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บทคัดย่อ 
 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภท

น ้ าตกในจงัหวดัสระบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว และ
การให้ผูเ้ช่ียวชาญลงส ารวจพื้นท่ีและประเมินศกัยภาพของน ้ าตก 4 แห่ง ไดแ้ก่ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย
น ้าตกมวกเหล็ก ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) และ
น ้าตกดงพญาเยน็ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวและแบบประเมิน
ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว  

ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยมีคะแนนเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียว
จากทั้ง 2 ส่วนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ น ้ าตกเจ็ดคด น ้ าตกมวกเหล็ก และน ้ าตกดงพญาเยน็ ตามล าดบั 
โดยเม่ือพิจารณาผลการวิจยัในส่วนของนกัท่องเท่ียวพบว่า นกัท่องเท่ียวยกให้น ้ าตกเจ็ดสาวน้อย
และน ้ าตกเจ็ดคด มีศกัยภาพเด่นในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ในขณะท่ีน ้ าตก
มวกเหล็กและน ้าตกดงพญาเยน็มีศกัยภาพเด่นในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามล าดบั  

ส าหรับผลการวิจยัในส่วนของผูเ้ช่ียวชาญนั้น น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยมีศกัยภาพเด่นในดา้นการ
บริหารจดัการ น ้ าตกเจ็ดคดมีศกัยภาพเด่นในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว ในขณะท่ี
น ้ าตกมวกเหล็กและน ้ าตกดงพญาเย็นมีศักยภาพเด่นในด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรีนั้น 
ในภาพรวมควรเนน้ในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว โดยทุกภาคส่วนควรร่วมมือ
กนัในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีให้ยงัคงความสวยงามตามธรรมชาติ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาธรรมชาติใหม้ากยิง่ข้ึน 
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Abstract 
The purpose of this research was to survey and assess the tourist attraction potential of 4 

waterfalls in Saraburi province: Jed Sao Noi Waterfall, Muak Lek Waterfall, Jedkod – 
Pongkonsao Natural and Ecotourism Study Center (Jed Kod Waterfall) and Dong Phayayen 
Waterfall. Assessment questionnaires are used to obtain information of 6 key attraction 
characteristics while tourism industry experts were invited to visit these sites to conduct their 
evaluations. Subsequent focus group discussions with the experts were also conducted to extract 
supplementary qualitative information. 

The overall result was found that Jed Sao Noi Waterfall has the highest potential 
followed by Jed Kod Waterfall, Muak Lek Waterfall, and Dong Phayayen Waterfall respectively.  
In view of tourist, major strengths of Jed Sao Noi Waterfall and Jed Kod Waterfall are its values and 
attractiveness. While Muak Lek Waterfall and Dong Phayayen Waterfall exhibit potential in 
accessibility and collaboration from local people.  

In view of experts, major strengths of Jed Sao Noi Waterfall and Jed Kod Waterfall are its 
service operation and potential in natural environment respectively. While Muak Lek and Dong 
Phayayen Waterfalls enjoy the highest potential in accessibility only. 

The results from this study can be used for further collaboration of relevant local 
stakeholders in order to successfully enhance the sites tourism potential as well as to promote 
them to a wider tourism markets.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์กรุณาให้ทุนอุดหนุนการ

วิจยั และขอขอบคุณ ดร. เกียรติอนนัต์ ลว้นแกว้ ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ท่ีไดก้รุณาสละเวลา 
ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ ในการท าวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร. อศัวิน แสงพิกุล และ ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ ทิพรส ผูใ้ห้ค  าแนะน า ค าอธิบาย
และข้อเสนอแนะในการออกแบบสอบถามและอภิปรายผล รวมทั้ งย ังได้ช่วยเหลือแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆในงานวิจยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขอขอบคุณโครงการ Boot Camp อาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจยัทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณคณาจารยค์ณะการท่องเท่ียวและการโรงแรมท่ีให้ค  าแนะน า ความช่วยเหลือ ตลอดจน
ขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัน้ี 

 ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ท่ีกรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ และความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัในการท าวิจยัคร้ังน้ีให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายดว้ยดี และ
ขอขอบคุณเจา้ของผลงานทุกท่านท่ีผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาใชอ้า้งอิงในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 
         กลัยา สวา่งคง 
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29 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง              

แหล่งท่องเท่ียว 
62 

30 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน                 
แหล่งท่องเท่ียว 

63 
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(5) 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางที่  หน้า 

31 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว 

64 

32 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของ                          
แหล่งท่องเท่ียว 

64 

33 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 65 
34 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 
65 

35 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 66 
36 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง             

แหล่งท่องเท่ียว 
66 

37 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน                   
แหล่งท่องเท่ียว 

67 

38 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว 

68 

39 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของ                         
แหล่งท่องเท่ียว 

68 

40 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 69 
41 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 
69 

42 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 70 
43 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง            

แหล่งท่องเท่ียว 
70 

44 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน                
แหล่งท่องเท่ียว 

71 

45 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว 

72 
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(6) 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางที่  หน้า 

46 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของ                        
แหล่งท่องเท่ียว 

72 

47 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 73 
48 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน             

ในทอ้งถ่ิน 
73 

49 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 74 
50 สรุปศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตกทั้ง 4 แหล่งในจงัหวดัสระบุรี 79 
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(7) 

สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 น ้าตกเจด็สาวนอ้ย 7 
2 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้าตกเจด็สาวนอ้ย    10 
3 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้าตกเจด็สาวนอ้ย    10 
4 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้าตกมวกเหล็ก 12 
5 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้าตกมวกเหล็ก 14 
6 สะพานแขวนเช่ือมอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอปากช่อง 14 
7 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า 16 
8 น ้าตกเจด็คด                                                  17 
9 น ้าตกดงพญาเยน็       19 

10 โซนท่ี 1 ของน ้าตกดงพญาเยน็                                                                                   20 
11 โซนท่ี 2 ของน ้าตกดงพญาเยน็    20 
12 โซนท่ี 3 ของน ้าตกดงพญาเยน็   21 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างก็ยอมรับกนัวา่การท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น

อยา่งยิง่  ทั้งในแง่ของการพกัผอ่นหยอ่นใจส่วนบุคคลและในแง่ของธุรกิจท่ีท ารายไดใ้ห้กบัประเทศ
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในส่วนของประเทศไทยถือว่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีน าเงินตราเขา้
ประเทศและก่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลายดา้นในส่วนของรัฐบาลก็มีการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การท่องเท่ียวโดยก าหนดให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2515 - 2519) ต่อเน่ืองถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  

ในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้ นมีข้อมูลจากรายงานสถานการณ์
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยแสดงให้เห็นวา่เม่ือปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติมากถึง 22.30 ลา้นคน เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 จากบทสัมภาษณ์นาย
สุรพล เศวตเศรนี อดีตผูว้่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่ีแสดงในมติชนออนไลน์ 
(2556) ไดแ้สดงให้เห็นถึงภาพรวมในส่วนรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในปี 2555 ซ่ึงมีรายได้รวม
ทั้งส้ิน  965,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ถึงร้อยละ 24 รวมถึงตวัเลขจากสภาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีไดมี้การคาดการณ์อตัราการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวเม่ือส้ินสุดปี พ.ศ. 2556 ไวท่ี้ร้อยละ 17 และ 1.18 ลา้นลา้นบาท ตามล าดบั ขอ้มูลต่างๆ
เหล่าน้ีนบัเป็นการยนืยนัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้าง
รายไดอ้ยา่งมหาศาลและต่อเน่ืองใหก้บัประเทศไทย 

นอกจากน้ีองค์กรการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ได้มีการคาดการณ์ว่าเม่ือถึงปี พ.ศ. 
2563 จะมีจ านวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึนถึง 1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคท่ี
นกัท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุดใน 3 ล าดบัแรกของโลกคือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิค 
และ อเมริกา ในจ านวน 717 ลา้นคน 397 ลา้นคน และ 282 ลา้นคนตามล าดบั จะเห็นไดว้า่จ  านวน
นักท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะเดินทางท่องเท่ียวในเอเชียแปซิฟิคมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 25 ของ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลกซ่ึงถือวา่เป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูง นอกจากน้ีองคก์รการท่องเท่ียวโลกยงัมีการ
คาดการณ์อีกวา่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
แห่งใหม่ส าหรับ 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคหรือคิดเป็นตวัเลข
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นกัท่องเท่ียวประมาณ 130 ถึง 140 ล้านคน1 เม่ือน าขอ้มูลขององค์กรการท่องเท่ียวโลกและผล
ส ารวจจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยมาพิจารณา จะพบว่าสอดคล้องกับผลการจัดอันดับเมืองท่ีน่า
ท่องเท่ียวท่ีสุดในโลกจากหลายๆแหล่ง ซ่ึงระบุตรงกันว่า “ประเทศไทย” เป็นหน่ึงในจุดหมาย
ปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใฝ่ฝันจะมาเยอืนมากท่ีสุด 

ขอ้มูลน้ีนบัเป็นการยืนยนัขอ้เท็จจริงท่ีวา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี
สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและต่อเน่ืองให้กับประเทศไทยและจงัหวดัต่างๆ ท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ดงันั้นจงัหวดัใดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัก็จะสามารถใชแ้หล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ ในการดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้เยี่ยมชมซ่ึงก่อให้เกิดการพฒันาในดา้นต่างๆรวมทั้ง
ยงัเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนในทอ้งถ่ินของตวัเองอีกดว้ยอยา่งไรก็ดี ศกัยภาพ
ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆก็เป็นเร่ืองส าคญัในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเขา้
เยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ หากแหล่งท่องเท่ียวใดสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้เยี่ยมชมได้
มาก ก็จะท าใหเ้กิดรายไดห้มุนเวยีนและมีการสร้างงานเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งยงัช่วยยกระดบัมาตรฐาน
ชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินนั้ นๆ อีกด้วย ดังนั้ นทางจังหวดัหรือผู ้ดูแลแหล่งท่องเท่ียวจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงพฒันาองค์ประกอบต่างๆ
ของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้

โว ไทย เซือง, พชัรภรณ์ กอ้นสิน, วฒันาชยั มาลยัและนนัทพร สุทธิประภา (2555) ได้
ท าการวิจยัการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเครือข่ายสามพนั
โบก พบวา่ในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียว 52 แห่งนั้น มีแหล่งท่องเท่ียว 26 แห่งไดรั้บคะแนน
มากกว่า 100 คะแนน หมายความว่าแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ระดบัประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวรู้จกัและนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นประจ า อย่างไรก็ตามแหล่ง
ท่องเท่ียวเหล่าน้ีก็ยงัมีส่ิงท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนในดา้น โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว 

จริญญา  ณ พิกุล และวารัชต์ มธัยมบุรุษ (2555) ได้ท าการศึกษาศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งยงัทราบถึงศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทของ
จงัหวดั 

สมาพร คลา้ยวิเชียร, เกษสุดา บูรณพนัศกัด์ิ และกญัธิมา นาคินชาติ (2550) ไดท้  าวิจยั
เก่ียวกบัแนวทางพฒันาแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นช้างในอีสานใต ้ท าให้ทราบถึงจ านวนและปัญหา

                                                           
1ขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสิกรไทย ปีพ.ศ. 2555 
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ของชา้งในหมู่บา้นต่างๆ และยงัทราบถึงแนวทางในการพฒันาหมู่บา้นชา้งให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
รวมทั้งแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวในหมู่บา้นชา้งอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 

สอรัฐ มากบุญ, กานดา ค ้าชู, ธวชัชยั ทองธรรมชาติ และรัตนา เกียรติตนัสกุล (2551) ได้
ท าการศึกษาการเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวพื้นท่ีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าบริเวณอ่าวบา้นดอน จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ท าให้สามารถแยกแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในพื้นท่ีออกได้เป็น แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพในระดบัดีถึงดีมาก แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในระดบัปานกลางและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพในระดับต ่า และยงัมีการเสนอแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่งในพื้นท่ี 
รวมทั้งไดมี้การพฒันาโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ี 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวยงัมีปัญหาในเร่ืองของ
ศกัยภาพการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น เร่ืองการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียว และการขาดรายการน าเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

ในช่วงปีท่ีผา่นมารัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวส าคญั
ของแต่ละจงัหวดัเพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน ส่งผลให้หน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวอนัจะน าไปสู่การสร้างความ
มั่นคงและเร่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จังหวดัสระบุรีเป็นจังหวดัหน่ึงท่ีมีโอกาสจะได้
ประโยชน์จากกระแสความนิยมน้ี เน่ืองจากสระบุรีเป็นหน่ึงในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่างท่ีมี
ระยะทางจากกรุงเทพฯเพียง 107 กิโลเมตร มีการคมนาคม ท่ีสะดวกและหลากหลาย อีกทั้งยงัเป็น
จงัหวดัท่ีเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลายทั้งในดา้นโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวติัศาสตร์ 
งานเทศกาล งานประเพณี ศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชนซ่ึงยงัคงคุณค่าไวไ้ด้อย่างครบถ้วน 
ตวัอยา่งเช่น วดัพระพุทธบาท วดัพระพุทธฉาย ประเพณีตกับาตรดอกไม ้คาวบอยเฟสติวลั ตลาดตา้
น ้ าโบราณบ้านตน้ตาล และอ่ืนๆ รวมทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ียงัคง
สมบูรณ์อยูเ่ป็นจ านวนมากตวัอยา่งเช่น สวนรุกชาติและน ้ าตกมวกเหล็ก อุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ด
สาวน้อย อุทยานแห่งชาติน ้ าตกสามหลัน่ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่ง
ก้อนเส้า อุโมงค์ต้นไม้ เป็นต้น จึงได้มีการรองรับการขยายตัวทางการท่องเท่ียวโดยจัดให้มี
คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งในดา้นสถานท่ีและบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2551 อยา่งไรก็ดี การ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสระบุรีกลบัยงัไม่มีการขยายตวัมากนกั จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ
พบว่าจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยของจงัหวดัสระบุรีระหว่างปี 2552 - 2554 มีอตัราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเพียง ร้อยละ 1.26 และ 0.84 ตามล าดับ ในขณะท่ีจ านวนนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติของจงัหวดัสระบุรีระหวา่งปี 2552 - 2554 มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 10.19 
ในปี 2552-2553 และมีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเพียง ร้อยละ 0.71 ในปี 2553 - 2554 

จากตวัเลขอตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวท าให้พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ยงัมองจงัหวดัสระบุรีเป็นเพียงจงัหวดัทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนๆเท่านั้น รวมทั้ง
การท่องเท่ียวในจงัหวดัสระบุรีเองก็ยงัเป็นการท่องเท่ียวแบบกระจุกตวัอยูใ่นบางอ าเภอเท่านั้น นั้น
จึงเป็นสาเหตุใหท้างจงัหวดัสระบุรีไดรั้บผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวค่อนขา้งนอ้ย 
และไม่เกิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน ท าให้การพฒันาดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบั
การท่องเท่ียวนอ้ยตามไปดว้ย ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวหลกัๆ
ในจงัหวดัสระบุรี เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั
สระบุรี รวมทั้ งยงัสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาในการพัฒนาเส้นทางน าเท่ียวท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเช่ือมโยงเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั สร้างความหลากหลายทางการ
ท่องเท่ียวและสามารถรองรับการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1.เพื่อส ารวจและประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตกท่ี
ส าคญัในจงัหวดัสระบุรี 

2.เพื่อจดัท าขอ้เสนอเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในจงัหวดัสระบุรี 

 
1.3 นิยำมศัพท์ 

1. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึงสถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะ
เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ีส าคญัทาง
ธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลกัษณ์หรือสัญลักษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวิชาการก็ได ้(ณัฎฐกฤษณ์ เอกวรรณัง, 
2553) 

2. การประเมินศกัยภาพ หมายถึง ระดบัการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความพร้อม
และสภาพลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความสะดวกใน
การเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว คุณค่าเชิงการท่องเท่ียวของพื้นท่ี ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียว การรักษา
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สภาพแวดลอ้ม ความมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นและการให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียว 

3. ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว มีความเช่ียวชาญ
และความน่าเช่ือถือในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

4. นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูเ้ดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงคต่์างๆเช่นการ
พกัผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติหรือเพื่อน ประชุม สัมมนา รักษาสุขภาพ ศึกษาเรียนรู้ ออกก าลงักาย/
เล่นกีฬา ท าธุรกิจ/คา้ขาย ปฏิบติัศาสนกิจ หรือพกัแรม เป็นตน้ 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคัญในจังหวดัสระบุรี โดยผู ้วิจ ัยจะท าการเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตกท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงมีฐานขอ้มูลทางระบบอินเทอร์เน็ต และ
อยูใ่นเอกสารส่ิงพิมพข์องทั้งทางจงัหวดัสระบุรีและของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวมทั้งยงั
น าตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ มาประกอบการพิจารณาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 4 แห่งไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวน้อย สวนรุกขชาติมวกเหล็กและ
น ้ าตกมวกเหล็ก ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด–โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด)  
และน ้าตกดงพญาเยน็  

2. ขอบเขตเชิงประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มี 2 กลุ่มคือ ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้มี
ความรู้ มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว มีความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในสาขาอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อท าการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูว้ิจยัได้
เลือกไว ้และนกัท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีในแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกไว ้
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

สืบเน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการวิจยัทั้ง 2 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1. ได้ทราบถึงศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตกท่ีส าคญัใน
จงัหวดัสระบุรี 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจยัและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมาใช้เพื่อเป็นขอ้มูลหรือแนวทางประกอบการวางแผน การพฒันาองค์ประกอบต่างๆ
ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้าตกท่ีส าคญัในจงัหวดัสระบุรีได ้
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3. ผลของการวิจยัยงัสามารถน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลหรือแนวทางประกอบการวางแผน
ในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของหวดัสระบุรีเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวและยงัน าพฒันาไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืได ้
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

   
ในการวิจยัเร่ือง “การส ารวจศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดัสระบุรี” 

ผูว้จิยัไดมี้การรวบรวมขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
และสนบัสนุนใหง้านวจิยัมีความชดัเจนมากข้ึน โดยไดมี้การน าเสนอในประเด็นต่างๆท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1) ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอยูใ่นงานวจิยั 
2) แนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว  
3) แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว  
4) แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
5) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจและประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
 

2.1 ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติทีอ่ยู่ในงานวจัิย 
1.อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจด็สาวนอ้ย 
อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจด็สาวนอ้ยมีพื้นท่ีครอบคลุมในทอ้งท่ี อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอวงั

ม่วง จงัหวดัสระบุรี และอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีทางเข้าทางเดียวกันกับน ้ าตก
มวกเหล็ก เป็นทางลาดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตรมีเน้ือท่ีประมาณ 29,755 ไร่ โดยอยู่ในเขตจงัหวดั
สระบุรี 27,210 ไร่ และจงัหวดันครราชสีมา 2,245 ไร่น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยเป็นน ้ าตกชั้นเต้ียๆ มี 7 ชั้น
แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 2-5เมตรไหลลดหลัน่กนัมาตามแนวล าธารเป็นแอ่งน ้ากวา้ง บรรยากาศ
ร่มร่ืนมีบริเวณส าหรับเล่นน ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย 
ท่ีมา: http://www.khaoyaizone.com/สระบุรี-อุทยาน-แห่งชาติ-น ้าตก-เจ็ดสาวนอ้ย 
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ประวตัิความเป็นมา 
ขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท าให้ทราบว่าน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยนั้นเดิมคือ  

วนอุทยานน ้าตกเจ็ดสาวน้อยส าหรับช่ือน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยไดม้าจากช่ือหมู่บา้นท่ีอยู่ดา้นทิศเหนือ
ของ น ้าตกท่ีมีช่ือวา่"บ้านสาวน้อย"เม่ือเจา้หนา้ท่ีป่าไมไ้ดเ้ขา้มาส ารวจพื้นท่ีเพื่อจดัตั้งวนอุทยานได้
พบน ้ าตกมีจ านวน 7 ชั้น ในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว ดงันั้นจึงไดต้ั้งช่ือน ้ าตกว่า "น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย" 
ตามช่ือหมู่บา้นและจ านวนชั้นของน ้าตกท่ีคน้พบ(บ้างกว่็าช่ือของ "น า้ตกเจด็สาวน้อย"มีท่ีมาของช่ือ
ตามค าบอกเล่าของชาวบ้านว่ามีนักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นหญิงสาวท้ังหมดจ านวน 7 คนมาเล่นน า้ท่ีน า้ตก
แห่งนีแ้ล้วจมน า้เสียชีวิตพร้อมกันท้ังหมด แต่บางคนกว่็าเดิมทางทิศเหนือของน า้ตกมีหมู่บ้านช่ือว่า 
"บ้านเสาน้อย"ซ่ึงต่อมาได้เรียกเพีย้นเป็นสาวน้อย) 

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2521 ส านกังานป่าไมเ้ขตนครราชสีมาไดส้ ารวจพื้นท่ีบริเวณน ้ าตก
เจ็ดสาวน้อยเพื่อจดัตั้งเป็นวนอุทยาน เน้ือท่ีท่ีส ารวจไวเ้ดิมมี 500 ไร่แต่ต่อมาเอกชนออกเอกสาร
สิทธ์ิท่ีดินจ านวน 50 ไร่ จึงเหลือเน้ือท่ีอยูเ่พียง 450 ไร่ และท าการส ารวจเพิ่มเติมป่าสงวนแห่งชาติ
ดงพญาเยน็อีกประมาณ 487.50 ไร่ รวมเป็นเน้ือท่ีท่ีจะผนวกประมาณ 937.50ไร่กรมป่าไมไ้ดท้  าการ
ส ารวจล าห้วยมวกเหล็ก ซ่ึงเป็นล าห้วยท่ีเกิดจากป่าเขาใหญ่อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ไหลรวมกบัแม่น ้ าป่าสักท่ีต าบลวงัม่วงอ าเภอมวกเหล็ก (ปัจจุบนัคืออ าเภอวงัม่วง) จงัหวดัสระบุรี
เน่ืองจากเป็นล าน ้ าท่ีไหลผา่นท่ีราบสูงตอนบนของจงัหวดัสระบุรีผ่านทิวเขาสลบัซบัซ้อนของหุบ
เขาซ่ึงไม่สูงมากนกัจึงเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดน ้ าตกชั้นเต้ียๆ เป็นจ านวนมากแต่เป็นน ้ าตกท่ีมีความ
งดงามตามธรรมชาติท่ีแปลกออกไปจาก  น ้ าตกแหล่งอ่ืนๆ มองดูคลา้ยกบัสายน ้ าท่ีไหลผ่านสัน
เข่ือนท่ีมนุษยส์รรคส์ร้างข้ึนไหลเป็นแนวกวา้ง ประกอบกบัเป็นน ้ าตกท่ีมีสายน ้ าไหลตลอดปีกรม
ป่าไมจึ้งไดป้ระกาศจดัตั้งเป็น “วนอุทยานน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย” เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2523 อยูใ่น
ทอ้งท่ีอ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรีและอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าทบักวาง-มวกเหล็ก แปลง 1 และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเยน็ มีเน้ือท่ีประมาณ 540 
ไร่ 

ต่อมา นายปลอดประสพ สุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม ้(ในขณะนั้น) ได้มาตรวจเยี่ยมวน
อุทยานน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยเม่ือเดือนมิถุนายน 2545 ไดเ้ห็นการพฒันาของวนอุทยานประกอบกบัมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก จึงไดม้อบนโยบายวา่ “ควรจะขยายพื้นท่ีตามล าธาร
เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนกัท่องเท่ียวและให้ท าการส ารวจพื้นท่ีเพิ่มเติม โดยให้ศึกษา
ขอ้มูลดา้นนิเวศวิทยาและขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อหาความเป็นไปไดใ้น
การก าหนดพื้นท่ีและวางแผนการจดัตั้งเป็น“อุทยานแห่งชาติ” ส านกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช พิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าทบักวาง
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และป่ามวกเหล็ก แปลงท่ี 1 อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรีรวมพื้นท่ีวนอุทยาน
น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาและอ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี เน้ือท่ี
ประมาณ 17,540 ไร่เป็นอุทยานแห่งชาติน ้าตกเจด็สาวนอ้ย 
 
ลกัษณะภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจด็สาวนอ้ยมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัซบัซ้อนสลบักบัท่ีราบ 
ลกัษณะพื้นท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้มีหน้าดินต้ืน มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางอยูใ่นช่วง 180-
402 เมตร จุดสูงสุดของพื้นท่ีอยู่บริเวณโชคชยัพฒันา มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 402 
เมตร รองลงมาคือเทือกเขาท่ีอยูต่อนกลางของพื้นท่ี และเทือกเขาบริเวณบา้นดงน ้าฉ่า มีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 386 และ 359 เมตร ตามล าดบั บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวนัออกและทิศ
เหนือของพื้นท่ีติดคลองมวกเหล็กซ่ึงมี น ้ าไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น ้ าป่าสักท่ีอ าเภอวงั
ม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นท่ีมีล าห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน ไดแ้ก่ ห้วยแลง้ ซ่ึงเป็นล าห้วยท่ีมีน ้ า
ไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
 
ลกัษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติไดร้วบรวมขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน
ของ สถานี-ตรวจวดัอากาศมวกเหล็ก ซ่ึงอยู่ห่างจากพื้นท่ีประมาณ 10 กิโลเมตร และจากสถานี
ตรวจอากาศเกษตรปากช่อง ซ่ึงอยู่ห่างจากพื้นท่ีประมาณ 26 กิโลเมตร ปรากฏว่า พื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติซ่ึงอยูบ่ริเวณภาคกลางของประเทศไทย อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมซ่ึงมีระบบการพดั
เวยีนประจ าเป็นฤดูกาล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้พดัพาเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเขา้มา ท าให้เกิดฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัพาเอาความหนาวเยน็มา
จากตอนเหนือของทวีปเอเชีย ท าให้เกิดฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียตลอดปีได ้1,191 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี
เท่ากบั 26 องศาเซลเซียส 
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รูปภาพท่ี 2 และ รูปท่ี 3 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย    
ท่ีมา: http://www.khaoyaizone.com/สระบุรี-อุทยาน-แห่งชาติ-น ้าตก-เจ็ดสาวนอ้ย 

 
พชืพนัธ์ุและสัตว์ป่า 

สภาพ ป่าโดยทัว่ไปเป็นป่าปลูก เน่ืองจากแต่เดิมเป็นพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกท าลายมาก่อน 
ต่อมาจึงได้รับการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟู บางพื้นท่ีเป็นป่าท่ีก าลงัฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ พื้นท่ีโดยรอบ
ทั้งหมดเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยั มีถนนล้อมรอบ และไม่มีผืนป่าธรรมชาติแห่งอ่ืน
ต่อเน่ืองหรืออยูใ่กลเ้คียง ความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตวป่์าจึงมีจ ากดั 

สังคมพืชในอุทยานแห่งชาติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัได้แก่ ป่าดิบริม
หว้ย ป่าเบญจพรรณและป่าปลูก 

ป่าดงดิบ - พบไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีอยู่ติดล าห้วยมวกเหล็ก และข้ึนกระจายเป็นหย่อม ๆ 
ตามแนวล าน ้ า พนัธ์ุไมท่ี้พบไดแ้ก่ โสกน ้ า ไคร้ยอ้ย มะแฟน ยางนา ตะเคียนทอง ยมหอม กระทิง 
สัตตบรรณ อบเชย มะเด่ือ สาธร เฉียงพร้านางแอ มะหาด เป็นตน้ , พนัธ์ุพืชท่ีข้ึนในน ้ าและท่ีช้ืน
ไดแ้ก่ ไคร้น ้ า สันตะวา ดีปลีน ้ า บวัสาย เฟินกา้นด า กูดเขากวาง กกรังกา ตีนตุ๊กแก เป็นตน้, ไมเ้ถา
ไดแ้ก่ นมต าเลีย สะบา้ กระเชา้ผีมด แสลงพนั เครือออน บนัไดลิง และหวายชนิดต่าง ๆ นอกจากน้ี
ยงัพบพืชอิงอาศยั เช่น ขา้หลวงหลงัลาย กระแตไต่ไม ้เอ้ืองกระเรกระร่อน เป็นตน้ 

ป่าเบญจพรรณ - พบอยูใ่นบริเวณตอนกลางของพื้นท่ี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าท่ีก าลงั
ฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ เรือนยอดแบ่งได้ 2 ชั้น ไม้ชั้นบนท่ีส าคญั คือ ประดู่ป่า ส าโรง กะพี้  ง้ิวป่า 
ตะคร ้ า หวา้ แสมสาร มะเด่ือ ไมช้ั้นรองไดแ้ก่ โมกหลวง ตีนนก แคหางค่าง ปีบ หนามคนทา หนาม
มะเค็ด ฯลฯ นอกจากน้ียงัพบไผ่ป่า ไผ่คาย ข้ึนทัว่ไปในพื้นท่ี ส่วนพืชพื้นล่างและพืชคลุมดิน
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ประกอบดว้ยกลา้ไมข้องไมช้ั้นรองและไมพุ้่มเป็น ส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัพบหญา้คาข้ึนเป็นกลุ่ม
ในบางพื้นท่ี 

ป่าปลูก - จดัเป็นสังคมพืชหลกัของอุทยานฯ เน่ืองจากพื้นท่ีดั้ งเดิมได้ถูกท าลายดงัท่ี
กล่าวมาแล้ว สังคมชนิดน้ีมีกระถินยกัษ์เป็นไม้เด่น แต่บางพื้นท่ีอุทยานฯได้มีการปลูกพนัธ์ุไม้
ดั้งเดิมเพื่อเสริมสภาพป่า พนัธ์ุไมบ้ริเวณนั้นจะมีความหลากหลายคลา้ยสังคมป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าใน เกณฑ์
ปานกลาง โดยส ารวจพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 21 ชนิด (อยูร่ะหวา่งการส ารวจเพิ่มเติม) จดัเป็นสัตว์
ป่าสงวน 1 ชนิดคือ เลียงผา จดัเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 11 ชนิดเช่น ล่ินชวา, หมาจ้ิงจอก, พญากระรอก
บินหูแดง และเม่นใหญ่ เป็นตน้ 

ในการส ารวจเบ้ืองตน้พบนก 78 ชนิด จดัเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 74 ชนิด เช่น เหยี่ยวก้ิงก่า
สีด า, นกเคา้หูยาวเล็ก, นกพญาไฟสีกุหลาบ และนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบ
สัตวเ์ล้ือยคลานและสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกรวม 40 ชนิด ผีเส้ือกลางวนั 48 ชนิด และแมลงปอ 13 
ชนิด(อยูร่ะหวา่งการส ารวจเพิ่มเติม) 

นอกจากอุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยจะมีน ้ าตกสวยๆ ให้ได้ชม เล่นน ้ า และ
พกัผ่อนแล้ว ทางอุทยานฯ ก็ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีพกั และสถานท่ีกางเต็นท์ไวบ้ริการ
นกัท่องเท่ียว พร้อมห้องอาบน ้ า-สุขา , ร้านอาหาร, ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว, ห้องประชุมสัมมนา,
โทรศพัทส์าธารณะ และสวนหยอ่มใหไ้ดน้ัง่พกัผอ่นชมธรรมชาติอยา่งมีความสุข 
 
การเดินทางรถยนต์ 

จงัหวดัสระบุรี อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน ระยะทาง 107กิโลเมตรและ
ตามทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 113 กิโลเมตรจากตวัเมืองสระบุรีโดยใชเ้ส้นทาง
สายหลกั คือ ถนนมิตรภาพผ่านอ าเภอแก่งคอยไปมวกเหล็ก ระยะทางจากตวัเมืองสระบุรีถึงทาง
แยกเขา้สู่ทางหลวงสายมวกเหล็ก-หนองยา่งเสือ ระยะทาง 41 กิโลเมตรจากทางแยกเขา้สู่อุทยาน
แห่งชาติน ้าตกเจด็สาวนอ้ยระยะทาง 12 กิโลเมตรซ่ึงอยูด่า้นขวาตรงขา้มวดัน ้าตกเจด็สาวนอ้ย 

 
การเดินทาง  
รถไฟ 
โดยรถไฟ ตอ้งนั่งรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือรถจะจอดรับ-ส่งผูโ้ดยสารท่ีสถานี

สระบุรี สถานีแก่งคอย และสถานีมวกเหล็กจากนั้นต่อรถโดยสารประจ าทางสายสระบุรี - แก่งคอย 
– มวกเหล็กไปลงหนา้อุทยานแห่งชาติ 
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รถโดยสารประจ าทาง 
การเดินทางโดยรถ โดยสารประจ าทางเส้นทางกรุงเทพ-สระบุรี หรือกรุงเทพฯ – ลพบุรี

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงรถจะไปจอดส่งผูโ้ดยสารท่ีสถานีขนส่งสระบุรีจากนั้นนัง่รถ
โดยสารสระบุรี-แก่งคอย – มวกเหล็ก ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที รถจะไปจอดส่งผูโ้ดยสาร
ท่ีหน้าอุทยานแห่งชาติหรือโดยสารรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง ลงท่ีตลาด อ.ส.ค.จากนั้นต่อรถโดยสารประจ าทางสายสระบุรี-แก่งคอย-
มวกเหล็กไปลงหนา้อุทยานแห่งชาติ 
รายละเอียดการติดต่ออุทยานแห่งชาติน ้าตกเจด็สาวนอ้ยหมู่ 9 บา้นแก่งหลุ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี 18180 โทรศพัท ์/ โทรสาร : 0 3622 6431 
 
2.  สวนรุกขชาติมวกเหลก็และน า้ตกมวกเหลก็ 

สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน ้ าตกมวกเหล็ก อยูห่่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร 
ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเขา้ซ้ายมือตรงขา้มกบัร้านขายผลิตภณัฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาติน้ีมีเน้ือท่ี 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีระหว่างอ าเภอ
มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี กับอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีล าธารซ่ึงมาจากต้นน ้ าใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผา่นลงสู่แม่น ้ าป่าสัก ซ่ึงเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างสองจงัหวดัดงักล่าว 
ในล าธารมีแก่งหินลดหลัน่เป็นน ้าตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟากของล าธารมีสะพานแขวน และพนัธ์ุ
ไมด้อก ไมป้ระดบัต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 4 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้ าตกมวกเหลก็ 
ท่ีมา: http://travel.thaiza.com/สวนรุกขชาติมวกเหลก็และน ้ าตกมวกเหลก็-แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ-
สระบุรี/204888/ 
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ประวตัิความเป็นมา 
เดิมเป็นสถานีทดลองปลูกพรรณไมข้องกรมป่าไม ้จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2497 ไดจ้ดัตั้ง

เป็นวนอุทยานมวกเหล็ก เพื่ออนุรักษ์พรรณไมใ้นพื้นท่ีป่าดงพญาเยน็ ซ่ึงเป็นผืนป่าท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ในอดีต จะสังเกตเห็นไดจ้ากสภาพป่าในบริเวณสวนรุกขชาติมวกเหล็กท่ียงัคงมีพรรณไม ้
ขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมามีการปรับปรุงส่วนราชการเพื่อความเหมาะสมจึง
เปล่ียนช่ือเป็นสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เพื่อท าหนา้ท่ีในดา้นการอนุรักษแ์ละปลูกรวบรวมพรรณไม้
เพื่อการศึกษาวจิยั และใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีพื้นท่ีประมาณ 115 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอ
มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี และ ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีล าธาร
น ้ าตกมวกเหล็กซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแนวแบ่งเขตตามธรรมชาติและ
ไหลผา่นตอนกลางของพื้นท่ี ปัจจุบนัสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของส านกัหอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม สวนรุกขชาติมวกเหล็กเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและเป็นท่ีรู้จกักนัดี จนไดรั้บ
การประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติ อนัควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทอ้งถ่ิน ล าดบัท่ี 63 จากจ านวน 
236 แห่ง ในพื้นท่ี 62 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการมีปีละกวา่ 3 แสนคน และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ลกัษณะภูมิประเทศ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 240 เมตร โดยเฉพาะในเขต
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ส าหรับในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีลกัษณะเป็น
เนินเขาเต้ียๆ ทิศทางดา้นลาดอยูท่างทิศตะวนัตก ในตอนกลางของพื้นท่ีมีล าธารมวกเหล็กไหลผา่น
เขา้มาทางทิศใต ้และไหลออกไปทางทิศเหนือ มีล าหว้ยเล็กๆทางทิศตะวนัตกและไหลมาบรรจบกบั
ล าธารมวกเหล็กทางทิศตะวนัออก สภาพป่าเป็นป่าดิบแลง้ ลกัษณะดินเป็นดินร่วนผสมลูกรังและมี
หินโผล่ 
 
จุดเด่นทีน่่าสนใจ 

น ้าตกมวกเหล็กตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นท่ีเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไป มีตน้ก าเนิดมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีน ้ าไหลตลอดปีและเป็น
แนวแบ่งเขตตามธรรมชาติระหว่างจงัหวดัสระบุรีกบั จงัหวดันครราชสีมา บริเวณสองฝ่ังล าธารมี
พรรณไมน้านาชนิดข้ึนอยู่เป็นจ านวนมากเช่น โสกน ้ า ไคร้ยอ้ย พะวา บางชนิดมีขนาดสูงใหญ่อายุ
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กวา่ 100 ปี เช่น ยางนา ตะเคียนทอง กระบาก มะหาด สามารถนัง่พกัผอ่นชมน ้ าตกหรือลงเล่นน ้ าได้
ตลอดทั้งวนั 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

รูปภาพท่ี 5 ลกัษณะทางธรรมชาติของน ้ าตกมวกเหลก็ 
ท่ีมา: http://travel.thaiza.com/สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน ้ าตกมวกเหล็ก-แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ-
สระบุรี/204888/ 

 
สะพานมวกเหลก็-ปากช่องมีลกัษณะเป็นสะพานแขวนขา้มล าธารมวกเหล็กเช่ือมอ าเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรีกบั อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีอยู ่2 แห่งทางดา้นเหนือและ
ใตข้องน ้ าตกมวกเหล็กนักท่องเท่ียวสามารถชมธรรมชาติและถ่ายภาพของน ้ าตกมวกเหล็กจาก
สะพานไดอ้ยา่งสวยงาม 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
 รูปภาพท่ี 6 สะพานแขวนเช่ือมอ าเภอมวกเหลก็และอ าเภอปากช่อง 

ท่ีมา: http://travel.thaiza.com/สวนรุกขชาติมวกเหลก็และน ้ าตกมวกเหลก็-แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ-
สระบุรี/204888/ 
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การคมนาคม 
การเดินทางไปเท่ียวชมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก สามารถเดินทางไดท้ั้งทางรถยนตแ์ละ

รถไฟ ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงเทพฯ เพียง 135 กม. 
 
รถยนต์  
เดินทางตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข1) ถึงตวัเมืองสระบุรีแลว้เล้ียวขวาไป

ตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงแยกอ าเภอมวกเหล็กเล้ียวซ้ายประมาณ 500 เมตรจะ
เห็นป้ายสวนรุกขชาติมวกเหล็กอยู่ทางขวามือหากจะใช้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ก็มีทั้ง
รถยนต์บขส.สายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจุดรับส่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าสวนรุกขชาติหรือ
โดยสารรถตูจ้ากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

รถไฟ 
ใชร้ถไฟสายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลงท่ีสถานีรถไฟมวกเหล็กและนัง่รถรับจา้งมาท่ี

สวนรุกขชาติมวกเหล็กระยะทางประมาณ 3 กม. 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

บริเวณหนา้สวนรุกขชาติมีลานจอดรถ สามารถจอดไดป้ระมาณ 100 คนั มีศาลาพกัร้อน
ร้านคา้จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมประมาณ 15 ร้านและมีหอ้งสุขาไวบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
สถานทีต่ิดต่อสวนรุกขชาติมวกเหลก็ 

ต. มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี18180 
 
3. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเทีย่วเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 5 ต าบลท่า
มะปราง อ าเภอแก่งคอยจงัหวดัสระบุรี เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบด าเนินการพฒันา
พื้นท่ีสวนป่าเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแบ่งเบา
ภาระของนกัท่องเท่ียวจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ่ึงมีจ านวนมากตามนโยบายของ ฯพณฯ ปอง
พล อดิเรกสาร ซ่ึงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น มีพื้นท่ี
รับผิดชอบรวม 13,750 ไร่ ครอบคลุมแปลงปลูกป่าและป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทบักวาง 
แปลง 2 (แปลงใหญ่) ให้เปิดบริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี19 กุมภาพนัธ์ 2543 
การด าเนินงานเน้นการปฏิบติังานดา้นป่าไม ้3 ประการ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการ
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ศึกษาวิจัย ค้นควา้ด้านวิชาการ และการบริการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้าส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (สาขาสระบุรี) 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งกอ้นเส้ามีความอุดมสมบูรณ์
และหลากหลายทางชีวภาพทั้งพนัธ์ุพืชและสัตวป่์านานาชนิด มีพื้นท่ีติดต่อกบัด้านตะวนัตกของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบดว้ยป่าหลายชนิด ไดแ้ก่ ป่าดิบแลง้ ป่าดงดิบช้ืน ป่าเบญจพรรณ 
และทุ่งหญา้ ก่อให้เกิดความหลากหลายของพนัธ์ุพืช เป็นตน้ก าเนิดของน ้ าตกต่าง ๆ ในพื้นท่ี พนัธ์ุ
ไมท่ี้พบมีจ าพวกพืชสมุนไพร เช่น พญามีฤทธ์ิ มา้กระทืบโรง กราวเครือ วา่น รวมทั้งเห็ดชนิดต่าง ๆ 
เช่น เห็ดแชมเปญ เห็ดปากหมูฯ สัตวป่์าท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณ ไดแ้ก่ ช้างป่า กระทิง หมี กวาง เก้ง 
นางอาย อีเห็น กระจง หมูป่า และ นกอีกประมาณ 158 ชนิด เช่น โพระดก หวัขวาน กระแตแตแ้วด 
ปรอด ขนุแผน ฯลฯ บินขา้มไปมาระหวา่งศูนยฯ์ กบัเขาใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
เส้นทางเดินป่าไปยงัน า้ตกต่างๆ 
 
รูปภาพท่ี 7 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเสา้ 
ท่ีมา: http://saraburi.dnp.go.th/เจ็ดคด-โป่.html 

 
เส้นทางเดินป่าไปยงัน ้าตกต่าง ๆ แบ่งเป็นวงรอบ ไดแ้ก่ 

รอบเล็ก (น ้ าตกเจ็ดคดเหนือ) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินประมาณ 1 ชัว่โมง
ค่าบริการ 150 บาท / เจา้หนา้ท่ีน าทาง 1 คน / นกัท่องเท่ียว 10 คน 

รอบกลาง (น ้ าตกเจ็ดคดเหนือ กลาง ใต)้ น ้ าตกเจ็ดคดเหนือ เป็นน ้ าตกสูง 4 ชั้นรายลอ้ม
ดว้ยป่าไผใ่นช่วงเดือนธนัวาคมตามล าห้วยจากน ้ าตกจะมีดอกไมข้ึ้นตลอดเส้นทางเดินลงมาทางทิศ
ใตต้ามล าห้วยเจ็ดคดประมาณ 150 เมตร จะพบ น ้ าตกเจ็ดคดกลางซ่ึงเป็นน ้ าตกชั้นเดียว มีแอ่งน ้ า
ขนาดใหญ่ให้ลงเล่นน ้ าไดห้ากเดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตร ก็จะถึง น ้ าตกเจ็ดคดใตเ้ป็นน ้ าตก
ชั้นเดียวท่ีมีความสวยงาม สูงประมาณ 40 เมตรเป็นน ้าตกท่ีตกลงมาตั้งฉากกบัล าหว้ยเจ็ดคดสองขา้ง
ทางของล าห้วยเจ็ดคดเต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เช่น เอ้ืองหมายนาดอกพนมสวรรค์ ตน้ไคร้น ้ า 
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เฟิร์นกา้นด า กระแตไต่ไม ้ฯลฯ และสัตวน์านาชนิดเช่น ปูหิน แมลงปอ น ้ าตก และผีเส้ือหลากสีสัน 
ระยะทาง 3 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ค่าบริการ 200 บาท 

รอบใหญ่ (น ้ าตกเจ็ดคดเหนือ กลาง ใต ้และน ้ าตกเจ็ดคดใหญ่) เป็นเส้นทางท่ีสวยท่ีสุด
น ้ าตกเจ็ดคดใหญ่ จะมีน ้ าตลอดทั้งปี ซ่ึงน ้ าตกอ่ืนๆ จะมีน ้ าเฉพาะในช่วงฤดูฝน เส้นทางน้ีมีระยะ
ทางเดิน 4 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินประมาณ 4 ชัว่โมง ค่าบริการ 300 บาท 

 
  
 
 
 
 
 
ภาพน า้ตกเจ็ดคด 
 
รูปภาพท่ี 8 น ้ าตกเจ็ดคด                                                  
ท่ีมา: http://saraburi.dnp.go.th/เจ็ดคด-โป่.html 

 
“น ้ าตกเจ็ดคด” นั้นก าลงัข้ึนช่ือในเร่ืองของการถ่ายภาพเห็ดเพราะท่ีน่ีมีเห็ดหลากหลาย

สายพนัธ์ุรอเวลาเติบโตเม่ือสภาพอุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสมโดยเฉพาะเห็ดแชมเปญ, เห็ดถว้ย
ขนก็มีอยูม่ากเช่นกนั (ช่วงเวลาท่ีเหมาะคือ ส.ค.-ก.ย.)   

 
ยงัมีเส้นทางไปยงัน ้ าตกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่น ้ าตกเขาแรดเป็นเส้นทางท่ีคา้งคืนได ้ระยะทาง 6 

กิโลเมตร ค่าบริการ 400 บาทน ้ าตกโกรกอีดกเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามมากและมีความสูงถึง 7 ชั้น หรือ
ประมาณ 350 กว่าเมตรเหมาะส าหรับผูท่ี้รักการผจญภยัตอ้งเดินเทา้เขา้ไปเน่ืองจากเส้นทางเขา้ถึง
น ้าตกค่อนขา้งยากล าบากใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-8 ชัว่โมงนกัท่องเท่ียวตอ้งมีอุปกรณ์พร้อมและมี
ร่างกายท่ีแข็งแรงแต่ก็คุม้ค่าเพราะน ้ าตกโกรกอีดก โดยเฉพาะชั้นท่ี 6 และ 7 เป็นชั้นท่ีมีความ
สวยงามเป็นพิเศษเส้นทางน้ีจุดเร่ิมเดินอยูท่ี่บา้นตะโกดา้น อยูห่่างจากศูนยป์ระมาณ 20 กิโลเมตร 
ผูส้นใจเดินเส้นทางน้ีตอ้งมาถึงศูนยก่์อน  7 โมงเชา้สามารถคา้งคืนได ้ค่าบริการ 400 บาท 
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติ  
มีอยู่ดว้ยกนั 3 เส้นทางไดแ้ก่ เส้นทางท่ี 1 จากจุดชมวิวซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากท่ีท าการฯ 12 

กิโลเมตรและสามารถชมทิวทศัน์พระอาทิตยต์กยามเยน็ได ้ไปอ่างเก็บน ้ าซับป่าว่านระยะทาง 1.5 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมงคร่ึง เส้นทางท่ี 2 จากอ่างเก็บน ้าซบัป่าวา่นไปน ้ าตกหินดาดเป็นน ้ าตกชั้น
เดียวแต่กวา้งบริเวณโดยรอบแวดลอ้มไปดว้ยพรรณไมท่ี้สวยงามมากมาย เช่น กลว้ยไม ้ล้ินมงักร 
ดอกเทียน เป็นต้นและไปยงัน ้ าตกคลองผกัหนาม กลับมายงัอ่างเก็บน ้ าซับป่าว่าน ระยะทาง 4 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง เส้นทางท่ี 3 จากอ่างเก็บน ้ าซบัป่าวา่นไปน ้ าตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง 
เจด็คดใตก้ลบัมายงัอ่างเก็บน ้าซบัป่าวา่น ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง 

น ้ าตกอ่ืนๆ ท่ีพบในพื้นท่ีและบริเวณใกลเ้คียงมีความงามแตกต่างกนัไป น ้ าตกท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ น ้าตกเขาแคบ เป็นน ้าตก 7 ชั้น สูง 30 เมตร สวยงามมากช่องท่ีน ้ าตกลงมาเป็นช่องแคบ น ้ าจึง
ทิ้งตวัลงมาเป็นสายและกระแทกกอ้นหินเบ้ืองล่าง แตกกระจายเป็นฝอยอ่างน ้ าตกใหญ่และลึกเห็น
น ้าเป็นสีเขียวมรกต น ้าตกโกรกฝาผนงั อยูใ่กล้ๆ  กบัน ้ าตกโกรกอีดก มีความสูงประมาณ 20 เมตรมี
ลกัษณะเป็นหนา้ผาชนัเหมาะส าหรับผูท่ี้ชอบความโลดโผน น ้ าตกซับป่าว่านเป็นน ้ าตกท่ีไม่สูงนกั 
ตน้น ้ าเกิดจากอ่างเก็บน ้ าของโครงการฯเหมาะท่ีจะเดินท่องเท่ียวในช่วงฝนตก หรือช่วงท่ีมีน ้ ามาก
เพราะบริเวณเส้นทางของน ้ าตกปลอดภยัจากน ้ าป่าและเป็นทางราบเดินสบายแต่ละชั้นของน ้ าตกมี
ลานกวา้งให้นัง่พกัผ่อนหยอ่นใจนอกจากกิจกรรมเดินป่าแลว้ทางศูนยย์งัจดักิจกรรมส่องสัตวเ์ป็น
ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
 
ทีพ่กัและส่ิงอ านวยความสะดวก  

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งกอ้นเส้า มีบา้นพกัจ านวน 21 
หลงั มีเตน็ทใ์หเ้ช่า ราคา 200-300 บาท/คน/คืน และ ถุงนอนราคา 50 บาท/คน/คืน นกัท่องเท่ียวตอ้ง
เตรียมเสบียงมาเองแต่ห้ามก่อไฟในบริเวณอนุญาตให้ใชเ้ตาปิกนิกหรือเตาถ่านได ้อีกทั้งยงัมีศาลา
เอนกประสงค ์ห้องน ้ าจ  านวน 26 ห้อง และห้องประชุมสัมมานาเตรียมไวอ้ านวยความสะดวกอีก
ดว้ย 
 
การเดินทาง  

รถยนต์ 
เดินทางจากกรุงเทพฯ ระยะทางรวมประมาณ 130 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 

(พหลโยธิน) แยกขวาไปทางจงัหวดันครราชสีมา (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 20 กม. กลบัรถหน้า
เทศบาลทบักวาง อีก 1 กม. แลว้เล้ียวซา้ยเขา้ไปอีกประมาณ 20 กม. 
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รายละเอยีดการติดต่อ 
ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้าหมู่ 5 ต าบลท่ามะปราง 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โทร. 0-892-378-659, 0-859-683-520 และ 0-800-192-762 
 

4. น า้ตกดงพญาเยน็ 
น ้าตกดงพญาเยน็ เป็นน ้าตกเล็กๆอยูใ่นการดูแลของศูนยค์วบคุมไฟป่าฯ จงัหวดัสระบุรี 

อยูเ่ลยน ้าตกเจด็สาวนอ้ยไปประมาณ 400 เมตรลกัษณะทัว่ๆไปคลา้ยกบัน ้ าตกมวกเหล็ก และน ้ าตก
เจ็ดสาวน้อย ภายในน ้ าตกมีแพริมน ้ าไวบ้ริการ เหมาะส าหรับการพกัผ่อน มีความเป็นส่วนตวั
มากกวา่น ้าตกเจด็สาวนอ้ย ภายในน ้าตก มีบา้นพกัของเจา้หนา้ท่ีอยู ่2 หลงั และมีแพริมน ้ าหลายหลงั 
เหมาะแก่การพกัผอ่น และนัง่รับประทานอาหารซ่ึงสามารถเตรียมมาเองหรือจะสั่งภายในบริเวณซ่ึง
จะมีร้านคา้คอยใหบ้ริการอยู ่2 ร้าน  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  รูปภาพท่ี 10 น ้าตกดงพญาเยน็       
  ท่ีมา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น ้าตก-ดงพญาเยน็-สระบุรี 
 
ส าหรับตัวน า้ตกแล้วเป็นน า้ตกเลก็ๆ แบ่งออกเป็น 3 โซน  

โซนที่ 1อยูบ่ริเวณตอนเหนือสะพานไมข้ึ้นไป ล าธารจะมีลกัษณะเป็นบ่อเล็กๆ 2-3 บ่อ 
ไม่ลึกมาก เด็กๆสามารถเล่นน ้าได ้
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รูปภาพท่ี 11 โซนท่ี 1 ของน ้ าตกดงพญาเยน็                                                                                   
ท่ีมา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น ้าตก-ดงพญาเยน็-สระบุรี 

 
โซนที่ 2โซนเหนือสะพานซ่ึงอยู่อีกฝ่ังของสะพานไม้ น ้ าไม่ลึกเช่นเดียวกัน เด็กๆ

สามารถเล่นน ้าได ้แต่อาจจะลึกบา้งเป็นบางจุด มีหินค่อนขา้งเยอะตอ้งระมดัระวงัเวลาเดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 12 โซนท่ี 2 ของน ้ าตกดงพญาเยน็    

ท่ีมา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น ้าตก-ดงพญาเยน็-สระบุรี 
 

โซนที่ 3 จะอยูใ่ตน้ ้ าตกตรงน้ีลึกมาก เหมาะแก่วยัรุ่น หรือผูใ้หญ่ท่ีว่ายน ้ าเป็น เด็กๆไม่
ควรเล่นเด็ดขาดบริเวณดา้นล่างน ้ าตกลึกมากจึงตอ้งมีเชือกส าหรับให้เกาะป้องกนัอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
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รูปภาพท่ี 19 โซนท่ี 3 ของน ้ าตกดงพญาเยน็   
ท่ีมา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น ้าตก-ดงพญาเยน็-สระบุรี 

 
ในช่วงฤดูร้อนน ้าจะไม่ค่อยแรงแต่ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน ้ าตามล าพงั เพราะวา่ส่วนท่ี

ต้ืนอยูเ่หนือน ้ าตก  โดยเฉพาะการเล่นห่วงยาง เพราะห่วงยางจะไหลตามกระแสน ้ าถา้เด็กนัง่อยูบ่น
ห่วงยางเด็กอาจจะถูกกระแสน ้ าพดัตกน ้ าตกไดแ้มว้่าจะไม่สูงก็ตาม แต่ดว้ยความเป็นส่วนตวัและ
เงียบสงบ น ้ าตกดงพญาเยน็ จึงเป็นทางเลือกอีกแห่งหน่ึงส าหรับผูท่ี้ตอ้งการพกัผอ่น นัง่มองตน้ไม ้
ฟังเสียงสายน ้า เล่นน ้า  และรับประทานอาหาร  

 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ส่ิง
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆซ่ึงมนุษย์
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจและประกอบกิจกรรมนนัทนาการ อนัน ามาซ่ึง
ความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆ ได ้(สุวฒัน์ จุธากรณ์, 2553) 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ จ าแนกตามลกัษณะของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว และจ าแนกตามพื้นท่ีและลกัษณะของทรัพยากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. การจ าแนกประเภทตามลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียว สามารถจ าแนกได ้3 ประเภทดงัน้ี 

1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) หมายถึง 
ทรัพยากรทั้งทางดา้นชีวภาพ เช่น พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์และดา้นกายภาพ เช่น น ้ าตก ถ ้า ชายหาด เกาะ 
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ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวเหล่าน้ีมีความงามโดดเด่นและเอ้ือประโยชน์ต่อการพกัผอ่นหยอ่นใจและ
การศึกษาธรรมชาติ 

1.2 ทรัพยากรการท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ งประวัติศาสตร์  โบราณสถาน โบราณวัต ถุ 
(Archeological and Historical Resource) หมายถึง พื้นท่ีหรือหลกัฐานทางกายภาพท่ีหลงเหลืออยู ่
ซ่ึงอาจบ่งบอกถึงสภาพความเป็นมาและพฒันาการของส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆ ซ่ึงทรัพยากรการ
ท่องเ ท่ียวประเภทน้ีย ังรวมถึงว ัตถุต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนด้วย ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป 
เคร่ืองป้ันดินเผา วดั อุทยานประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

1.3 ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม (Art, Culture, 
Tradition and Activities) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ียงัรวมถึงส่ิงท่ีตกทอดมาตามประเพณี
จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลงั เช่น ศิลปะการแสดง ภาษาพื้นบา้น การแต่งกายโบราณ ความเช่ือต่างๆ 
กิจกรรมของชนเผ่าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน นอกจากน้ียงัรวมถึงส่ิงดึงดูดใจท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงจุดมุ่งหมายเดิมอาจไม่ใช่เพื่อการท่องเท่ียวก็ได ้เช่น เข่ือน ไร่องุ่น ฟาร์มต่างๆ 
เป็นตน้ 
 
ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural attractions) หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้ าตก ถ ้า ล าธาร ทะเล หาดทราย หาดดิน ทะเลสาบ เกาะแก่ง น ้ าพุร้อนบ่อน ้ า
ร้อน บ่อน ้ าแร่ เขตสงวนพนัธ์สัตว ์อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ พื้นท่ีชุ่มน ้ า ปะการัง 
ธรรมชาติใต้ทะเล และซากสัตว์ดึกด าบรรพ์ ฯลฯ ท่ีเปิดให้สาธารณชนเข้าใช้สถานท่ีเพื่อการ
ท่องเท่ียว  

2. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม (Archaeological and Cultural 
Attractions) หมายถึง สถานท่ีโบราณหรือสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น วดั โบราณสถาน อุทยาน
ประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ ์ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน 
แหล่งโบราณคดี รวมถึงสถานท่ีจัดตกแต่งหรือรวบรวมเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม เช่น ศูนย์
วฒันธรรม แหล่งผลิตสินคา้พื้นเมือง หัตถกรรมพื้นบา้น สถานท่ีแสดงการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิต
ของคนพื้นบา้น เป็นตน้ 

3. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ (Recreational Attractions) หมายถึง สถานท่ี
สร้างข้ึนเพื่อนันทนาการต่างๆ เพื่อให้ความเพลิดเพลิน ให้ความรู้นักท่องเท่ียว เช่น สวนสุนก 
Theme park  พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
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4. แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน (Towns and Communities Attractions) หมายถึง
แหล่งท่องเท่ียวในเมืองหรือชุมชนท่ีสะทอ้นให้เห็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น 

นอกจากน้ี สุวฒัน์ จุธากรณ์ (2553) ยงัไดแ้บ่งลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติออกเป็นอีก 2 ประเภทคือ 

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเน้นธรรมชาติ (Resource-Based Areas) ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะเด่นในความเป็นธรรมชาติดั้ งเดิมและนักท่องเท่ียวมีโอกาสท่ีจะ
ประกอบกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆได้ เช่น การเดินป่า
(Trekking) การดูนก (Bird Watching) โดยความหลากหลายของกิจกรรมจะข้ึนอยู่กบัทรัพยากร
พื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียวนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น หากทรัพยากรพื้นฐานเป็นชายหาด กิจกรรมท่ี
เหมาะสมก็คือกิจกรรมทางน ้าเช่น ด าน ้า วา่ยน ้า อาบแดด หากเป็นพื้นท่ีป่า กิจกรรมท่ีเหมาะสมก็คือ 
กิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เป็นตน้ 

2. ทรัพยากรการท่องเท่ียวก่ึงธรรมชาติ (Intermediate Areas) ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ประเภทน้ีมักจะตั้ งอยู่ห่างไกลชุมชนแต่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก ตวัอยา่งของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีอยู่ในประเภทน้ีไดแ้ก่ 
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เป็นตน้ 

ณัฎฐกฤษณ์ เอกวรรณัง (2553) ยงัได้กล่าวถึงความหมายของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ไวว้่าสถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้
นกัท่องเท่ียวมาเยือน  ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ 
ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ีส าคญัทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลกัษณ์
หรือสัญลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ หรือสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้

 
ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นมีทั้งประเภทท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าของประเทศ นบัไดว้า่ทรัพยากรการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว มีความส า คัญมาก ต่อ อุตสาหกรรมการท่ อ ง เ ท่ี ยว  โดย มีคว ามส าคัญดัง น้ี 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2545: 5-7) 
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ก.ความส าคญัดา้นจิตวิทยา คือ เป็นส่ิงดึงดูดใจให้มีการท่องเท่ียว และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
เกิดความสุขลดความตึงเครียด 

ข. ความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ คือ เป็นแหล่งท่ีมาของรายไดข้องทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ  

ค. ความส าคญัดา้นสังคม คือ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติของประชาชน และช่วยเปิดโลกทศัน์
ใหก้บัประชาชน รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี 

ง. ความส าคญัดา้นวฒันธรรม  คือแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ สะทอ้นให้เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน 

จ. ความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรม
อ่ืนท่ีเนน้การเอาทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์ 
 
ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวมีความส าคญัมากต่อการท่องเท่ียวดงัน้ี 
 

1. ความส าคัญด้านจิตวทิยา 
1.1 เป็นส่ิงดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัท่ี

นกัท่องเท่ียวน ามาพิจารณาในการตดัสินใจเลือกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้นๆ 
1.2 เป็นส่ิงทีช่่วยให้เกิดความสุขทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทโบราณสถาน หรือประเภทศิลปวฒันธรรมเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปพกัผอ่นหยอ่นใจท าใหเ้กิดความสุขใจ ลดความตึงเครียด 
 
2. ความส าคัญทางด้านเศรษฐกจิ 

2.1 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่นเม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆยอ่มก่อใหเ้กิดการสร้างงาน สร้างอาชีพใหก้บัทอ้งถ่ิน เช่น การผลิตสินคา้ท่ีระลึกการ
จดับริการทางดา้นท่ีพกั 

2.2 เป็นแหล่งทีม่าของรายได้ของธุรกจิที่เกี่ยวข้องนกัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัสถานท่ีใด
ยอ่มเกิดการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวจึงเกิดการกระจายรายไดสู่้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจท่ีพกั
แรม ธุรกิจขายสินคา้ท่ีระลึกธุรกิจขนส่ง 
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2.3 เป็นแหล่งทีม่าของรายได้ภาครัฐ รัฐเรียกเก็บภาษีอากรจากร้านคา้ต่างๆและภาษีเงิน
ได้จากผูป้ระกอบการซ่ึงภาษีดงักล่าวรัฐสามารถน ามาพฒันาประเทศ และชดเชยภาวะการขาด
ดุลการคา้กบัต่างประเทศ 

3.  ความส าคัญด้านสังคม 
3.1 ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวจะท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึนเพราะใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท าใหมี้สุขภาพจิตและกาย
ดีแข็งแรงสมบูรณ์และช่วยให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีข้ึนจากการมีรายไดท้ั้งยงัช่วย
ลดปัญหาอาชญากรรมดว้ย 

3.2 ช่วยเปิดโลกทศัน์ให้กบัประชาชนการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆท าให้มี
โอกาสเรียนรู้ ไดส้ัมผสัไดรั้บประสบการณ์ตรงเกิดความประทบัใจและเกิดการหวงแหนทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวดว้ย 

3.3 ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีทรัพยากรท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่
โลกยอ่มน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในพื้นท่ี 

4. ความส าคัญด้านวฒันธรรม 
4.1 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภท

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี เช่น ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต การละเล่น งานเทศกาล ประเพณีต่างๆ 
เป็นตน้ นบัเป็นส่ือซ่ึงแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและของประเทศชาติ 

4.2 สะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน ทรัพยากรการท่องเท่ียวจ านวนมากได้
สะทอ้นให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนท่ีล ้ าลึก เป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบนั เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแสดงถึงการมีวฒันธรรม เช่น การ
ไหว ้ความมีน ้าใจไมตรี ลกัษณะของสถาปัตยกรรมอนัประณีตงดงาม เป็นตน้  

5. ความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว

เพื่อเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเนน้การน าเอาทรัพยากรข้ึนมาใช้
ประโยชน์ ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมไม่เส่ือมสลาย การน าทรัพยากรไปใชอ้ยา่งระมดัระวงั มีจิตส านึกและมีระบบการจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวนบัเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัอย่างมาก หรือ

อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเลยทีเดียว  หากไม่มีสินคา้ทางการ
ท่องเท่ียว  หรือสินคา้ทางการท่องเท่ียวไม่ดี ไม่มีคุณภาพ หรือไม่งดงามสมบูรณ์  ธุรกิจการเดินทาง
ท่องเท่ียวก็คงจะไม่เกิดข้ึน  หรือไม่มีการเติบโตเช่นในทุกวนัน้ี 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว  (Tourism  Resource)  เป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบการ
ท่องเท่ียวนอกเหนือไปจากบริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) และตลาดการท่องเท่ียว 
(Tourism Market)องค์ประกอบเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั  และแต่ละองค์ประกอบก็มี
องคป์ระกอบยอ่ยๆ อีกมากมาย  ความแตกต่างในองคป์ระกอบยอ่ยและความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่าน้ีไดก่้อใหเ้กิดความแตกต่างในรูปแบบของการท่องเท่ียว 

การท่ีทรัพยากรการท่องเท่ียวสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้เดินทางยงัสถานท่ี ต าบล 
เมือง ภาค รัฐ  หรือประเทศต่างๆ  ท าให้ทอ้งถ่ินท่ีมีผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบทางบวก
หลายประการนั้ น  นับได้ว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวมีความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  โดยอาจสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นส่ิงดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเท่ียวนบัเป็นส่ิงดึงดูดใจ
ท่ีส าคญัมาก  เพราะเป็นปัจจยัหลกัท่ีนกัท่องเท่ียวน ามาพิจารณาในการตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกท่ี
จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ี  ต าบล  เมือง  ภาค  รัฐ  หรือประเทศ 

2. เป็นทีม่าของรายได้เม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ี  ต าบล เมือง  ภาค  
รัฐ  หรือประเทศนั้น  คนในพื้นท่ีนั้นๆ ก็จะมีอาชีพและมีรายไดจ้ากการจดัธุรกิจและบริการให้แก่
นกัท่องเท่ียว  รัฐบาลเองก็สามารถเก็บภาษีอากรจากการคา้และภาษีเงินได้  ทา้ยสุดเงินจ านวนน้ี
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม  เพราะรัฐบาลน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศแลว้
ยงัเป็นเงินส่วนท่ีน าไปช่วยชดเชยภาวการณ์ขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศอีกดว้ย 

3. ช่วยเพิม่คุณภาพชีวติและท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวอุดมสมบูรณ์จะมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  เพราะสถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจในทอ้งถ่ินของตน  ช่วยให้ประชาชนสามารถผ่อนคลายจากภาวะจ าเจ  ตึงเครียดจากการ
ประกอบการงาน  ท าให้สามารถประกอบกิจกรรมนันทนาการได้  ส่งผลให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์  เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ  ท่ีส าคญัคือการท่ีผูค้นมีอาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ท่องเท่ียว  ย่อมมีรายได้  และสามารถซ้ือหาสินคา้อุปโภคบริโภคและบริการต่างๆให้กบัตนเอง
ได ้ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและท าให้มีความเป็นอยูดี่ข้ึนไปดว้ยนอกจากน้ีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินยงัมีส่วนช่วยเปิดโลกทศัน์ให้กบัประชาชนดว้ย เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวเปรียบ
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ไดก้บัหอ้งปฏิบติัการท่ีผูค้น  โดยเฉพาะเยาวชน  สามารถเรียนรู้ไดจ้ากของจริง  เช่น  เด็กนกัเรียนท่ี
เรียนรู้เก่ียวกบัพืชและสัตวใ์นหอ้งเรียน  หากไดมี้โอกาสไปสัมผสัผืนป่า  ไดเ้รียนรู้จากของจริง  ได้
เห็นตน้ไมแ้ละสัตวช์นิดต่างๆ ในป่าจริงๆ  นอกจากจะท าให้เขา้ใจในเร่ืองพืชและสัตวไ์ดดี้ยิ่งข้ึน
แลว้  ยงัอาจจะเสริมสร้างใหเ้ยาวชนเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียวเหล่านั้น
ดว้ย 

4. สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของคนทัว่โลก  ยอ่มจะน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในพื้นท่ี  เช่น  
ประเทศไทยมกัได้รับค าชมจากชาวต่างประเทศเสมอว่าเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
สวยงาม  น่าสนใจ  หลากหลาย  ซ่ึงน าความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน 

5. สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน  ทรัพยากรการท่องเท่ียวจ านวนมากได้
สะทอ้นให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนท่ีล ้ าลึก  เป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบัน  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแสดงถึงการมีวฒันธรรม  
สถาปัตยกรรมอนัประณีตงดงาม  เป็นตน้ 

6. ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา  ประโยชน์มากมายท่ีผูค้นไดรั้บจากทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว  ท าให้เกิดการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม  ไม่
สูญหายไป  หากมีการน าไปใช้  ก็จะมีการจดัการและใชอ้ย่างระมดัระวงั  มีการบริโภคทรัพยากร
การท่องเท่ียวอยา่งมีจิตส านึก  โดยค านึงถึงอนุชนคนรุ่นต่อๆ ไปดว้ย 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 

ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ว่าหมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้ าตก ถ ้ า ล าธาร ทะเล หาดทราย หาดดิน 
ทะเลสาบ เกาะแก่ง น ้าพุร้อน บ่อน ้ าร้อน บ่อน ้ าแร่  เขตสงวนพนัธ์สัตว ์อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ พื้นท่ีชุ่มน ้ า ปะการัง ธรรมชาติใต้ทะเล และซากสัตวดึ์กด าบรรพ์ ฯลฯ ท่ีเปิดให้
สาธารณชนเขา้ใชส้ถานท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548, น. 60-69) ได้ให้ความหมายของค าว่า ศกัยภาพของการ
ท่องเท่ียวว่า หมายถึงความพร้อมในดา้นคุณลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวในการให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวแก่ผูม้าเยี่ยมเยือน ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งควรมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการคือ 
1) ความน่าดึงดูดใจของสถานท่ี 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ความประทบัใจ และ 4) 
องค์ประกอบของการบริการ ทั้งน้ีวิวฒัน์ชยั บุญยภกัด์ิ (2529, น. 40-42) ไดเ้สนอหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาและการก าหนดศกัยภาพ หรือความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 
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1. คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความสวยงาม ลกัษณะเด่นในตวัเอง ความเก่าแก่
ทางประวติัศาสตร์ ความส าคญัของลทัธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ และ
วถีิชีวติ 

2. ความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ สภาพของเส้นทางท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทาง 
ระยะเวลาจากตวัเมืองไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ท่ีพกัแรม ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานบริการต่างๆ 
ระบบไฟฟ้าประปา โทรศพัทแ์ละการรักษาความปลอดภยั 

4. สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืนๆ 
ของแหล่งท่องเท่ียว 

5. ขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี ขอ้จ ากดัทางดา้นบริการ
สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

6. ความมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ได้แก่ ความเป็นท่ีรู้จกัของแหล่งท่องเท่ียว และจ านวน
นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวของ จารุจน์ กล่ิน

ดีปลี (อา้งใน วภิา ศรีระทุ, 2551) โดยตอ้งครอบคลุมองคป์ระกอบการท่องเท่ียวทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. เกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมองค์ประกอบดา้นพื้นท่ี คือ 

การดึงดูดนกัท่องเท่ียวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุสถานท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งมีปัจจยัอ่ืนท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิทศัน์ ความ
สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เช่น สภาพของเส้นทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑก์ารประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบดา้นการจดัการ
คือ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี และบริเวณใกล้เคียง การจดัการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถึง เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน ้ า การจดัการควบคุมจ านวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ท่องเท่ียวไม่ใหเ้กินขีดความสามารถในการรองรับ การจดัการควบคุมกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

3. เกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมองค์ประกอบดา้นกิจกรรม 
และกระบวนการ คือ การพิจารณาเร่ืองความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี 
โอกาสในการสร้างจิตส านึก และการใหก้ารศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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4. เกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบดา้นการมีส่วน
ร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบ
ใดบา้ง และประชาชนในทอ้งถ่ินมีความพอใจ หรือสนใจท่ีจะให้แหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน
ไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่ 

 
ทั้งน้ีในการพิจารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการพฒันา เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง

ในการศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยู ่ก่อนท่ีจะวางแผนพฒันาหรือส่งเสริมใดๆ เพื่อให้การด าเนินงานนั้น
บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ ธรรมศกัด์ิ โร
จนสุนทร (2542, น. 43-44) แบ่งองคป์ระกอบท่ีน ามาเป็นเคร่ืองบ่งช้ีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
ดงัน้ี 

1. ปัจจยัจูงใจหลกัของการท่องเท่ียว พิจารณาจากสถานท่ีตั้งและลกัษณะของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวหลายๆ ดา้น เช่น ความตอ้งการในดา้นความสงบใน
การพกัผอ่น ความสนุกสนาน การหาประสบการณ์ ซ่ึงปัจจยัจูงใจหลกัแบ่งได ้3 ชนิด ไดแ้ก่ ปัจจยั
จูงใจดา้นธรรมชาติ ปัจจยัจูงใจในดา้นประวติัศาสตร์และศาสนา และปัจจยัจูงใจทางดา้นกิจกรรมท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 

2. ปัจจยัประกอบ ไดแ้ก่ คุณค่าดึงดูดใจในสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
ลกัษณะ ภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ภยัธรรมชาติและการเมือง 

3. ปัจจัยสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้
มาตรฐานด้านท่ีพกัและอาหาร การส่ือความหมาย ขอ้มูลข่าวสาร การให้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

4. ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ตอ้งพิจารณาถึงโครงข่ายการคมนาคมทาง
บก ทางน ้ า และทางอากาศ บริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น ้ า การระบายน ้ า การก าจดัขยะ ตลอดจน
ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

วรรณา วงษ์วาณิช (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ว่า
หมายถึง การพฒันาและการจดัการทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอย่างฉลาดและระมดัระวงั เพื่อให้
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โดยท่ียงัสามารถรักษาเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
ไวไ้ดน้านท่ีสุด เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใชป้ระโยชน์ไดน้านท่ีสุด 
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World Tourism Organization (UNWTO, 2001) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้่า “การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
และชุมชมของเจา้บา้นท่ีนักท่องเท่ียวเขา้ไปเยือนในขณะเดียวกนัก็มีการปกป้องและเสริมสร้าง
โอกาสในคนรุ่นต่อไป การท่องเท่ียวแบบน้ีจะน าไปสู่การจดัการทรัพยากรในลกัษณะท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุนทรียภาพ และยงัท าให้เกิดการด ารงรักษา
วฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ”  

ในขณะท่ีองคก์ารแห่งรัฐในแคริบเบียนตะวนัออกหรือ Organization of East Caribbean 
States” ไดน้ าค าจ ากดัความขององคก์ารการท่องเท่ียวโลกไปปรับและดดัแปลงตามความเหมาะสม
กบัภูมิภาค โดยไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืไวว้า่ “การใชท้รัพยากรทางธรรมชาติและ
ทางวฒันธรรมอย่างเหมาะสมเพื่อการพฒันาประเทศบนหลกัการของการพึ่งพาตนเองและความ
เสมอภาค เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพชีวติจากความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

Chris Cooper et.al.(2005, หนา้ 264) อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล (2553) ไดก้ล่าววา่ “ค า
จ ากดัความของค าวา่ การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากมีความเก่ียวพนักนัทั้งส้ิน” โดย
ประเด็นหลกัท่ีมีการอภิปรายถกเถียงกนัมากท่ีสุดจะเป็นประเด็นของความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ
ในระยะยาว ความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความย ัง่ยนืทางดา้นสังคม วฒันธรรมและการเมืองของ
กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนและการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายดงักล่าวในระยะยาว
จ าเป็นท่ีจะตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการของการ
ท่องเท่ียว 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Swarbrooke (1999, p. 99) ไดก้ล่าวไวว้า่การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตอ้ง
มีลกัษณะของความยติุธรรมทางสังคมส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน  

การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยหลกั 10 ประการ 
ดงัน้ี (มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 2545: 19-22) 

ก. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) หมายถึง ผู ้
ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียว ตอ้งมีวิธีการจดัการใชท้รัพยากร
การท่ีมีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ดั้งเดิมอย่างเพียงพอหรือใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และใชอ้ยา่งประหยดัให้คุม้ค่า โดยค านึงถึงตน้ทุนอนัเป็นคุณค่า คุณภาพของ
ธรรมชาติ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ข. ลดการบริโภคและการใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นและลดการก่อของเสีย 
(Reducing Over-consumption and Waste) ผูรั้บผดิชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งร่วมกนัวางแผน
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กบัผูเ้ก่ียวขอ้งจดัการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือจดัหาทรัพยากรอ่ืนท่ีมี
คุณสมบติัมีคุณภาพเหมือนกนั    ใชท้ดแทนกนัไดเ้พื่อลดการใชท้รัพยากรท่ีหายาก เช่น ส่ิงก่อสร้าง
ท่ีใชไ้มจ้ากธรรมชาติหากลดการใชไ้มล้งโดยใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยไมส้ร้างเสริมประกอบจะ
เป็นการช่วยลดการตดัไมล้งได ้เป็นตน้ 

ค. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม (Maintain 
Diversity) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งวางแผนขยายฐานการท่องเท่ียว โดยการรักษา
ส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นนานข้ึน หรือกลบัไปเท่ียวซ ้ าอีก เช่น แหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นน ้ าตก อาจเพิ่มกิจกรรมการดูนก การปีนหน้าผา หรือหมู่บา้นวฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียว
โบราณคดีอาจเพิ่มกิจกรรมนัง่เกวยีนเทียมววัหรือควาย เป็นตน้ 

ง. ประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) ผูรั้บผิดชอบ
การพฒันาการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ท างานตามแผนท่ีวางไว ้จะต้องประสานแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวกบัแผนกลยุทธ์การพฒันาชาติ แผนพฒันาของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การปกครองท้องถ่ิน แผนพัฒนาของส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาของกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจะช่วยขยายศกัยภาพ
การท่องเท่ียวในระยะยาว 

จ. ตอ้งน าการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economy) 
ผูรั้บผดิชอบการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งประสานงานกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน โดยสรรหาความโดดเด่นของ
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินน าไปประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายการท่องเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียวเดิน
ทางเขา้ไปเท่ียวใหม้ากข้ึน เป็นการสร้างรายไดก้ระจายสู่ประชากรท่ีประกอบการในทอ้งถ่ินนั้น 

ฉ. การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน (Involving Local 
Communities) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวร่วมท างานทอ้งถ่ินแบบเป็นองค์รวมโดยเขา้
ร่วมในลกัษณะหน่วยงานร่วมจดั เช่น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็น
หน่วยงานร่วมวเิคราะห์หรือร่วมแกปั้ญหา เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเท่ียวดว้ยกนั 
เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัตอ้งประสานเครือข่ายระหว่างองคก์รและทอ้งถ่ินเพื่อยกระดบัคุณภาพของ
การจดัการการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  

ช.ประชุมปรึกษากบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั (Consulting Stakeholders and 
the Public) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวต้องประสานกับประชาชนในพื้นท่ี องค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา หน่วยงาน
ราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี ประชุมปรึกษาทั้ งการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเท่ียว การ
ประเมินผลกระทบการท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้น
การตลาด โดยการจดัการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อร่วมปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั เป็นการลดการ
ขดัแยง้ในผลประโยชน์ท่ีต่างกนั เช่น การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ การใชน้ ้ าด่ืมเพื่อบริโภคจาก
แหล่งเดียวกนั การจดัการขยะ การบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

ซ. การพฒันาบุคลากร (Training Staff) การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนกังานดู
งานอย่างสม ่าเสมอ ให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
นบัเป็นการพฒันาบุคลากรในองคก์ร เป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐานการบริการการท่องเท่ียว 

ฌ.จดัเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเท่ียวให้พร้อม (Marketing Tourism 
Responsibly) ผูรั้บผดิชอบการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสาร
การท่องเท่ียว ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจดัท าในรูปส่ือ
ทศันูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเท่ียว คู่มือการตลาดการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกสารแผน่พบั 
หนงัสือคู่มือวดีีโอ แผน่ซีดีรอม เป็นตน้ 

ญ. ประเมินผล ตรวจสอบและวิจยั (Undertaking Research) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการ
ท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจยั
อยา่งสม ่าเสมอ โดยการสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการโดยตรง จากใบประเมินผล หรือการวิจยัการตลาด
การท่องเท่ียวเพื่อให้ทราบผลการบริการน ามาปรับปรุงและแก้ไขการจดัการการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความประทบัใจ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้

 
มนสั สุวรรณ และคณะ (2543) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนวา่จะตอ้ง

พิจารณาองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้นดงัน้ี 
1. การด าเนินกิจกรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วฒันธรรมและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว 
2. การตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วฒันธรรม และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและวถีิชีวติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
4. การประสานเขา้ดว้ยกนัของความตอ้งการทางเศรษฐกิจ การคงอยูข่องสังคม และการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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ในขณะท่ี บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดของการพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืไวใ้น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

2. ดา้นการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
3. ดา้นการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 
โดยสรุปแล้วการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจึงเป็นการพฒันาท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสังคมนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งยงัตอ้งมีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัทั้งทางดา้นการพฒันา
และดา้นการตลาด ในการท่ีจะน านกัท่องเท่ียวเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ส่งผลให้เกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีตอบสนองต่อการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งต่อเน่ือง (อารยา 
อินคชสาร, 2554)  

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ผลงานวจิยัในเร่ืองศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว โดยมีผลงานวจิยัท่ี 

คลา้ยคลึงหรือท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
1. ปวีณา โทนแก้ว (2542) ได้ศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปี พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีสภาพแวดลอ้ม และความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยเลือกประเภท ภูเขา ป่า ถ ้ า 
เข่ือน น ้ าตกเป็นอบัดบัหน่ึง โดยจะไปเท่ียวกบัครอบครัวและญาติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไปเท่ียว
กบัเพื่อน  

2. ทกัษิณา คุณษารักษ ์(2543) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกั
ของเยาวชนไทย  กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่พบวา่ แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ รองลงมาคือ ประเภทผจญภยั เช่น    
ล่องแพ ปีนเขา โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปกบัพ่อแม่ พี่นอ้งและครอบครัวมากท่ีสุด 
โดยค าบอกเล่าของเพื่อนและญาติมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกั
แรม  

3. นิพล เช้ือเมืองพาน (2542) ศึกษาแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวตามหลกัการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา วนอุทยานภูช้ีฟ้า จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ภูช้ีฟ้าเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นดา้นรูปร่างทางธรณีวทิยาและพืชพรรณ และมีชาวเขาเผา่มง้อาศยัอยูใ่น 
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พื้นท่ี แต่ยงัขาดกระบวนการบริหารและจดัการ การใหค้วามรู้และส่ือความหมายแก่นกัท่องเท่ียว
และคนในทอ้งถ่ิน ไม่มีการจดัอบรมความรู้แก่คนในทอ้งถ่ิน และมคัคุเทศก ์ไม่มีศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อม ไม่มีการจดัแสดงสาธิต วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน ยงัขาดป้ายและ
สัญลกัษณ์บอกทางท่ีชดัเจน และประชาชนในทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในระดบัการตดัสินใจ การ
ร่วมปฏิบติัการ หรือการร่วมประเมินผล คงมีแต่ส่วนร่วมในผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวเท่านั้น 
อยา่งไรก็ดีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและภูมิทศัน์ 

4. โว ไทย เซือง และคณะ (2555) ได้ท าการวิจยัการประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเครือข่ายสามพนัโบก พบวา่ในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียว 
52 แห่งนั้น มีแหล่งท่องเท่ียว 26 แห่งไดรั้บคะแนนมากกว่า 100 คะแนน หมายความว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวรู้จกัและนิยมเดินทาง
มาท่องเท่ียวเป็นประจ า อยา่งไรก็ตาม  แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีก็ยงัมีส่ิงท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนใน
ดา้น โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว 

5. จริญญา ณ พิกุล และคณะ (2555) ไดท้  าการศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
การพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ รวมทั้งยงัทราบถึงศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทของจงัหวดั 

6. สมาพร คล้ายวิเชียร และคณะ (2550) ได้ท าวิจยัเก่ียวกบัแนวทางพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวหมู่บา้นชา้งในอีสานใต ้ท าให้ทราบถึงจ านวนและปัญหาของชา้งในหมู่บา้นต่างๆ และยงั
ทราบถึงแนวทางในการพฒันาหมู่บา้นช้างให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งแนวทางการจดัการการ
ท่องเท่ียวในหมู่บา้นชา้งอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 

7. สอรัฐ มากบุญ และคณะ (2551) ไดท้  าการศึกษาการเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวพื้นท่ี
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าบริเวณอ่าวบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท าให้สามารถแยกแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆในพื้นท่ีออกได้เป็น แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในระดับดีถึงดีมาก แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพในระดบัปานกลางและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในระดบัต ่า และยงัมีการเสนอแนวทาง
ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่งในพื้นท่ี รวมทั้งได้มีการพฒันาโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมส าหรับพื้นท่ี 

8. อารยา อินกชสาร (2554) ไดศึ้กษาศกัยภาพของตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงในการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและการสัมภาษณ์ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาด พบวา่ตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีตอ้งปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ ด้านการบริการท่องเท่ียว ด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียว และ                          
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มีข้อเสนอแนะในการพฒันาตลาดในด้าน การเพิ่มจ านวนร้านค้าและร้านอาหาร การจัดให้มี
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน การเพิ่มระบบรักษาความปลอดภยั และการให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน 

9. ประชุมพร วิสารทวิศิษฐ์ (2549) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่เพื่อหาแนวทางการ
กระจายนักท่องเท่ียว โดยให้วิธีในการวิจัย 3 วิธีคือ แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
แบบสอบถามนักท่องเท่ียวและการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งท่องเท่ียว จากการ
ประเมินพบวา่แหล่งท่องเท่ียวทั้งหมดยงัมีความสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ แต่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวนอ้ย จึงไดมี้การเสนอให้ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวภายใตก้รอบของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

10. สาติยา ม่ิงวงศ ์(2550) ไดศึ้กษาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี โดยพบวา่แหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูใ่นอุทยานตั้งกระจายอยูไ่กล
กัน ท าให้ยากแก่การเดินทางเช่ือมต่อกันระหว่างแต่ละแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งบางแห่งยงัไม่มี                      
ส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการนักท่องเท่ียว สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังท าให้เดินทาง
ล าบาก  แต่พื้ น ท่ี ส่วนใหญ่มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก ควรส่ง เส ริมและพัฒนา                     
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในอุทยานต่อไป 

11. Marzukiet.al. (2011) ไดศึ้กษาและท าการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติทางตอนใตข้องรัฐกลนัตนั ในประเทศมาเลเซียโดยท าการศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวใน 
3 ดา้นหลกัๆ คือ  

1) ดา้นกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว 2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
และ 3) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

12. Naidoo, Ramseook-Munhurrun&Seegolam (2011) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พีงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในมอริเชียสซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน
ฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวประเภทชายหาดท่ีมีช่ือเสียงและพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจต่อความเป็นธรรมชาติท่ีสามารถจบัตอ้งไดใ้นแหล่งท่องเท่ียวมากกวา่เร่ืองของราคา  และการ
ส่ือสารกบัคนทอ้งถ่ิน 

13. Ashouri&Faryadi (2010) ได้ท าการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในเขตลาวาซาน กรุงเตห์ราน ของประเทศอิหร่านโดยใช้เทคนิค MCA ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาความเข้ากันได้ระหว่างการพฒันาการท่องเท่ียวกับศกัยภาพทางระบบนิเวศในแหล่ง
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ท่องเท่ียว โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าเทคนิคน้ีไปปรับใช้ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในพื้นท่ี
ต่างๆ  

14. Priskin (2001) ไดใ้ชเ้ทคนิคทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพในการประเมินศกัยภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในภูมิภาค Central Coast ของออสเตรเลียตะวนัตก โดยไดใ้ช้
เกณฑใ์นการประเมิน 3 ดา้นคือ 1) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว และ 3) ดา้นระดบัของธรรมชาติท่ีถูกท าลายในแหล่งท่องเท่ียว 

15. Deng, King & Bauer (2002) ไดท้  าการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติโดยการประเมินและจดัอนัดบัแหล่งท่องเท่ียวจะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความสะดวกมากข้ึน
ในการเลือกแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นการยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและเป็นการ
กระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย รวมทั้งยงัท าให้ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว
มีความเขา้ใจในการดูแลจดัการแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

โดยสรุปแลว้การวจิยัท่ีผา่นมาจะแสดงใหเ้ห็นถึงการประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงควรประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
ความสะดวกในการเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพทางธรรมชาติ การบริหารจดัการ และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ทั้งน้ีการประเมินควรตอ้งมีการประเมินทั้งในส่วนของ
ตวัแหล่งท่องเท่ียวและความพึงพอใจท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ อีกดว้ย เพื่อท่ีจะไดน้ า
ขอ้คิดเห็นท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่อไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

   
เน้ือหาในบทน้ีเป็นวธีิการวจิยัโดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น ขั้นตอนในการท าวิจยั เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการท าวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีก าหนดทั้ง 4 

แห่ง โดยการก าหนดตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียว  จะใชสู้ตรการค านวณตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี (Rea and 

Parker, 1997) 

  21

Nx
n

N E x


 
 

โดยท่ี 

n = จ านวนตวัอยา่ง 

N = จ  านวนประชากร 

X = ค่าก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความผดิพลาดท่ี 6.92% 

E= ระดบัความผดิพลาดท่ียอมรับได ้

เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเป้าหมายไม่มีการเก็บขอ้มูลจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้เยี่ยมชม  

เพราะไม่มีการขายบตัรหรือเก็บค่าเข้าชม จึงต้องประมาณค่าจ านวนประชากรส าหรับน ามาใช้

อา้งอิงเพื่อค านวณกลุ่มตวัอย่างด้วยการสอบถามเจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แห่ง ให้

ประมาณการจ านวนนกัท่องเท่ียวต่อปีของแหล่งท่องเท่ียวเป้าหมาย ซ่ึงพบว่ามีประมาณ 100,000 

คน  จากสูตรขา้งตน้  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งจดัเก็บในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 200 คน 

 
3.2 ขั้นตอนในการท าวจัิย 

ในการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดัสระบุรี ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
การท างานออกเป็นสองส่วนหลกัๆ คือ 

ส่วนแรก การเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีสามขั้นตอน ดงัน้ี 

DP
U



38 
 

1. ขั้นตอนแรกเป็นการคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดัสระบุรี หลงัจาก
การทบทวนขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกส ารวจและประเมินแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกท่ีส าคญัในจงัหวดัสระบุรี โดยท าการเลือกแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกท่ี
ได้รับความนิยมโดยมีฐานข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตและอยู่ในเอกสารส่ิงพิมพ์ของจงัหวดั
สระบุรี รวมทั้งยงัไดน้ าตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ในช่วง 2 ปีท่ี
ผ่านมามาประกอบการพิจารณาโดยได้เลือกแหล่งท่องเท่ียวทั้งหมด 4 แหล่งประกอบไปด้วย 
อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจ็ดสาวนอ้ย น ้ าตกมวกเหล็ก น ้ าตกดงพญาเยน็ และศูนยศึ์กษาธรรมชาติและ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า (น ้าตกเจด็คด) 

2. จดัท าแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว มีค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ โดยผูว้จิยัจะไดน้ าขอ้มูลท่ี

ไดไ้ปใชป้ระกอบการวเิคราะห์ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว มีค าถามทั้งหมด 9 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัการ

รับรู้แหล่งท่องเท่ียว การเลือกแหล่งท่องเท่ียว การเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ี
ใชใ้นแหล่งท่องเท่ียว โดยผูว้จิยัจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการวเิคราะห์ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว โดยไดแ้บ่งความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว ออกเป็นทั้งหมด 6 ดา้นคือ ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียว และ
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยก าหนดเกณฑ์ไวเ้ป็น 5 ระดบัคือ 1) ตอ้งปรับปรุง 
2) ไม่ดี 3) ปานกลาง 4) ดี 5) ดีมาก และยงัมีค าถามปลายเปิดส าหรับกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
แต่ละขอ้ค าถามอีกดว้ย  

ตอนท่ี 4 แนวโน้มในการกลบัมาท่องเท่ียวและขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืนๆ ส าหรับค าถาม
ในตอนน้ีเป็นลกัษณะของค าถามปลายเปิดเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี  
โดยรายละเอียดทั้งหมดของแบบสอบถามสามารถดูไดใ้นส่วนของภาคผนวก 

3. การประชุมผูเ้ก็บแบบสอบถามเพื่ออธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามให้ผูเ้ก็บ
แบบสอบถามทุกคนเขา้ใจตรงกนัก่อนน าผูเ้ก็บแบบสอบถามลงพื้นท่ีเพื่อเก็บแบบสอบถามจาก
นักท่องเท่ียวโดยก าหนดให้เก็บแบบสอบถามนักท่องเท่ียว 50 ชุดต่อแหล่งท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้งหมด 4 แห่งจะไดแ้บบสอบถามรวมทั้งส้ิน 200 ชุด และน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ส่วนท่ีสอง การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงมีส่ีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. คดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดัสระบุรี โดยใชก้ระบวนการเดียวกบั

ท่ีอธิบายไวใ้นขั้นตอนการท าวิจยัส่วนแรกข้อท่ี 1 คือหลังจากการทบทวนขอ้มูลและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัไดเ้ลือกส ารวจและประเมินแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกท่ีส าคญั
ในจงัหวดัสระบุรี โดยท าการเลือกแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกท่ีไดรั้บความนิยมโดยมีฐานขอ้มูล
ทางระบบอินเตอร์เน็ตและอยู่ในเอกสารส่ิงพิมพข์องจงัหวดัสระบุรี รวมทั้งยงัไดน้ าตวัเลขจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมามาประกอบการพิจารณาโดยได้
เลือกแหล่งท่องเท่ียวทั้งหมด 4 แหล่งประกอบไปดว้ย อุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวน้อย น ้ าตก
มวกเหล็ก น ้ าตกดงพญาเยน็ และศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า 
(น ้าตกเจด็คด) 

2. ท าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว มี
ความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อลง
พื้นท่ีท าการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรี โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ไดค้ดัเลือกมีจ านวนทั้งหมด 10 ท่าน จาก 3 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือ 

2.1 สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศส่งเสริมการศึกษาและวิจยัท่ี
เ ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและหน้า ท่ีหลักอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ จ านวน 3 ท่าน 

2.2 บริษัทน าเท่ียวชั้นน าในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีต้องมีการส ารวจแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอเพื่อน าไปสู่การพฒันารายการน าเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว จ านวน 3 ท่าน 

2.3 มคัคุเทศก์อาชีพ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการน านักท่องเท่ียวเขา้สู่แหล่ง
ท่องเท่ียวและยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนๆ ในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวต่างๆ อีกดว้ย จ านวน 4 ท่าน 
โดยรายช่ือของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดสามารถดูไดใ้นส่วนของภาคผนวก 

3. จดัท าแบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรี โดย
ประยุกตแ์นวคิดต่างๆ กบัแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีจดัท าโดย
กรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างเป็นกรอบการประเมิน โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินมีทั้งหมด 7 ดา้น
ประกอบไปดว้ย ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดา้น
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการบริหาร
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จดัการ ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินและดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดของแบบประเมินฯ ไดใ้นส่วนของภาคผนวก 

4. สุดทา้ยคือการประชุมกลุ่มย่อยก่อนน าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่านลงพื้นท่ีเพื่อท าการ
ประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรีก่อนจะน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
และจดัสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก
ในจงัหวดัสระบุรีต่อไป 

 
3.3เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
สร้างแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวและแบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวเพื่อเก็บขอ้มูลต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวในแต่ละ
แหล่งท่องเท่ียวโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ ตอนท่ีหน่ึงขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ีสอง
ขอ้มูลพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว โดยค าถามในสองส่วนน้ีจะเป็นค าถามแบบเลือกค าตอบท่ีเตรียมไว้
หรือใหเ้ขียนขอ้มูลค าตอบสั้นๆ  

ส่วนแบบสอบถามนักท่องเท่ียวในตอนท่ีสาม ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว จะเป็นค าถามท่ีใชน้กัท่องเท่ียวตอ้งตอบโดยก าหนดเกณฑ์การตอบไวเ้ป็น 5 ระดบั
คือ 1) ตอ้งปรับปรุง 2) ไม่ดี 3) ปานกลาง 4) ดี 5) ดีมาก นอกจากน้ียงัมีช่องส าหรับกรอกความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละขอ้ค าถามอีกดว้ย  

ส าหรับตอนท่ีส่ี แนวโนม้ในการกลบัมาท่องเท่ียวและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จะเป็นค าถาม
ปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีอาจมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ในส่วนของแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้นผูว้ิจ ัยได้มีการประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ เข้ากับแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีจดัท าโดยกรมการท่องเท่ียว เพื่อน ามาสร้างแบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 
7 ดา้น โดยค าถามในแบบประเมินทั้ง 7 ดา้นจะเป็นค าถามแบบเลือกตอบท่ีมีมาตรวดัแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ซ่ึงหมายถึงมี
ศกัยภาพต ่า ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง ค่อนขา้งสูง และสูง ตามล าดบั นอกจากน้ีในแบบประเมินยงัมี
ส่วนของความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้พิ่มเติมขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีจะ
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เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยมีการจดัส่งแบบประเมินให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบประเมินและท าการแกไ้ขแบบประเมินตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 

 
3.4การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจะแบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวละ 50 ชุด รวม
แบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด โดยผูว้ิจยัและน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวมีเกณฑป์ระเมินผลและความหมายของระดบัคะแนดงัน้ี 

1.00 – 1.50  = ต ่า 
1.51 – 2.50  = ค่อนขา้งต ่า 
2.51 – 3.50  = ปานกลาง 
3.51 – 4.50  = ค่อนขา้งสูง 
4.51 – 5.00  = สูง 
 
ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวนั้น ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ศกัยภาพ

ของแหล่งท่องเท่ียวโดยการน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียโดย
ก าหนดเกณฑป์ระเมินผลและความหมายของระดบัคะแนนดงัน้ี 

1.00 – 1.50  = ต ่า 
1.51 – 2.50  = ค่อนขา้งต ่า 
2.51 – 3.50  = ปานกลาง 
3.51 – 4.50  = ค่อนขา้งสูง 
4.51 – 5.00  = สูง 
 
ส าหรับขอ้มูลในการเสนอแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวมาจากการวิเคราะห์

แบบประเมินและขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญรวมทั้งการสังเกตของผูว้จิยั 
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บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
การวิจยัเร่ือง การส ารวจประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจังหวดั

สระบุรี ผูว้ิจยัได้แบ่งการท างานออกเป็นสองส่วนหลกัๆ คือ ส่วนท่ีหน่ึง การส ารวจโดยการเก็บ
แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียว และส่วนท่ีสอง การประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวโดย
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ส่วนที่ 1 : การส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยว  ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บ

แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวใน 4แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสระบุรี คือ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย น ้ าตกดง
พญาเยน็ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) และ
น ้ าตกมวกเหล็ก โดยมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 206 คน แบ่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามของน ้ าตก
เจ็ดสาวน้อย 53 คน น ้ าตกดงพญาเยน็ 50 คน น ้ าตกเจ็ดคด 53 คน และน ้ าตกมวกเหล็ก 50 คน เพื่อ
น ามาสรุปภาพรวมความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดั
สระบุรี โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามรวมของน ้าตกทั้ง 4 แห่ง ดงัน้ี 
 
4.1 ผลรวมข้อมูลทีไ่ด้รับจากแบบสอบถามนักท่องที่ยวของน า้ตกทั้ง 4 แห่ง 

ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามนักท่องเท่ียวของน ้ าตกทั้ง 4 
แห่ง ในจงัหวดัสระบุรี คือ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย น ้ าตกดงพญาเยน็ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเจ็คคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) และน ้ าตกมวกเหล็ก เพื่อน ามาสรุปภาพรวมความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรี โดยมีรายละเอียด
ของแบบสอบถามรวมของน ้าตกทั้ง 4 แห่ง ดงัน้ี 

 
4.1.1 ข้อมูลทัว่ไป  
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 206 คน สามารถสรุปขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและคนอาย ุ 
         

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 107 51.90 
เพศชาย 99 48.10 
รวม 206 100.00 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10-20 ปี 38 18.40 
21-25 ปี 77 37.40 
26-30 ปี 23 11.20 
31-35 ปี 29 14.10 
มากกวา่ 35 ปี 39 18.90 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวน ้ าตกทั้ง 4 ในจงัหวดัสระบุรี ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 206 คน แบ่งเป็นผูห้ญิง 107 คน (ร้อยละ 51.90) ผูช้าย 99 คน (ร้อยละ 48.10)  
แบ่งเป็นช่วงอายุคือ อายุระหว่าง 10-20 ปี จ  านวน 38 คน (ร้อยละ 18.40) อายุระหว่าง 21-25ปี 
จ  านวน 77 คน(ร้อยละ 37.40) อายุระหวา่ง 26-30ปี จ  านวน 23 คน (ร้อยละ 11.20) และอายุระหวา่ง 
31-35ปี จ  านวน 29 คน (ร้อยละ 14.10) และอายุมากว่า 35 ปีจ  านวน 39 คน (ร้อยละ 18.90) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจงัหวดัท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาศยัอยู ่ 
          

จังหวดั จ านวน (คน) ร้อยละ 
มหาสารคาม 40 19.40 
กรุงเทพมหานคร 31 15.00 
สระบุรี 27 13.10 
ชลบุรี 23 11.20 
กาฬสินธ์ุ 18 8.70 
อยธุยา 14 6.80 
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สิงห์บุรี 11 5.30 
ชยันาท 9 4.40 
นครราชสีมา 9 4.40 
ปทุมธานี 8 3.90 
ลพบุรี 5 2.40 
นนทบุรี 3 1.50 
นครสวรรค ์ 3 1.50 
เชียงราย 2 1.00 
จนัทบุรี 1 0.50 
ภูเก็ต 1 0.50 
น่าน 1 0.50 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า 3 อนัดบัแรกขอผูต้อบแบบอาศยัอยู่ในจงัหวดัมหาสารคาม 

กรุงเทพมหานครและสระบุรี โดยมีจ านวน 40 คน (ร้อยละ 19.40) 31 คน (ร้อยละ 15) และ 27 (ร้อย
ละ 13.10) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
      

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 118 57.30 
มธัยมปลาย/ปวช. 36 17.50 
มธัยมตน้ 20 9.70 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 14 6.80 
ปริญญาโท 10 4.90 
ประถมศึกษา 6 2.90 
ปริญญาเอก 1 0.50 
อ่ืนๆ 1 0.50 
รวม 206 100.00 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็น

จ านวนมากท่ีสุดคือ 118 คน (ร้อยละ 57.30) รองลงมาคือมธัยมปลาย/ปวช. 36 คน (ร้อยละ 17.50) 
และมธัยมตน้ 20 คน (ร้อยละ 9.70) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
          

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 99 48.10 
พนกังานบริษทั 39 18.90 
ราชการ 24 11.70 
รับจา้ง 16 7.80 
คา้ขาย 11 5.30 
อ่ืนๆ 5 2.40 
แม่บา้น 4 1.90 
ลูกจา้งชัว่คราว 4 1.90 
เกษตรกรรม 3 1.50 
ลูกจา้งประจ า 1 0.50 
รวม 206 100.0 

 
จากตารางท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุดคือ 99 คน 

(ร้อยละ 48.10) อาชีพพนกังานบริษทั 39 คน(ร้อยละ 18.90) อาชีพขา้ราชการ 24 คน (ร้อยละ 11.70) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้
         

รายได้ (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 120 58.30 
15,001-35,000 70 34.00 
35,001-60,000 15 7.30 
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มากกวา่ 60,000 1 0.50 

รวม 206 100.00 

  
จากตารางท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 120 คน (ร้อยละ 

58.30) รายไดร้ะหว่าง 15,001-35,000 บาท จ านวน 70 คน (ร้อยละ 34.00) และรายไดร้ะหว่าง 
35,001-60,000 บาท จ านวน 15 คน (ร้อยละ 7.30) ตามล าดบั 

 
4.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน สามารถสรุปข้อมูล

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 6 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
 

เหตุผลในการท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีเหตุผล 151 73.30 
มีเหตุผลอ่ืน 55 26.70 

รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 151 คน (ร้อยละ 73.30) เดินทางมาท่องเท่ียว

โดยไม่มีเหตุผลอ่ืน และผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 55 คน (ร้อยละ 26.70) เดินทางมาเพราะมี
เหตุผลอ่ืน โดยไดร้ะบุเหตุผลของการเดินทางดงัน้ีคือมาท าบุญ มาพกัผอ่น อยากเห็นธรรมชาติ มา
เล่นน ้าคลายร้อน มาส ารวจสถานท่ีฝึกอบรม มางานแต่งงาน และสถานท่ีเหล่าน้ีธรรมชาติสวย  
 
ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้แหล่งท่องเท่ียว 
 

รู้จักสถานทีนี่้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รู้จกัแหล่งท่องเท่ียว 135 65.50 
- วทิย ุ 2  
- บริษทัน าเท่ียว 6  
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- อ่ืนๆ  9  
- ส่ือส่ิงพิมพ ์ 26  
- โทรทศัน์ 37  
- อินเตอร์เน็ท/โซเชียล

มีเดีย 
37  

- คนแนะน า 94  
ไม่เคยรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว 71 34.50 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 7 ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวน้ีมาก่อนมีจ านวน 135 คน (ร้อย

ละ 65.50) โดยเป็นการรู้จกัผา่น คนแนะน า 94 คน อินเตอร์เน็ท/โซเชียลมีเดียและส่ือโทรทศัน์ อยา่ง
ละ 37 คนเท่ากนั ส่ือส่ิงพิมพ ์26 คน ส่ืออ่ืนๆ 9 คน บริษทัน าเท่ียว 6 คนและวิทยุ 2 คน ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไม่เคยรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวน้ีมาก่อนมีจ านวน 71 คน (ร้อยละ 34.50) 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง

มายงัแหล่งท่องเท่ียว 
 

พาหนะ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รถส่วนตวั 153 74.30 
รถเช่า 46 22.30 
รถโดยสาร 7 3.40 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 8 ผูต้อบแบบสอบถามใชร้ถยนตส่์วนตวัในการเดินทางเป็นจ านวน 153 คน 

(ร้อยละ 74.30) ใช้รถเช่าในการเดินทางเป็นจ านวน 46 คน (ร้อยละ 22.30)และใช้บริการของรถ
โดยสารประจ าทาง 7 คน (ร้อยละ 3.40) 
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ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะในการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 
การเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
มาเอง 141 68.40 
      - กบัครอบครัว 77 37.40 
      - กบัเพื่อน 55 26.70 
       - คนเดียว 10 4.90 
มากบัหมู่คณะ 56 27.20 
      - สถาบนัศึกษา 42 20.40 
      - ท่ีท างาน 12 5.80 
      - กลุ่มชมรม 1 0.50 
มากบับริษทัน าเท่ียว 9 4.40 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 9 ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเท่ียวแบบมาเองจ านวน 141 คน (ร้อย

ละ 68.40) โดยแบ่งเป็น เดินทางมากบัครอบครัว 77 คน เดินทางมากบัเพื่อน 55 คน และเดินทางมา
คนเดียว 10 คน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเดินทางมากบัหมู่คณะมีจ านวน 56 คน (ร้อยละ 27.20) 
โดยแบ่งเป็น เดินทางมากบัสถาบนัศึกษา 42 คน เดินทางมากบัท่ีท างาน 12 คน และเดินทางมากบั
กลุ่มชมรม 1 คน นอกจากน้ียงัมีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบับริษทัน าเท่ียวจ านวน 9 คน (ร้อยละ 
4.40) 
ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการเดินทางไปเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว

ใกลเ้คียง 
 

การท่องเที่ยวแหล่งท่องเทีย่วใกล้เคียง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไป 97 47.10 
ยงัไม่ตดัสินใจ 60 29.10 
ไดไ้ปหรือจะไป 49 23.80 
รวม 206 100.00 
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จากตารางท่ี 10 ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไปเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนจ านวน 97 คน (ร้อย
ละ 47.10) ยงัไม่ไดต้ดัสินใจวา่จะไปแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนมีจ านวน 60 คน (ร้อยละ 29.10) ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามไดไ้ปหรือจะไปเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนจ านวน 49 คน (ร้อยละ 23.80) โดย
แบ่งเป็นไปน ้าตกมวกเหล็ก เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เท่ียวท่ีอ าเภอปากช่อง วดัพระพุทธฉาย และไร่องุ่น  
 
ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการพกัคา้งคืน 
 

พกั จ านวน ร้อยละ 
ไม่พกัคา้งคืน 158 76.70 
พกัคา้งคืน 48 23.30 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 11 ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดพ้กัคา้งคืนเป็นจ านวน 158 คน (ร้อยละ 

76.70) และมีการพกัคา้งคืนจ านวน 48 คน (ร้อยละ 23.30)  
 
ตารางท่ี 12 ประเภทของค่าใชจ่้ายและจ านวนเงิน 
 

ประเภทของค่าใช้จ่าย จ านวนเงินโดยประมาณ (บาท) 
1) การเดินทาง 660 
2) ค่าท่ีพกั 512 
3) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 517 
4) ค่าซ้ือของฝาก/ของท่ีระลึก 355 
5) ค่าเขา้ชม 44 
6) อ่ืนๆ (ระบุ) 231 
รวม 2,320 

 
จากตารางท่ี 12 ผูต้อบแบบสอบถามมีการใชจ่้ายในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งโดยเฉล่ีย

อยูท่ี่ 2,320 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเดินทาง 660 บาท ค่าท่ีพกั 512 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 517 
บาท ค่าซ้ือของฝาก/ของท่ีระลึก 355 บาท ค่าเขา้ชม 44 บาท และ อ่ืนๆ 231 บาท  
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ตารางท่ี 13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเวลาท่ีใชท้่องเท่ียวภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว  

 
จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้เทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
1-3 ชัว่โมง 128 62.10 
4-6 ชัว่โมง 48 23.30 
มากกวา่ 6 ชัว่โมง 30 14.60 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 13 ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวน้ีประมาณ 

1-3 ชัว่โมง จ านวน 128 คน (ร้อยละ 62.10) ใชเ้วลาภายในแหล่งท่องเท่ียวน้ี 4-6 ชัว่โมง จ านวน 48 
คน (ร้อยละ 23.30) และใช้เวลาในแหล่งท่องเท่ียวน้ีมากกว่า 6 ชั่วโมง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 
14.60) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการมาเท่ียวยงัแหล่ง

ท่องเท่ียว 
 

จ านวนคร้ังในการมาเที่ยว  จ านวน (คน) ร้อยละ 
คร้ังแรก 127 61.70 
คร้ังท่ี 2 27 13.10 
คร้ังท่ี 3 12 5.80 
มากกวา่ 3 คร้ัง 40 19.40 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 14 ผูต้อบแบบสอบถามมาแหล่งท่องเท่ียวน้ีเป็นคร้ังแรกจ านวน 127 คน 

(ร้อยละ 61.70) มาเท่ียวเป็นคร้ังท่ี 2 จ านวน 27 คน (ร้อยละ 13.10) มาเท่ียวเป็นคร้ังท่ี 3 จ านวน 12 
คน (ร้อยละ 5.80) และมาเท่ียวมากกวา่ 3 คร้ัง จ านวน 40 คน(ร้อยละ 19.40) 
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4.1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 206 คน สามารถสรุปความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
4.1.3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

ตารางท่ี 15 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวในดา้น
ต่างๆ  

 

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(5) 

1.ลกัษณะถนนในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 46 102 50 7 1 3.89 
2.พาหนะท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 41 87 66 9 3 3.75 
3.ป้ายช้ีทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 35 95 65 10 1 3.74 
ค่าเฉลีย่รวม  3.79 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อลกัษณะถนนในการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 3.89 โดยพาหนะท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและป้ายช้ีทางเขา้สู่
แหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.75 และ 3.74 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของ
ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ มีค่าเท่ากบั 3.79 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 
4.1.3.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว  

ตารางท่ี 16 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อส่ิงอ านวนความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวใน
ดา้นต่างๆ  

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(5) 

1.ร้านขายอาหารร้านขายเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ 
     หรือร้านขายของท่ีระลึกในแหล่งท่องเท่ียว 

43 92 58 10 3 3.79 

2.ท่ีพกัแรมในแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณ 
   แหล่งท่องเท่ียว 

50 87 43 20 6 3.75 
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3.สุขาหรือห้องน ้าในแหล่งท่องเท่ียว 32 97 71 5 1 3.75 
4.น ้าอุปโภคบริโภคในแหล่งท่องเท่ียว 33 92 72 8 1 3.72 
5.โทรศพัทส์าธารณะหรือสัญญาณโทรศพัท ์
   ในแหล่งท่องเท่ียว 

31 90 76 8 1 3.69 

6.ท่ีจอดรถในแหล่งท่องเท่ียว 43 67 87 9 0 3.69 
7.ระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเท่ียว 30 90 77 8 1 3.67 
8.ท่ีพกัผอ่น (ศาลาท่ีนัง่พกั) ในแหล่งท่องเท่ียว 34 94 59 14 5 3.67 
9.ระบบรักษาความปลอดภยัในแหล่ง   
ท่องเท่ียว 

32 86 55 31 2 3.56 

10.ถงัขยะและการก าจดัขยะในแหล่งท่องเท่ียว 31 77 55 31 12 3.41 
ค่าเฉลีย่รวม  3.67 
 
  

จากตารางท่ี 16 พบว่าระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อร้านขายอาหาร ร้านขาย
เคร่ืองด่ืม ร้านคา้หรือร้านขายของท่ีระลึกในแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 3.79 โดยท่ีพกัแรม
ในแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณแหล่งท่องเท่ียว และสุขาหรือห้องน ้ าในแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ีย
รองลงมาเท่ากนัท่ี 3.75  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวพบว่า มีค่า
เท่ากบั 3.67 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
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4.1.3.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
 
ตารางท่ี 17 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวใน

ดา้นต่างๆ 
 

ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(5) 

1. มีความหลากหลายทางกิจกรรมทางการ 
      ท่องเท่ียว 

66 107 32 1 0 4.16 

2. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามตาม 
       ธรรมชาติ 

38 80 62 23 3 3.62 

ค่าเฉลีย่รวม  3.89 
 

จากตารางท่ี 17 พบว่าระดบัความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อความหลากหลายทาง
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.16 โดยระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความสวยงาม
ตามธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.62  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวพบว่า มีค่า
เท่ากบั 3.89 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 
4.1.3.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 18 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 
 
 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(5) 

1. ไม่มีมลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ      
ทศันียภาพ เสียง น ้า อากาศ) 

54 104 46 1 1 4.01 

2. มีสภาพแวดลอ้ม/ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 47 96 60 3 0 3.91 

DP
U



54 
 

3. มีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ไม่ถูก      
ดดัแปลงจากมนุษย ์

25 91 74 14 2 3.59 

ค่าเฉลีย่รวม  3.84 
 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อสภาพแวดลอ้มของแหล่ง
ท่องเท่ียวในด้าน การไม่มีมลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง น ้ า อากาศ)            
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 4.01 โดยระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม/ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียว และการมีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ไม่ถูกดัดแปลงจากมนุษย์มีค่าเฉล่ีย
รองลงมาท่ี 3.91 และ 3.59 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ มีค่าเท่ากบั 
3.84 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 
4.1.3.5 ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 19 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการบิรหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียวในดา้น

ต่างๆ  
 
 
ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเทีย่ว 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(5) 

1. การจดัการศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 43 92 68 3 0 3.85 
2. การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 40 83 65 16 2 3.69 
3. มีกฏระเบียบหรือขอ้ควรปฏิบติัในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีชดัเจน 

32 85 82 7 0 3.69 

4. จ านวนเจา้หนา้ท่ีหรือวทิยากรท่ีคอยให้
ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

29 101 59 15 2 3.68 

5. ความชดัเจน/ความละเอียดของป้ายหรือ
สัญลกัษณ์ส่ือความหมายหรือส่ือส่ิงพิมพ์
เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

39 76 72 17 2 3.65 

6. เส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือจุดชมวิว 36 71 77 18 4 3.57 
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7. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหรือวทิยากรท่ี
คอยใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

30 79 69 23 5 3.51 

8. จ านวนป้ายหรือสัญลกัษณ์ส่ือความหมาย
หรือส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

28 79 76 16 7 3.51 

ค่าเฉลีย่รวม  3.64 

  
จากตารางท่ี 19 พบว่าระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการศูนยบ์ริการ

นกัท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 3.85 โดยระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อมและการมีกฏระเบียบหรือข้อควรปฏิบติัในแหล่งท่องเท่ียวท่ีชัดเจนความชัดเจนมี
ค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากนัท่ี 3.69 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของดา้นการบริหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ มีค่าเท่ากบั 
3.64 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

4.1.3.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ตารางท่ี 20 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินในดา้น 
ต่างๆ 

 
 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(5) 

1. ประชาชนในทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการขาย      
สินคา้หรือบริการใหน้กัท่องเท่ียว 

46 107 49 3 1 3.94 

2. ประชาชนในทอ้งถ่ินเตม็ใจตอ้นรับ        
นกัท่องเท่ียว 

31 81 76 16 2 3.60 

ค่าเฉลีย่รวม  3.77 
 

จากตารางท่ี 20 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ินในด้าน ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการให้
นกัท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 3.94 โดยมีระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเต็มใจ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียรองลงมาอยูท่ี่ 3.60  
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เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินพบว่า มีค่า
เท่ากบั 3.77 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 
4.1.4 แนวโน้มในการกลบัมาท่องเทีย่วและข้อเสนอแนะด้านอืน่ๆ 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  196 คน ตอบแบบสอบถามในส่วนของการกลับมา

ท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวน้ีอีกว่า จะกลบัมาท่องเท่ียวอีกด้วยเหตุผลท่ีคลา้ยคลึงกนัว่า เดินทาง
สะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครฯ อากาศดี บรรยากาศดี ธรรมชาติสวยงาม จดัและดูแลพื้นท่ีได้
สวยงาม และเจา้หนา้ท่ีดูแลดี 

ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 10 คน ตอบแบบสอบถามในส่วนของการกลบัมา
ท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวน้ีวา่ จะไม่กลบัมาท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวน้ีอีก เน่ืองจากเหตุผลดงัน้ี 
ทางเขา้ออกแหล่งท่องเท่ียวไม่สะดวก ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ไม่มีการจดัการ
เร่ืองความสะอาดของพื้นท่ี/หอ้งน ้าและความปลอดภยัของท่ีจอดรถ 

นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวยงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวดงัน้ี 1) ควรมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 2) ควร
ปรับปรุงการบริหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ควรจดัให้มีท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว มีบริเวณท่ี
พกัผอ่น มีป้ายช้ีทางและแนะน านกัท่องเท่ียว ควรจดัให้มีถงัขยะท่ีเพียงพอ 3) ควรเพิ่มการดูแลรักษา
ความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว 4) ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ห้องน ้ า 
หอ้งอาบน ้า ลานจอดรถ 5) ควรจดัใหมี้กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในแหล่งท่องเท่ียว 6) ควร
จดัใหมี้ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 7) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ  8) ควรจดั
ใหมี้เอกลกัษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวจดจ าไดง่้าย 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดส้รุปความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภท
น ้าตกทั้ง 4  แหล่งในจงัหวดัสระบุรีดงัตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21 สรุปความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกทั้ง 4 แหล่งใน
จงัหวดัสระบุรี  

 
ความคดิเห็นของนกัท่องเทีย่ว น า้ตกเจด็สาวน้อย น า้ตกดงพญาเยน็ น า้ตกเจด็คด น า้ตกมวกเหลก็ 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
1.ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง 4.03 ค่อนขา้งสูง 3.59 ค่อนขา้งสูง 3.71 ค่อนขา้งสูง 3.98 ค่อนขา้งสูง 
2.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

4.00 ค่อนขา้งสูง 3.26 ปานกลาง 3.99 ค่อนขา้งสูง 3.56 ค่อนขา้งสูง 

3.ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว 

4.22 ค่อนขา้งสูง 3.67 ค่อนขา้งสูง 4.22 ค่อนขา้งสูง 3.69 ค่อนขา้งสูง 

4.ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.05 ค่อนขา้งสูง 3.94 ค่อนขา้งสูง 4.08 ค่อนขา้งสูง 3.82 ค่อนขา้งสูง 

5.ดา้นการบริหารจดัการ 4.01 ค่อนขา้งสูง 3.08 ปานกลาง 3.52 ค่อนขา้งสูง 3.53 ค่อนขา้งสูง 
6.ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

4.15 ค่อนขา้งสูง 3.98 ค่อนขา้งสูง 3.88 ค่อนขา้งสูง 3.80 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวม 4.07 ค่อนข้างสูง 3.58 ค่อนข้างสูง 3.90 ค่อนข้างสูง 3.73 ค่อนข้างสูง 

 
จากตารางท่ี 21 พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทน ้าตกทั้ง 4 แหล่งในจงัหวดัสระบุรีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยมีค่าเฉล่ีย
รวมในทุกดา้นสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.07 โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้ะดบัค่าเฉล่ียรองลงมาคือ ศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) น ้ าตกมวกเหล็ก และน ้ าตกดง
พญาเยน็ โดยไดค้่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 3.73 และ 3.58 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งพบวา่แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีจุดเด่นเหมือนกนัคือ น ้ าตกเจ็ดสาวน้อย และศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวสูงท่ีสุดในดา้น
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.22 

ส าหรับน ้าตกมวกเหล็กและน ้าตกดงพญาเยน็มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวสูง
ท่ีสุดเท่ากนัอยู่ท่ี 3.98 แต่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีสูงท่ีสุดของน ้ าตกมวกเหล็กคือ
ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ในขณะท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีสูงท่ีสุดของน ้ าตก
ดงพญาเยน็คือดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัพบวา่แหล่งท่องเท่ียว 3 แหล่ง คือ น ้ าตกมวกเหล็ก น ้ าตกเจ็ดคด และ
น ้ าตกดงพญาเย็น ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวน้อยท่ีสุดในด้านการบริหารจดัการ
เหมือนกนั โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.53 3.52 และ 3.08 ตามล าดบั 

ส าหรับน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวน้อยท่ีสุดในดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 ซ่ึงยงัเป็นค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสูง 
 
ส่วนที่ 2:  การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เช่ียวชาญ 
 
4.2 ผลการศึกษาจากแบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญในทั้ง 4 แหล่งท่องเทีย่ว 

ผูว้จิยัไดน้ าผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจ านวน 10 
ท่านลงพื้นท่ีเพื่อท าการส ารวจและประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดั
สระบุรีทั้ง 4 แหล่ง คือ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย น ้ าตกดงพญาเยน็ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) และน ้ าตกมวกเหล็กโดยมีรายละเอียดของการประเมิน
แยกเป็นด้านต่างๆ 7 ด้านประกอบไปด้วย ด้านความสะดวกในการเขา้ถึง ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นสภาพแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินและดา้นการมี
ช่ือเสียงในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดของการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแยกตามแต่ละ
แหล่งท่องเท่ียว ดงัน้ี 

 
4.2.1 น า้ตกเจ็ดสาวน้อย 
4.2.1.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 22 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. ลกัษณะถนนจากสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 5.00 
2. พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 5.00 
3. พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 4.80 
4. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางจากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 4.78 
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5. ป้ายบอกทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 4.00 
6. ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 1.00 
ค่าเฉลีย่ 4.09 

 
จากตารางท่ี 22 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านความ

สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.09) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ลกัษณะของถนนจากสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว พาหนะในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั และ พาหนะรับจา้งท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั โดย
หวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว  

 
4.2.1.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 23 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 5.00 
2. สถานท่ีจอดรถ 5.00 
3. หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้า 5.00 
4. ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก 4.90 
5. การดูแลและการรักษาความปลอดภยั 4.90 
6. น ้า ไฟฟ้า โทรศพัทส์าธารณะ (สัญญาณโทรศพัท)์ 4.80 
7. มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้ความรู้ในแหล่งท่องเท่ียว 4.20 
8. ท่ีพกัแรม (บา้นพกั เตน้ท)์ ท่ีพกัผอ่น 2.20 
9. ลกัษณะของหอ้งสุขา 1.44 
ค่าเฉลีย่ 4.14 

 
จากตารางท่ี 23 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยในดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.14) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
3 อนัดบัแรกคือ ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะสถานท่ีจอดรถ และห้องสุขาและห้องอาบน ้ า 
โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ลกัษณะของหอ้งสุขา  
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4.2.1.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
  
ตารางท่ี 24 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
 

คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลีย่ 
1. ความสวยงาม 4.20 
2. คุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติ 3.78 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 2.12 
ค่าเฉลีย่ 3.36 

จากตารางท่ี 24 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยในดา้นคุณค่าและ
ความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไวใ้นระดบัปานกลาง (3.36) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
ความสวยงาม และหัวข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียว  

 
4.2.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 25 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้า อากาศ) 4.60 
2. ระบบนิเวศ 4.11 
3. สภาพทางธรรมชาติ 3.55 
ค่าเฉลีย่ 4.10 

 
จากตารางท่ี 25 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศักยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้าน

สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.10) โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้ า อากาศ) และหัวขอ้ท่ีได้
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ สภาพทางธรรมชาติ  
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4.2.1.5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตารางท่ี 26 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 
 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ 
1. หน่วยงาน/องคก์รท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 4.80 
2. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 4.70 
3. การใหก้ารศึกษา 4.60 
ค่าเฉลีย่ 4.70 

จากตารางท่ี 26 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านการ
บริหารจดัการไวใ้นระดบัสูง (4.70) โดยทั้งสามหัวขอ้ของการประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียเกิน 4.50 
ทั้งหมด  

 
4.2.1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 27 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ค่าเฉลีย่ 
1. การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 5.00 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว 4.10 
3. การไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 2.20 
ค่าเฉลีย่ 3.76 

 
จากตารางท่ี 27 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยในดา้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (3.76) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การไดรั้บประโยชน์ของคนใน
ชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ  
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4.2.1.7 ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
  
ตารางท่ี 28 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 
 
การมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ค่าเฉลีย่ 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของส่ือต่างๆ ในประเทศ 4.30 
2. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศ 4.00 
ค่าเฉลีย่ 4.15 

 
จากตารางท่ี 28 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านการมี

ช่ือเสียงในปัจจุบนัไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.15) โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ (4.30) และหัวข้อความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวในประเทศไดค้ะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00  

 
4.2.2 น า้ตกดงพญาเยน็ 
4.2.2.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 29 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 4.80 
2. ลกัษณะถนนจากสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.67 
3. พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 4.00 
4. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางจากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 3.89 
5. ป้ายบอกทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 2.10 
6. ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 1.00 
ค่าเฉลีย่ 3.41 

 
จากตารางท่ี 29 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศกัยภาพของน ้ าตกดงพญาเย็นในด้านความ

สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัปานกลาง (3.41) โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูง
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ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั ลกัษณะของถนนจาก
สายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว และ พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั โดยหวัขอ้
ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว  

 
4.2.2.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก 3.70 
2. น ้า ไฟฟ้า โทรศพัทส์าธารณะ (สัญญาณโทรศพัท)์ 3.30 
3. สถานท่ีจอดรถ 3.20 
4. หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้า 2.20 
 5. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 1.70 
6. ท่ีพกัแรม (บา้นพกั เตน้ท)์ ท่ีพกัผอ่น 1.40 
7. ลกัษณะของหอ้งสุขา 1.20 
8. การดูแลและการรักษาความปลอดภยั 1.11 
9. มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว 1.00 
ค่าเฉลีย่ 2.07 

 
จากตารางท่ี 30 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกดงพญาเยน็ในดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า (2.07) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 
อนัดับแรกคือ ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านค้า และร้านขายของท่ีระลึกน ้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์
สาธารณะ (สัญญาณโทรศพัท์) และสถานท่ีจอดรถ โดยหัวข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว  
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4.2.2.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
  
ตารางท่ี 31 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 

 
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลีย่ 
1. คุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติ 1.55 
2. ความสวยงาม 1.30 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 1.11 
ค่าเฉลีย่ 1.26 

 
จากตารางท่ี 31 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกดงพญาเยน็ในดา้นคุณค่าและ

ความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไวใ้นระดบัต ่า (1.26) โดยมีคะแนนเฉล่ียแต่ละหัวขอ้ต ่ากว่า 2.00 
ทั้งหมด  

 
4.2.2.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้า อากาศ) 1.90 
2. ระบบนิเวศ 1.70 
3. สภาพทางธรรมชาติ 1.30 
ค่าเฉลีย่ 1.63 

 
จากตารางท่ี 32 ผู ้เ ช่ียวชาญได้ประเมินศักยภาพของน ้ าตกดงพญาเย็นในด้าน

สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า (1.63) โดยมีคะแนนเฉล่ียแต่ละหวัขอ้ต ่า
กวา่ 2.00 ทั้งหมด  
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4.2.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
  
ตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 
 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ 
1. การใหก้ารศึกษา 1.00 
2. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 1.00 
3. หน่วยงาน/องคก์รท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 1.00 
ค่าเฉลีย่ 1.00 
 

จากตารางท่ี 33 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกดงพญาเยน็ในดา้นการบริหาร
จดัการไวใ้นระดบัต ่า (1.00) โดยมีคะแนนเฉล่ียทุกหวัขอ้อยูท่ี่ 1.00 ทั้งหมด  

 
4.2.2.6  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 34 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ค่าเฉลีย่ 
1.การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 4.20 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว 1.30 
3. การไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 1.30 
ค่าเฉลีย่ 2.26 

 
จากตารางท่ี 34 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกดงพญาเยน็ในดา้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินไวใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า (2.26) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
แหล่งท่องเท่ียว และการไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ  

 
 
 

DP
U



66 
 

4.2.2.7  ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
  
ตารางท่ี 35 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 
 

การมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ค่าเฉลีย่ 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศ 1.38 
2. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ 1.20 
ค่าเฉลีย่ 1.31 

 
จากตารางท่ี 35 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศกัยภาพของน ้ าตกดงพญาเย็นในด้านการมี

ช่ือเสียงในปัจจุบนัไวใ้นระดบัต ่า (1.31) โดยมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 1.50 ทั้งสองหวัขอ้ 
 
4.2.3 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเทีย่วเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น า้ตกเจ็ดคด) 
 
4.2.3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

  

ตารางท่ี 36 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 4.90 
2. ลกัษณะถนนจากสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.80 
3. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางจากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 4.70 
4. ป้ายบอกทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 3.90 
5. พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 3.60 
6. ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 1.40 
ค่าเฉลีย่ 3.88 

 
จากตารางท่ี 36 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดคดในดา้นความสะดวกใน

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (3.89) โดยหัวขอ้ท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกคือ พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั ลกัษณะของถนนจากสายหลกั
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ถึงแหล่งท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางจากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว โดยหวัขอ้
ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 

 
4.2.3.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 37 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 4.90 
2. ท่ีพกัแรม (บา้นพกั เตน้ท)์ ท่ีพกัผอ่น 4.90 
3. สถานท่ีจอดรถ 4.80 
4. ลกัษณะของหอ้งสุขา 4.80 
5. น ้า ไฟฟ้า โทรศพัทส์าธารณะ (สัญญาณโทรศพัท)์ 4.70 
6. หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้า 4.70 
7. ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก 4.20 
8. การดูแลและการรักษาความปลอดภยั 3.80 
9. มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว 2.80 
ค่าเฉลีย่ 4.40 

 
จากตารางท่ี 37 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดคดในดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.40) โดยหัวขอ้ท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ และท่ีพกัแรม (บา้นพกั เตน้ท์) ท่ีพกัผ่อนโดยหัวขอ้ท่ีได้
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว  
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4.2.3.3 ค่าเฉลี่ยศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเทีย่ว 
  
ตารางท่ี 38 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
 
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลีย่ 
1. คุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติ 4.10 
2. ความสวยงาม 4.00 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 2.60 
ค่าเฉลีย่ 3.56 

 
จากตารางท่ี 38 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดคดในดา้นคุณค่าและความ

ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (3.56) โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
คุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติ โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความหลากหลาย
ของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  

 
4.2.3.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 39 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้า อากาศ) 5.00 
2. ระบบนิเวศ 4.80 
3. สภาพทางธรรมชาติ 4.20 
ค่าเฉลีย่ 4.66 

 
จากตารางท่ี 39 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดคดในดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัสูง (4.66) โดยทุกหวัขอ้ไดค้ะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.00 ทั้งหมด  
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4.2.3.5 ด้านการบริหารจัดการ 
  
ตารางท่ี 40 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 
 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ 
1. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 4.40 
2. หน่วยงาน/องคก์รท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 4.40 
3. การใหก้ารศึกษา 3.90 
ค่าเฉลีย่ 4.23 

 
จากตารางท่ี 40 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดคดในดา้นการบริหาร

จดัการไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.23) โดยมีหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากนัสองหัวขอ้คือ 
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงาน/องคก์รท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว  

 
4.2.3.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 41 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ค่าเฉลีย่ 
1. การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 4.30 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว 2.30 
3. การไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 1.11 
ค่าเฉลีย่ 2.59 

 
จากตารางท่ี 41 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกเจ็ดคดในดา้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทอ้งถ่ินไวใ้นระดบัปานกลาง (2.59) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชน
จากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 
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4.2.3.7 ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
  
ตารางท่ี 42 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 
 
การมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ค่าเฉลีย่ 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศ 4.60 
2. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ 4.30 
ค่าเฉลีย่ 4.45 

 
จากตารางท่ี 42 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้าตกเจด็คดในดา้นการมีช่ือเสียงใน

ปัจจุบนัไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (4.45) โดยหวัขอ้การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.00 ทั้งสอง
หวัขอ้  

 
4.2.4 น า้ตกมวกเหลก็   
4.2.4.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 43 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 5.00 
2. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางจากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 4.70 
3. พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั 4.20 
4. ลกัษณะถนนจากสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.80 
5. ป้ายบอกทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 3.40 
6. ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว 2.00 
ค่าเฉลีย่ 3.85 

 
 

จากตารางท่ี 43 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้าตกมวกเหล็กในดา้นความสะดวก
ในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งสูง (3.89) โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 
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อนัดบัแรกคือ พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทาง
จากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว และ พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั
โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว  

 
4.2.4.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 

  
ตารางท่ี 44 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. น ้า ไฟฟ้า โทรศพัทส์าธารณะ (สัญญาณโทรศพัท)์ 4.80 
2. สถานท่ีจอดรถ 4.30 
3. ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก 3.90 
4. หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้า 3.90 
5. ท่ีพกัแรม (บา้นพกั เตน้ท)์ ท่ีพกัผอ่น 3.80 
6. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 3.30 
7. การดูแลและการรักษาความปลอดภยั 2.10 
8. ลกัษณะของหอ้งสุขา 1.20 
9. มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว 1.10 
ค่าเฉลีย่ 3.15 

 
จากตารางท่ี 44 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกมวกเหล็กในดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัปานกลาง (3.15) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกคือ น ้ า ไฟฟ้า โทรศพัท์สาธารณะ (สัญญาณโทรศพัท์)สถานท่ีจอดรถร้านอาหาร ร้าน
เคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก และ ห้องสุขาและห้องอาบน ้ า โดยหัวขอ้ท่ีได้คะแนน
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว  
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4.2.4.3  ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
  
ตารางท่ี 45 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 

 
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลีย่ 
 1. ความสวยงาม 2.90 
 2. คุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติ 2.30 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 1.70 
ค่าเฉลีย่ 2.30 

 
จากตารางท่ี 45 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกมวกเหล็กในดา้นคุณค่าและ

ความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไวใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า (2.30) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ ความสวยงาม และหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียว 

 
4.2.4.4  ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

 
ตารางท่ี 46 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้า อากาศ) 3.40 
2. ระบบนิเวศ 3.00 
 3. สภาพทางธรรมชาติ 2.50 
ค่าเฉลีย่ 2.96 
 

จากตารางท่ี 46 ผู ้เ ช่ียวชาญได้ประเมินศักยภาพของน ้ าตกมวกเหล็กในด้าน
สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวไวใ้นระดบัปานกลาง (2.96) โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้ า อากาศ) และหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนน
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ สภาพทางธรรมชาติ 
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4.2.4.5  ด้านการบริหารจัดการ 
  
ตารางท่ี 47 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ 

 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ 
1. หน่วยงาน/องคก์รท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 2.50 
2. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 1.90 
3. การใหก้ารศึกษา 1.00 
ค่าเฉลีย่ 1.80 
 

จากตารางท่ี 47 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกมวกเหล็กในดา้นการบริหาร
จดัการไวใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า (1.80) โดยทุกหวัขอ้การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 2.51 ทั้งหมด 

 
4.2.4.6  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 48 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ค่าเฉลีย่ 
1. การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 3.10 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว 2.00 
3. การไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 1.50 
ค่าเฉลีย่ 2.20 
 

จากตารางท่ี 48 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินศกัยภาพของน ้ าตกมวกเหล็กในดา้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินไวใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า (2.20) โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การไดรั้บประโยชน์ของคนใน
ชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 
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4.2.4.7  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  
ตารางท่ี 49 ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 
 
การมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ค่าเฉลีย่ 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ 3.10 
 2. ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศ 2.90 
ค่าเฉลีย่ 3.00 
 

จากตารางท่ี 49 ผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินศกัยภาพของน ้ าตกมวกเหล็กในด้านการมี
ช่ือเสียงในปัจจุบนัไวใ้นระดบัปานกลาง (3.00) โดยทุกหัวขอ้การประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 
3.51 ทั้งหมด 

นอกจากการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวโดยใชแ้บบประเมินแลว้ ผูว้ิจยัยงัได้
รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มซ่ึงสามารถแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ตามแหล่งท่องเท่ียวไดด้งัน้ี 
 

4.3 ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้เช่ียวชาญ  
นอกจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

ส าคญัในจงัหวดัสระบุรีแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดร้วบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญจากการจดั
สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยไดแ้บ่งขอ้มูลของน ้าตกทั้ง 4 แห่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

4.3.1 น า้ตกเจ็ดสาวน้อย 
4.3.1.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกเน่ืองจากมีป้ายบอกทางท่ี

ชัดเจน ติดตั้งในต าแหน่งท่ีเห็นได้ง่าย และมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง ถึงแมร้ะยะทางในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนเส้นหลกั (ถนนมิตรภาพ) จะค่อนขา้งไกล แต่สภาพถนนดีมากไม่
เป็นอุปสรรคในการเดินทาง นอกจากน้ีพื้นท่ีในส่วนลานจอดรถของแหล่งท่องเท่ียวยงัสามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นจ านวนมากอีกดว้ย 
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4.3.1.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 
ในแหล่งท่องเท่ียวมีการจดัเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจตราพร้อมทั้งให้ขอ้มูลนกัท่องเท่ียวอยา่ง

สม ่าเสมอ มีการแจง้และตรวจห้ามมิให้นกัท่องเท่ียวน าสุราเขา้ไปด่ืมในบริเวณน ้ าตก เป็นการลด
ปัญหาในเร่ืองของการเกิดอุบติัเหตุได้เป็นอย่างดี สัญญาณโทรศพัท์ดีมากและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียวค่อนข้างครบแต่ไม่มีท่ีพกัแรมในพื้นท่ี นอกจากน้ีหากนักท่องเท่ียว
ตอ้งการเจา้หนา้ท่ีในการน าชมตอ้งมีการติดต่อล่วงหนา้ 

4.3.1.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีพกัผอ่นในเชิงธรรมชาติท่ีสวยงาม มีการจดัการในพื้นท่ี

อย่างเป็นระบบ และมีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงามมาก ถึงแมจ้ะมีการดดัแปลงพื้นท่ีบางส่วนบา้งก็
เป็นไปเพื่อความสะดวกในการเดินและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบัพื้นท่ี นอกเหนือจากกิจกรรม
การเล่นน ้าแลว้ ยงัมีกิจกรรมการพายเรือไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

4.3.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 
ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีการปรับภูมิทศัน์ให้สวยงามแต่การปรับภูมิทศัน์นั้นไม่

กระทบกบัธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพราะมีการดูแลและรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี 
4.3.1.5 ด้านการบริหารจัดการ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติท าให้มีระบบการบริหาร

จดัการท่ีดี มีการท างานร่วมกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น อบต. และชุมชนในพื้นท่ี มีการจดัการพื้นท่ีใน
แหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระเบียบ เช่น พื้นท่ีร้านขายของ พื้นท่ีส าหรับร้านให้เช่าห่วงยาง เช่าเส่ือ 
พื้นท่ีส าหรับเก็บขยะ มีป้ายความรู้ ป้ายส่ือความหมาย และข้อควรระวงัต่างๆ ท่ีชัดเจน และ
เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจตราและใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

4.3.1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
มีความร่วมมือกับคนในชุมชนในการจดัตั้งชมรมเพื่อประสานความร่วมมือในการ

ท างาน ท าใหชุ้มชนมีรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม การขายสินคา้ ของท่ีระลึก การให้เช่า
ห่วงยาง ร่วมทั้งยงัมีการจา้งงานคนในชุมชนใหท้ างานในแหล่งท่องเท่ียว  

4.3.1.7 ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ของจงัหวดัและเว็ปไซด์

ทางดา้นการท่องเท่ียวอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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4.3.2 น า้ตกดงพญาเยน็ 
4.3.2.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวค่อนขา้งสะดวกเน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวอยู่ติดถนน

สายหลกั และสภาพถนนค่อนขา้งดี อย่างไรก็ดีป้ายบอกทางและป้ายช้ีทางเขา้เป็นเพียงป้ายไวนิล
และมีขนาดค่อนขา้งเล็กท าให้สังเกตุเห็นได้ยาก นอกจากน้ีทางเขา้ลานจอดรถจากถนนใหญัง่มี
ความลาดชดัมาก ท าใหล้านจอดรถไม่สามารถรองรับรถบสัขนาดใหญ่ได ้ 

4.3.2.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวมีเพียงร้านค้า ร้านอาหารเท่านั้ น และ

ร้านอาหารยงัมีการสร้างเพิงส าหรับรับประทานอาหารยืน่ลงไปในบริเวณน ้าตก ท าให้มีขยะจากการ
รับประทานอาหารตกคา้งอยู่ค่อนขา้งมาก ถึงแมร้้านอาหารจะมีบริการถุงด าให้นกัท่องเท่ียวไวใ้ส่
ขยะก็ตาม มีส่วนของการบริการขอ้มูลแต่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีประจ า จึงไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจตราและ
ใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 

4.3.2.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้ถนนสายหลกั เดินทางค่อนขา้งสะดวกและสามารถท า

กิจกรรมเล่นน ้าและพายเรือได ้อยา่งไรก็ดีมีการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ค่อนขา้งมากเพื่อดดัแปลงเป็น
ส่วนของร้านอาหารและพื้นท่ีรับประทานอาหาร ท าใหสู้ญเสียความงดงามตามธรรมชาติไปมาก 

4.3.2.4 านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 
มีการดดัแปลงสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนของร้านอาหารท่ีสร้างรุกล ้าเขา้ไปในตวัน ้ าตก จึง

ท าให้ทศันียภาพโดยรวมขาดความงดงามตามธรรมชาติ มีการทานอาหารและทิ้งเศษอาหาร
บางส่วนลงไปในตวัน ้ าตก ท าให้ตวัน ้ าตกดูไม่สะอาดและมีกล่ินอบัในบริเวณรอบๆ และยงัไม่เห็น
การจดัการดา้นขยะและของเสียในแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจน 

4.3.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
ยงัขาดความชดัเจนในส่วนของการบริหารดูแลแหล่งท่องเท่ียว ไม่มีการจดัการเร่ืองของ

ป้ายส่ือความหมาย ป้ายขอ้มูล ป้ายเตือนนกัท่องเท่ียว รวมถึงไม่มีการจดัการดา้นความสะอาดใน
พื้นท่ี เจา้หนา้ท่ีท่ีประจ าอยูท่ี่แหล่งท่องเท่ียวก็ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการด าเนินงานร้านอาหาร ท าให้
ไม่มีเวลาในการดูแลแหล่งท่องเท่ียว 

4.3.2.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ไม่เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน เห็นแต่ในส่วนของการให้

ประชาชนบางส่วนเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในการขายอาหาร และใหเ้ช่าห่วงยางส าหรับการเล่นน ้า 
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4.3.2.7 ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ในเวป็ไซด์ kapook.com และเวป็ไซด์อ่ืนๆ 

อยูบ่า้ง แต่ไม่สม ่าเสมอ 
 
4.3.3 น า้ตกเจ็ดคด (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) 
4.3.3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูค่่อนขา้งไกลจากถนนใหญ่ แต่สภาพถนนในการเขา้ถึงจะดีและ

มีป้ายบอกทางและบอกระยะทางสลบักนัตลอดเส้นทาง อยา่งไรก็ดีไม่มีพาหนะรับจา้งจากถนนสาย
หลกัเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีไม่มียานพาหนะส่วนตวัเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดย้าก 

4.3.3.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนข้างครบ มีบ้านพกัหลากหลาย

รูปแบบมีท่ีจอดรถท่ีอยู่ในสภาพท่ีดี มีทั้งห้องน ้ า ห้องสุขา ซ่ึงมีทั้งชักโครก ส้วมซึมและห้องน ้ า
ส าหรับผูพ้ิการ มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมีเจา้หน้าท่ีอยูป่ระจ า และมีร้านขายสินคา้อาหาร ไม่มี
ร้านอาหารในศูนยฯ์ แต่หากนกัท่องเท่ียวเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 40 คนข้ึนไปสามารถจดัอาหาร
ใหไ้ด ้รวมทั้งอาจมีปัญหาเร่ืองไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดบัอยูบ่า้งในกรณีท่ีมีฝนตกหนกัหรือมีพาย ุ

4.3.3.4 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก สามารถท ากิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบ เช่น การเดินป่า การป่ันจกัรยาน การตั้งแคมป์ การส่องสัตว ์การ
เล่นน ้ าตก การดูดาว บา้นพกัมีการปรับรูปแบบให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีมีความเหมาะสม
กบัการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

4.3.3.5 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก อากาศดีมาก มีการ

ดดัแปลงภูมิทศัน์เพียงเล็กนอ้ย แต่สามารถจดัพื้นท่ีไดอ้ยา่งลงตวัเพื่อให้ดูสวยงามตามสมยันิยมและ
ยงัความคงความเป็นธรรมชาติไวไ้ด ้

4.3.3.6 ด้านการบริหารจัดการ 
มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบดีมาก ทั้งในส่วนของการดูแลแหล่งท่องเท่ียว และการ

ดูแลนกัท่องเท่ียว แต่ควรจดัให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงฤดูร้อน เน่ืองจากน ้ าตกจะแห้งและไม่มีน ้ า
ใหเ้ล่น 
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4.3.3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ยงัไม่ค่อยมีโครงการความร่วมมือระหวา่งศูนยฯ์ และชุมชนทอ้งถ่ินมากนกั แต่มีการจา้ง

คนในชุมชนใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีของศูนย ์และมีการขอความร่วมมือจากชุมชนเป็นคร้ังคราว 
4.3.3.8 ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองทั้งในเวป็ไซด์ของจงัหวดั และเวป็ไซด์อ่ืนๆ รวมทั้ง

ทางศูนยฯ์ ยงัมี Facebook เป็นของศูนยเ์พื่อเพิ่มการประชาสัมพนัธ์อีกดว้ย 
 
4.3.4 น า้ตกมวกเหลก็ 
4.3.4.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีป้ายบอกทางชัดเจน สภาพถนนในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

ค่อนขา้งดี และถึงแมบ้ริเวณลาดจอดรถจะเป็นลกัษณะของหินคลุกแต่รถก็ยงัสามารถวิง่ไดส้ะดวก 
4.3.4.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนขา้งครบ แต่ไม่ค่อยสะอาดและขาด

การดูแลรักษา ทั้งในส่วนของบา้นพกั ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ าและบริเวณท่ีนัง่พกั มีถึงขยะเพียงพอแต่
ไม่มีการเก็บขยะอยา่งสม ่าเสมอ และมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายขอ้มูลนอ้ย รวมทั้งไม่มีเจา้หนา้ท่ีเดิน
ตรวจตราดูแลและใหข้อ้มูลนกัท่องเท่ียว 

4.3.4.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
มีการประชาสัมพนัธ์วา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพแต่ไม่เห็น

ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้ ขาดการดูแลรักษาภูมิทศัน์ กิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวท่ีท าไดจ้ริงมีเพียงการเล่นน ้าและการพายเรือ แหล่งท่องเท่ียวมีจุดขายคือ 2 จงัหวดั 
2 อ าเภอ (อ.ปากช่องและอ.มวกเหล็ก) แต่ไม่มีการท าใหจุ้ดขายน้ีเกิดความน่าสนใจมากนกั 

4.3.4.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 
ตวัน ้ าตกยงัมีความงดงามตามธรรมชาติแต่สภาพแวดล้อมถูกดัดแปลงค่อนข้างมาก 

รวมทั้งขาดการดูแลรักษาท าใหค้วามงดงามนอ้ยลง มีมลภาวะทางดา้นขยะ น ้าและทศันียภาพ 
4.3.4.5 ด้านการบริหารจัดการ 
ขาดการบริหารจดัการท่ีดี และไม่มีการปรับภูมิทศัน์ในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มความ

สวยงาม ขาดการรักษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองท าให้พื้นท่ีดูสกปรก ยงัไม่มี
มาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  
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4.3.4.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในส่วนของการขายสินคา้ เคร่ืองด่ืมและอาหารให้กบั

นกัท่องเท่ียวเท่านั้น 
4.3.4.7 ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 
มีการประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซด์ท่องเท่ียวแต่ไม่สม ่าเสมอ ภาพประชาสัมพนัธ์ในเวป็

ไซดแ์ละแผน่พบัท าไดน่้าสนใจ 
นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดส้รุปรายละเอียดผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 

แหล่งในภาพรวมและดา้นต่างๆ ดงัตารางท่ี 50 
 
ตารางท่ี 50 สรุปศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตกทั้ง 4 แหล่งในจงัหวดัสระบุรี 
 
ศักยภาพ น า้ตกเจด็สาวน้อย น า้ตกดงพญาเยน็ น า้ตกเจด็คด น า้ตกมวกเหลก็ 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
1.ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง 4.09 ค่อนขา้งสูง 3.41 ปานกลาง 3.88 ค่อนขา้งสูง 3.85 ค่อนขา้งสูง 
2.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

4.14 ค่อนขา้งสูง 2.07 ค่อนขา้งต ่า 4.40 ค่อนขา้งสูง 3.15 ปานกลาง 

3.ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว 

3.36 ปานกลาง 1.26 ต ่า 3.56 ค่อนขา้งสูง 2.30 ค่อนขา้งต ่า 

4.ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.10 ค่อนขา้งสูง 1.63 ค่อนขา้งต ่า 4.66 สูง 2.96 ปานกลาง 

5.ดา้นการบริหารจดัการ 4.70 สูง 1.00 ต ่า 4.23 ค่อนขา้งสูง 1.80 ค่อนขา้งต ่า 
6.ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3.76 ค่อนขา้งสูง 2.26 ค่อนขา้งต ่า 2.59 ปานกลาง 2.20 ค่อนขา้งต ่า 

7.ดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 4.15 ค่อนขา้งสูง 1.31 ต ่า 4.45 ค่อนขา้งสูง 3.00 ปานกลาง 
ภาพรวม 4.03 ค่อนข้างสูง 1.90 ค่อนข้างต า่ 3.95 ค่อนข้างสูง 2.75 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 50 การสรุปการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกใน

จงัหวดัสระบุรีทั้ง 4 แหล่ง โดยการใช้แบบประเมินและการสนทนากลุ่มกบัผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่โดย
ภาพรวมน ้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูงท่ีสุดคือมีค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสูง (4.03) โดยมีแหล่งท่องเท่ียวศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้น
เส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) อยูใ่นระดบัรองลงมาคือมีค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง (3.95) ส่วนน ้ าตก
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มวกเหล็กมีค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (2.75) และน ้ าตกดงพญาเย็นมีระดับค่าเฉล่ียของ
ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในภาพรวมท่ีค่อนขา้งต ่า (1.90)  

เม่ือพิจารณาศกัยภาพในแต่ละดา้นของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งพบวา่แหล่งท่องเท่ียว
แต่ละแหล่งมีจุดเด่นทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ น ้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีศกัยภาพท่ีสูงสุดใน
ดา้นการบริหารจดัการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.70โดยมีการบริหารจดัการในส่วนงานต่างๆอยา่งมี
ระบบ อาทิเช่น การดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวโดยจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตรามิให้มีการน า
อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์เขา้ไปรับประทานในแหล่งท่องเท่ียว การจดัให้มีป้ายส่ือ
ความหมาย ป้ายเตือนภยัและขอ้ควรระวงัท่ีเห็นไดอ้ย่างท่ีชดัเจนและทัว่ถึง การจดัระเบียบร้านคา้ 
ร้านขายของ การร่วมมือกบัชาวบา้นในการจดัตั้งชมรมดูแลแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้  

ส าหรับศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มี
ศกัยภาพท่ีสูงสุดในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.66 โดย
สามารถคงสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวไวไ้ดค้่อนขา้งสมบูรณ์ ถึงแมจ้ะมีการดดัแปลงสภาพ
ทางธรรมชาติในบางส่วนเพื่อใหเ้ขา้กบัสมยันิยม 

 ในขณะท่ีน ้าตกมวกเหล็กและน ้ าตกดงพญาเยน็มีศกัยภาพท่ีสูงสุดในดา้นความสะดวก
ในการเขา้ถึงโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 และ 3.43 ตามล าดบั โดยน ้ าตกทั้งสองแห่งมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ในเร่ืองของท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกจากถนนสายหลกัและมีพาหนะ
รับจา้งในการเขา้ถึงไดห้ลากหลาย 

นอกจากน้ี ผูว้จิยัพบวา่แหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งมีระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีนอ้ยสุดในดา้น
ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ น ้าตกเจ็ดสาวนอ้ยมีศกัยภาพท่ีนอ้ยสุดในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียวโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.36 ทั้งน้ีเน่ืองจากประเภทของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ี
ค่อนขา้งจ ากดัท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวน้ีมีศกัยภาพดา้นความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ 

ส าหรับศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มี
ศกัยภาพท่ีน้อยสุดในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 2.59 
เน่ืองจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มีการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมทุกดา้นโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมแต่อยา่งใด 

ในขณะท่ีน ้ าตกมวกเหล็กและน ้ าตกดงพญาเยน็มีศกัยภาพท่ีนอ้ยสุดในดา้นการบริหาร
จดัการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 1.80 และ 1.00 ตามล าดบัเห็นไดจ้ากการขาดความเป็นระบบในการ
ดูแลบริหารแหล่งท่องเท่ียว การมีป้ายส่ือความหมายหรือการให้ขอ้มูลต่างๆน้อยมาก ไม่มีการจดั
เจา้หน้าท่ีเพื่อให้ขอ้มูลนกัท่องเท่ียวก่อนการเขา้ชม ไม่มีมาตรการหรือการรักษาความปลอดภยัใน
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ชีวิตและทรัพยสิ์น ไม่มีการควบคุมเร่ืองของความสะอาดและการก าจดัขยะ บางบริเวณในแหล่ง
ท่องเท่ียวถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรักษา ท าให้สภาพโดยรวมของแหล่งท่องเท่ียวไม่เป็นท่ี
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 
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บทที ่5  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตกท่ี

ส าคญัในจงัหวดัสระบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) ประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตกท่ีส าคญัในจงัหวดัสระบุรีและ 2) เพื่อจดัท าขอ้เสนอเก่ียวกบั
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดัสระบุรี 

ขอบเขตในดา้นพื้นท่ีของการวิจยัคือ น ้ าตกท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงมีฐานขอ้มูลทางระบบ
อินเตอร์เน็ต และอยูใ่นเอกสารส่ิงพิมพข์องทั้งทางจงัหวดัสระบุรีและของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ส าหรับขอบเขตเชิงประชากรท่ีใชมี้ 2 กลุ่มคือ 1) นกัท่องเท่ียว ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูว้ิจยัได้
เลือกไวจ้  านวนแหล่งท่องเท่ียวละ 50 คน และ 2) ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คนจาก 3 ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพื่อท าการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูว้ิจยัได้
เลือกไว ้โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว และใชแ้บบ
ประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus 
Group) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ผลการสอบถามนักท่องเทีย่ว 
แบบสอบถามนักท่องเท่ียวประกอบไปด้วย 4 ตอน คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ขอ้มูล

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 3) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว และ 4) แนวโนม้ใน
การกลับมาท่องเท่ียวและข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ โดยข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 206 คน 
สามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

5.1.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวเพศหญิงไดรั้บการสอบถามมากกวา่นกัท่องเท่ียวเพศชายแต่เป็นอตัราส่วน

ท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก (เพศหญิง ร้อยละ 51.90 และเพศชาย ร้อยละ 48.10)  ช่วงอายุของ
นักท่องเท่ียวท่ีพบมากท่ีสุดคือ 21-25 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับอาชีพของนักท่องเท่ียวท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ นกัเรียน/นกัศึกษา โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุดอยูท่ี่ 118 คน นกัท่องเท่ียว 3 อนัดบัแรกท่ีเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวใน
งานวจิยัน้ีมากท่ีสุดมาจากจงัหวดั มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร และสระบุรี โดยนกัท่องเท่ียวส่วน
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ใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อการท่องเท่ียวเป็น
หลกัและเคยไดย้ินหรือรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวมาก่อน โดยเป็นการรู้จกัจากคนแนะน ามากท่ีสุดท่ี 94 
คนรองลงไปคือ อินเทอร์เน็ท โซเชียลมีเดีย และส่ือโทรทศัน์ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพิ่งมาเท่ียวยงั
แหล่งท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก นิยมเดินทางมากนัเองกบัครอบครัวและเพื่อนดว้ยรถส่วนตวั ไม่นิยม
พกัคา้งคืน และใชเ้วลาในแหล่งท่องเท่ียวประมาณ 1 - 3 ชัว่โมง โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินทาง
ท่องเท่ียวอยูท่ี่ 2,300 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางมากท่ีสุด ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ไม่ไดไ้ปเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  

5.1.1.2 ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว 
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อภาพรวมของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก

ทั้ง 4 แหล่งในจงัหวดัสระบุรีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยน ้ าตกทั้งเจ็ดสาวนอ้ยมีค่าเฉล่ียรวมในทุก
ดา้นสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 4.07 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ด
คด) น ้ าตกมวกเหล็ก และน ้ าตกดงพญาเย็น ไดร้ะดบัค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.90 3.73 และ 3.58 
ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวแต่ละน ้ าตกพบวา่ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย
ไดค้่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวมากกวา่ 4.00 ในทุกดา้น โดยดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียวไดรั้บค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.22 ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินและ
ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวไดค้่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 4.15 และ 4.05 ตามล าดบั 

ส าหรับศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) 
ไดค้่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด
คือ 4.22 โดยด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวและด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวไดค้่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 4.08 และ 3.99 ตามล าดบั 

น ้าตกมวกเหล็กและน ้ าตกดงพญาเยน็ไดค้่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ 
4.00 ในทุกดา้น โดยน ้ าตกมวกเหล็กไดค้่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นความสะดวก
ในการเขา้ถึงสูงท่ีสุดคือ 3.98 ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวและดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดค้่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.82 และ 3.80 ตามล าดบั ในขณะท่ีน ้ าตกดงพญาเยน็ได้
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินสูงท่ีสุดคือ 
3.98 ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวและดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวได้
ค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.94 และ 3.67 ตามล าดบั 
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ส าหรับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีนอ้ยท่ีสุดพบวา่ทั้ง 3 น ้ าตกคือ น ้ าตงดง
พญาเยน็ น ้ าตกเจ็ดคด และน ้ าตกมวกเหล็กมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีน้อยท่ีสุดใน
ดา้นเดียวกนัคือดา้นการบริหารจดัการ โดยไดค้่าเฉล่ียคือ 3.08 3.52 และ 3.53 ตามล าดบั ส่วนน ้ าตก
เจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวน้อยท่ีสุดในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว โดยไดค้่าเฉล่ียคือ 4.00 และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุดใน
ระดบัรองลงมาคือ 4.01 ในดา้นการบริหารจดัการ 

5.1.1.3 ขอ้มูลแนวโนม้ในการกลบัมาท่องเท่ียวและขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืนๆ 
จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 206 คน มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 196 

ท่ีใหข้อ้มูลวา่จะกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอีก ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ แหล่งท่องเท่ียวมีความเป็น
ธรรมชาติ บรรยากาศดี ใกลก้รุงเทพฯ เดินทางสะดวก จดับริเวณพื้นท่ีไดอ้ยา่งสวยงามและมีความ
ปลอดภยั 

ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวจ านวน 10 คนให้ข้อมูลว่าจะไม่กลับมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวอีกด้วยเหตุผลว่า ทางเขา้ออกไม่สะดวก ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
ปัญหาเร่ืองความสะอาดของพื้นท่ี หอ้งน ้าและความปลอดภยัของท่ีจอดรถ 

นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการพฒันาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวดงัน้ี 1) ควรมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 2) ควร
ปรับปรุงการบริหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ควรจดัให้มีท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว มีบริเวณท่ี
พกัผอ่น มีป้ายช้ีทาง ป้ายแนะน านกัท่องเท่ียว และควรจดัให้มีถงัขยะท่ีเพียงพอ 3) ควรเพิ่มการดูแล
รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว 4) ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า ลานจอดรถ 5) ควรจดัให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 6) ควรจดัให้มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 7) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ  8) ควรจดัใหมี้เอกลกัษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวจดจ าไดง่้าย 

 
5.1.2 ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เช่ียวชาญ 
ผูว้ิจยัไดน้ าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่านจาก 3 ภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคือ 

สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ บริษทัน าเท่ียวชั้นน าในกรุงเทพฯ และมคัคุเทศก์อาชีพ ลง
พื้นท่ีเพื่อท าการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว โดยใชแ้บบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึง
ในแบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวมีการประเมินทั้งหมด 7 ดา้นคือ 1) ดา้นความสะดวกใน
การเขา้ถึง 2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 3) ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 5) ดา้นการบริหารจดัการ 6) ดา้นการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน และ7) ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั โดยขอ้มูลจากแบบประเมิน
ทั้งหมดสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

การประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรีทั้ง 4 แหล่ง 
โดยการใชแ้บบประเมินและการสนทนากลุ่มกบัผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ในภาพรวมน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยมี
ค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูงท่ีสุดคือมีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 ซ่ึงอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมี
แหล่งท่องเท่ียวศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) อยูใ่น
ระดบัรองลงมาคือมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงส่วนน ้ าตกมวกเหล็กมีค่าเฉล่ียท่ี 2.75 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง และน ้าตกดงพญาเยน็มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 1.90 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 

เม่ือพิจารณาศกัยภาพในแต่ละดา้นของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งพบวา่น ้ าตกเจ็ดสาว
น้อยมีศกัยภาพท่ีสูงสุดในด้านการบริหารจดัการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70โดยมีการบริหาร
จดัการในส่วนงานต่างๆ อย่างมีระบบ ส าหรับศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-
โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มีศกัยภาพท่ีสูงสุดในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวโดยมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.66 โดยสามารถคงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวไวไ้ด้ค่อนขา้งสมบูรณ์ 
ถึงแมจ้ะมีการดดัแปลงสภาพทางธรรมชาติในบางส่วนเพื่อใหเ้ขา้กบัสมยันิยม 

ในขณะท่ีน ้ าตกมวกเหล็กและน ้ าตกดงพญาเยน็มีศกัยภาพท่ีสูงสุดในดา้นความสะดวก
ในการเขา้ถึงโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 และ 3.43 ตามล าดบั โดยน ้ าตกทั้งสองแห่งมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ในเร่ืองของท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกจากถนนสายหลกัและมีพาหนะ
รับจา้งในการเขา้ถึงไดห้ลากหลาย 

ส าหรับค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีนอ้ยท่ีสุดพบวา่ทั้ง 4 แหล่งมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ย
ท่ีสุดในดา้นท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี น ้าตกเจด็สาวนอ้ยมีศกัยภาพท่ีนอ้ยสุดในดา้นคุณค่าและความดึงดูด
ใจทางการท่องเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.36 ทั้งน้ีเน่ืองจากประเภทของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ี
ค่อนขา้งจ ากดัท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวน้ีมีศกัยภาพดา้นความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มี
ศกัยภาพท่ีน้อยสุดในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 2.59 
เน่ืองจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มีการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมทุกดา้นโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมแต่อยา่งใด 

ในขณะท่ีน ้ าตกมวกเหล็กและน ้ าตกดงพญาเยน็มีศกัยภาพท่ีนอ้ยสุดในดา้นการบริหาร
จดัการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 1.80 และ 1.00 ตามล าดบั เน่ืองจากการขาดความเป็นระบบในการ
ดูแลบริหารแหล่งท่องเท่ียว การมีป้ายส่ือความหมายหรือการให้ขอ้มูลต่างๆ น้อยมาก ไม่มีการจดั
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เจา้หน้าท่ีเพื่อให้ขอ้มูลนกัท่องเท่ียวก่อนการเขา้ชม ไม่มีมาตรการหรือการรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น ไม่มีการควบคุมเร่ืองของความสะอาดและการก าจดัขยะ บางบริเวณในแหล่ง
ท่องเท่ียวถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรักษา ท าให้สภาพโดยรวมของแหล่งท่องเท่ียวไม่เป็นท่ี
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 
 
5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 ผลการสอบถามนักท่องเทีย่ว 
ผลการสอบถามนกัท่องเท่ียวจ านวน 206 คนใน 4 แหล่งท่องเท่ียว ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตกใน
จงัหวดัสระบุรีไดด้งัน้ี 

- เพศ ผลจากแบบสอบถามพบว่า เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ถึงแมจ้  านวนของเพศหญิง
และเพศชายท่ีตอบแบบสอบถามจะไม่แตกต่างกนัอย่างชัดเจนแต่ก็สามารถน าขอ้มูลน้ีมาใช้เป็น
ขอ้มูลในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกหรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียว
เพื่อให้สอดคล้องกบัเพศ เช่น ควรปรับปรุงให้มีห้องน ้ าผูห้ญิงมากกว่าห้องน ้ าผูช้าย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย และจดัให้มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีผูห้ญิงสามารถมี
ส่วนร่วมไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี Mill (1990, p 24-26) ไดก้ล่าววา่ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัในแหล่ง
ท่องเท่ียวมี 4 ประการ คือ 1) ท่ีพกั 2) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  3) บริการต่างๆ  เช่น ร้านขายของท่ี
ระลึก สถานท่ีนนัทนาการ และ 4) ปัจจยัพื้นฐาน เช่น ระบบส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้   

- อาย ุผลจากแบบสอบถามพบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 21 – 25 ปี มีจ  านวนมากถึงร้อย
ละ 37.40 ซ่ึงนกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุดงักล่าวน้ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในวยัศึกษาหรือท างานแลว้
ซ่ึงมีสภาพร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือร้น และชอบการผจญภยั (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
ดงันั้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวจึงควรมีความสอดคลอ้งกบักลุ่มอายเุหล่าน้ี 

- อาชีพ ผลจากแบบสอบถามพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.10 มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา ดงันั้นในแหล่งท่องเท่ียวจึงควรเพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเนน้การเรียนรู้ หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เช่น การจดัท าป้ายความรู้ แผน่พบัส่ือความรู้ หรือจดันิทรรศการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน/นกัศึกษา 

- นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมากจากจงัหวดัใกล้เคียงและเป็นนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสระบุรีเอง แสดงให้เห็นวา่ความสะดวกในการเดินทางมีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว (ณัฐกฤษณ์ เอกวรรณัง, 2552) ดงันั้นจึงควรรักษาจุดเด่นในดา้นน้ี
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พร้อมกบัส่งเสริมความสะดวกในการเดินทางเช่นการจดัท าป้ายช้ีทาง/บอกทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว
ใหช้ดัเจนข้ึน 

- จุดประสงค์ในการเดินทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อการท่องเท่ียวเป็น
หลกัโดยมีนกัท่องเท่ียวบางส่วนเดินทางมาเพื่อจุดประสงคอ่ื์นแลว้จึงมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว 
ขอ้มูลน้ีท าให้ทราบว่าควรจะตอ้งมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มหลกั
อย่างเหมาะสม และกิจกรรมการท่องเท่ียวควรมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียว
กลบัมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวอีก (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545 น. 5-7) ส าหรับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมาดว้ยจุดประสงค์อ่ืนนั้น ส่วนใหญ่จะมาท าบุญ เยี่ยมญาติและหาท่ีประชุมสัมมนา 
ดงันั้นหากตอ้งการเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีก็ควรจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ี
อยูใ่นเส้นทางการเดินทาง หรือจดัใหมี้การอ านวยความสะดวกในการจดัประชุมสัมมนา 

- รายไดข้องนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน
ดงันั้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงควรเลือกจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมี
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงนัก รวมทั้งสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ ก็ควรมีราคาท่ีหลากหลายเพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงตรงกับท่ี เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายไวใ้นเร่ืองของส่วนประสมทาง
การตลาดว่า ตอ้งมีสินค้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตอ้งขายสินค้าในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได ้

- การรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยไดย้ินหรือรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวมา
ก่อน โดยเป็นการรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวผ่านคนแนะน ามากท่ีสุด รองลงมาคือรู้จกัผ่านอินเทอร์เน็ท 
โซเชียลมีเดียต่างๆ จากข้อมูลน้ีท าให้ทราบว่าการท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจในแหล่ง
ท่องเท่ียวตั้งแต่คร้ังแรกเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะนักท่องเท่ียวจะมีการบอกต่อถึงแหล่งท่องเท่ียว 
นอกจากน้ียงัควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ให้มากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธ์ุ  (2554) ท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อ
คน้หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ใช ้Search Engine ในการคน้หาและเขา้ถึงขอ้มูล เขา้ชมขอ้มูลเก่ียวกบั
รีวิวความคิดเห็นของผูท่ี้เคยใช้บริการและเลือกใชข้อ้มูลจากส่ือออนไลน์เน่ืองจากความสะดวกใน
การเขา้ถึงขอ้มูล 

- พาหนะในการเดินทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใชร้ถส่วนตวัในการเดินทางมากท่ีสุด 
จากขอ้มูลท่ีไดท้  าให้ทราบวา่แหล่งท่องเท่ียวควรจะตอ้งมีการจดัท่ีจอดรถหรือปรับปรุงลานจอดรถ
ใหมี้เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว รวมทั้งยงัตอ้งมีการดูแลเร่ืองความปลอดภยัในลาน
จอดรถใหน้กัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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- ลกัษณะของการเดินทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมากบัครอบครัวและเพื่อน 
จากลกัษณะการเดินทางเช่นน้ีท าให้ทราบวา่ตอ้งมีการจดัการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวอยา่งไร โดย
ปกติแลว้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัครอบครัวมกัจะมีจ านวนหลายคนและอาจมีเด็กร่วมเดินทาง
มาดว้ยซ่ึงจะมีการพดูคุยเสียงดงั และอาจมีการปรุงอาหารเพื่อทานกนัเอง (เลิศพร ภาระสกุล, 2556) 
จึงควรจดัใหมี้การแบ่งโซนในการรองรับนกัท่องเท่ียวและจดัพื้นท่ีในการประกอบอาหารเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความสวยงามของพื้นท่ี นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวท่ีมากบั
เพื่อนอาจมีพฤติกรรมเชิงชูส้าวหรือเสพของมึนเมา จึงควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจตราอยา่งสม ่าเสมอ 

- การพกัแรม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่นิยมพกัคา้งคืนทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่มีท่ีพกัใน
แหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นจึงควรจดัให้มีท่ีพกัท่ีเหมาะสมภายในแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ี ณัฎฐกฤษณ์
เอกวรรณัง (2553) ได้อธิบายไวว้่า ท่ีพกัแรมในแหล่งท่องเท่ียวนับเป็นหน่ึงในส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ควรเตรียมพร้อมไวเ้พื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้าเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ  

- การใชเ้วลาในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาในแหล่งท่องเท่ียวประมาณ 1 - 3 
ชัว่โมงจากขอ้มูลน้ีท าให้ทราบวา่ควรจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาในแหล่ง
ท่องเท่ียวมากข้ึน ทั้งน้ีการท่ีนกัท่องเท่ียวใชเ้วลาในแหล่งท่องเท่ียวค่อนขา้งน้อยอาจเน่ืองมากจาก
ในแหล่งท่องเท่ียวยงัขาดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย หรือขาดส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก จึงควรจดัให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพิ่มเติมในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธรรมศกัด์ิ โรจน
สุนทร (2542: 43-44) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัจูงใจหลกัของการท่องเท่ียว ว่ามี 3 ดา้นคือ ปัจจยัจูงใจดา้น
ธรรมชาติ ปัจจยัจูงใจในดา้นประวติัศาสตร์และศาสนา และปัจจยัจูงใจทางดา้นกิจกรรมท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน 

- ค่าใชจ่้ายในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อยูท่ี่ 2,300 บาทโดยเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางมากท่ีสุด จากขอ้มูลน้ีแสดงให้เห็นวา่ควรจะตอ้งมี
การปรับปรุงในเร่ืองของยานพาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ยงัตอ้งใชร้ถส่วนตวัในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท าใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

- การเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ไดไ้ปเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง จากขอ้มูลน้ีท าใหท้ราบวา่ควรจะตอ้งเพิ่มการประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในจงัหวดัให้นักท่องเท่ียวทราบ และควรจดัให้มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก
ระหวา่งแต่ละแหล่งท่องเท่ียวเพื่อท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไดส้ะดวกข้ึน 
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- ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งไดค้่าเฉล่ียในดา้นน้ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพถนนในการ
เขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพดี มีป้ายบอกทาง ช้ีทางค่อนขา้งสมบูรณ์ สามารถใช้ยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ ในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได ้ท าให้การเดินทางเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก อยา่งไรก็ดี 
น ้ าตกดงพญาเยน็ไดค้่าเฉล่ียในดา้นน้ีน้อยท่ีสุดทั้งน้ีเพราะระยะทางจากถนนสายหลกัถึงตวัน ้ าตก
ค่อนขา้งไกล 

- ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้ง 3 แหล่งคือ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่ง
ก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) และน ้ าตกมวกเหล็กได้ค่าเฉล่ียในด้านน้ีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้ งน้ี
เน่ืองจากในแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนขา้งครบครันไม่วา่จะเป็นลานจอด
รถ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร หอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า รวมทั้งการรักษาความปลอดภยั อยา่งไร
ก็ดีในส่วนของน ้ าตกดงพญาเยน็ไดค้่าเฉล่ียในด้านน้ีอยู่ในระดบัปานกลางเน่ืองจากการมีอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวน้อย มีเพียงร้านอาหารและห้องน ้ าไวค้อยบริการนักท่องเท่ียว
เท่านั้น อยา่งไรก็ดีจากค่าเฉล่ียท่ีไดท้  าให้สันนิษฐานไดว้า่ กิจกรรมหลกัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
คือ การพกัผ่อนและเล่นน ้ าในแหล่งท่องเท่ียวท าให้ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ใน
แหล่งท่องเท่ียวยงัคงไม่สูงนกั 

- ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งไดค้่าเฉล่ียในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ียงั
สามารถคงความสวยงามตามธรรมชาติเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และแสดงใหเ้ห็นถึงวา่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัความงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงตรงกบัท่ี จารุจน์ กล่ินดีปลี 
(อ้างใน วิภา ศรีระทุ, 2551) ได้กล่าวไวว้่า หน่ึงในปัจจยัส าคัญท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลกัษณ์ ดงันั้น
แหล่งท่องเท่ียวจึงควรตอ้งมีการเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้คงความสวยงาม
ในขณะเดียวกนัก็ควรเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ดว้ย 

- ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งไดค้่าเฉล่ียในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการท่ีแหล่งท่องเท่ียวยงัมี
ลกัษณะทางธรรมชาติท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ การไม่มีมลภาวะในแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงนบัเป็นจุดแข็งทางการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (สุวฒัน์จุธากรณ์, 
2553) 
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- ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นการบริหารจดัการ แหล่งท่องเท่ียวทั้ง 3 แหล่งคือ 
น ้ าตกเจ็ดสาวน้อย ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) 
และน ้ าตกมวกเหล็กไดค้่าเฉล่ียในดา้นน้ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากในแหล่งท่องเท่ียว
เหล่าน้ีมีการบริหารจดัการภายในแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างดี มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว มีป้าย มี
สัญลกัษณ์ส่ือความหมาย มีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีจุด
ชมววิ มีการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มและมีกฏระเบียบในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท า
ให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียว อยา่งไรก็ดีในส่วนของน ้ าตกดงพญา
เย็นได้ค่าเฉล่ียในด้านน้ีอยู่ในระดับปานกลางเน่ืองจากการไม่มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ไม่มี
เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลนกัท่องเท่ียวและไม่มีกฏระเบียบใดๆ ในแหล่งท่องเท่ียว  

- ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งไดค้่าเฉล่ียในดา้นน้ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีการจา้งงานคนใน
ทอ้งถ่ิน มีการจดัใหค้นทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวดา้นอ่ืนๆ ส่ิง
เหล่าน้ีท าให้คนท้องถ่ินเต็มใจต้อนรับนักท่องเท่ียวและท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ
อยากจะกลบัไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวอีก ซ่ึงตรงกบัหลกัการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism)  

ในภาพรวมนักท่องเท่ียวให้ค่าเฉล่ียในด้านต่างๆ ของน ้ าตกทั้ง 4 แหล่งในระดับ
ค่อนขา้งสูง แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวยงัคงมีความพึงพอใจกบัแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่ง ถึงแม้
บางแหล่งท่องเท่ียวอาจไดค้่าเฉล่ียในบางดา้นเช่น ดา้นการบริหารจดัการ และ ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว
มากกวา่การให้ความส าคญักบัส่ิงอ่ืนๆ ในแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นแต่ละแหล่งท่องเท่ียวจึงควรรักษา
สภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวให้ยงัคงความสวยงามตามธรรมชาติเพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมี
การบอกต่อและมาเยีย่มชมแหล่งในจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 
 

5.2.2 ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการประเมินและการสนทนากลุ่มกบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่านจาก 3 ภาค

ส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้าตกในจงัหวดัสระบุรีไดด้งัน้ี 

การประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสระบุรี คือ น ้าตกเจ็ดสาวนอ้ย น ้ าตก
ดงพญาเยน็ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) และน ้ าตกมวกเหล็ก ในส่วน
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ของผูเ้ช่ียวชาญพบประเด็นท่ีน่าสนใจว่า แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรีมีความ
สะดวกในการเขา้ถึงอยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูงเน่ืองจากจงัหวดัสระบุรีมีขอ้ไดเ้ปรียบใน
เร่ืองของการเดินทางและการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและมียานพาหนะในการเขา้ถึงหลากหลายซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณฎัฐกฤษณ์ เอกวรรณงั (2553) ท่ีวา่หากนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกหรือรวดเร็วนกัท่องเท่ียวจะเกิดอรรถรสในการท่องเท่ียวไดม้าก ดงันั้น
หากแหล่งท่องเท่ียวไม่มีความสะดวกในการเขา้ถึง นกัท่องเท่ียวอาจจะไม่เดินทางไปเท่ียวชมก็ได ้

จากการส ารวจและประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัสระบุรีแต่
ละแหล่งพบว่า น ้ าตกส่วนใหญ่มีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นหรือส่ิงดึงดูดใจหลายด้าน แต่น ้ าตกบาง
แหล่งมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นเพียงด้านเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 
(2548) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่งเพื่อดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

น ้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นในด้านการบริหารจดัการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว และการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั เน่ืองจากมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวทั้งในด้านของการให้ข้อมูลความรู้ การดูแลความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว และการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ การมีส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ
เช่น การจดัให้มีห้องอาบน ้ าและห้องสุขาอย่างเพียงพอ มีการก าจดัขยะอย่างสม ่าเสมอ การอ านวย
ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ การจดัระเบียบร้านคา้ประเภทต่างๆ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย จุดเด่นเหล่าน้ีท าให้น ้ าตกเจ็ดสาวน้อยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
นกัท่องเท่ียวเขา้เยี่ยมชมเป็นจ านวนมากตลอดทั้งปี เน่ืองจากไดรั้บความพึงพอใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียว (รุจิดา ใหญ่สวา่ง, 2552) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yuksel&Yuksel(2002) ท่ีวา่ความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการทางการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการเดินทางเพื่อเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ   

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มี
ศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นในดา้น สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว การมีช่ือเสียงในปัจจุบนั และส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากมีการจดัการและดูแลสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีการรักษาระบบนิเวศไม่ให้ไดรั้บผลกระทบจากการท่องเท่ียว จนท าให้
แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีมีช่ือเสียงในด้านการเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ โดย
งานวจิยัของ Mehmetoglu (2007) ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติวา่เป็นหน่ึงในการท่องเท่ียว
ท่ีมีการเติบโตเร็วท่ีสุดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourist) มีเป็นจ านวนมากท่ีสุดในบรรดานกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
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น ้ าตกมวกเหล็กมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นในด้าน ความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวและการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของน ้ าตกอยูใ่กล้
ตวัอ าเภอมวกเหล็กท าให้เดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนขา้งครบ เช่น 
ห้องอาบน ้ าและห้องสุขา ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และร้านเช่าชุดเล่นน ้ าในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียว นอกจากน้ีแหล่งท่องเท่ียวยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจึง
ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

น ้ าตกดงพญาเย็นมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นเพียงด้านเดียวคือความสะดวกในการเขา้ถึง
เน่ืองจากท่ีตั้งของน ้ าตกอยู่ติดถนนสายหลักจึงท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้ถึงได้โดยสะดวก 
อย่างไรก็ดีพบว่าน ้ าตกแห่งน้ียงัขาดศกัยภาพในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นคุณค่า
และความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และดา้นการมีช่ือเสียงในปัจจุบนั เน่ืองจากการไม่มีศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว ขาดเจา้หนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว มีการดดัแปลง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจนท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียว การขาด
ระบบการก าจดัขยะและของเสีย การมีความหลากหลายทางกิจกรรมทางการท่องเท่ียวนอ้ยเพราะ
สามารถท าได้เพียงการเล่นน ้ าเท่านั้ น นอกจากนั้นน ้ าตกน้ียงัไม่เคยมีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
เวบ็ไซตท์างการท่องเท่ียวของจงัหวดั 

เม่ือพิจารณาการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวโดยผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมท าให้
พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญจดัใหแ้หล่งท่องเท่ียวเพียง 2 แหล่งคือ น ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ยและศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
และท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น ้ าตกเจ็ดคด) มีค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวใน
ทุกดา้นในระดบัค่อนขา้งสูง ส าหรับน ้ าตกมวกเหล็กค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในทุกดา้น
ในระดบัปานกลาง และน ้ าตกดงพญาเยน็มีค่าเฉล่ียศกัยภาพทางการท่องเท่ียวในทุกดา้นในระดบั
ค่อนข้างต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวจะพบว่านักท่องเท่ียวให้
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นทั้ง 4 แหล่งท่องเท่ียวในระดบัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีอาจเป็นพราะนกัท่องเท่ียวเป็น
ผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว (ในท่ีน้ี คือการมาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว) จึงไม่ให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการ แต่จะให้ความส าคญัท่ีตวัผลิตภณัฑ์ (แหล่งท่องเท่ียว) มากกว่า 
หากผลิตภณัฑส์ามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวพึงพอใจได ้นกัท่องเท่ียวก็ยงัคงมีการมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นอยู่ อย่างไรก็ดีการผลิตผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีดีไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการ การมีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว 
ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจึงควรให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการภายในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัในการพฒันาศกัยภาพในด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวและยงัท าให้เกิดความสมดุล
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ระหว่างการรักษาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและการได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวของคนในชุมชน (อระนุช โกศล และ โชคชยั สุทธาเวศ, 2557) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจังหวดัสระบุรี ใน

ภาพรวมพบวา่น ้ าตกส่วนใหญ่มีศกัยภาพในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง โดยศกัยภาพดา้นท่ีเป็น
จุดเด่นคือ ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นใน
ส่วนของแหล่งท่องเท่ียวเอง ส่วนของการท่องเท่ียวของจงัหวดั และ ส่วนของการคมนาคมขนส่ง 
จึงควรร่วมมือกันในการดูแลรักษาเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงเพิ่มทางเลือกของ
ยานพาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรักษาจุดเด่นดา้นน้ีต่อไป  

ในขณะท่ีศกัยภาพดา้นท่ีเป็นจุดดอ้ยในภาพรวมของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกใน
จงัหวดัสระบุรีคือ ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่
จะเป็นในส่วนของแหล่งท่องเท่ียวเอง ในส่วนของการท่องเท่ียวของจงัหวดัจึงควรร่วมมือกนัในการ
ดูแลแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีให้ยงัคงความสวยงามตามธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
เพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาธรรมชาติใหม้ากยิง่ข้ึน 

 
2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
2.1 จากขอ้คน้พบท่ีวา่น ้าตกเจด็สาวนอ้ยมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดดอ้ยในดา้นคุณค่าและความ

ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดังนั้น ทางอุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลจึงควรเพิ่มหรือจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมากข้ึนเพื่อรองรับการเขา้เยี่ยมชมของนกัท่องเท่ียว เช่น ท่ีพกัแรม ศาลาท่ีพกั 
ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า จุดรับประทานอาหาร นอกจากน้ียงัควรเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายข้ึนกว่าปัจจุบนั โดยควรเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวมีโอกาส
สัมผสัธรรมชาติและเข้าใจประโยชน์ของการดูแลรักษาธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การศึกษา
ธรรมชาติ หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืนๆ  

2.2 จากขอ้คน้พบท่ีว่าศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า 
(น ้ าตกเจ็ดคด) มีศกัยภาพท่ีเป็นจุดดอ้ยในดา้นการบริหารจดัการและการมีส่วนรวมของประชาชน
ในท้องถ่ิน ดังนั้น ทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวน้ีจึงควรเพิ่มการจดัการให้มีกิจกรรมท่ีท าให้คนในทอ้งถ่ินสามารถ
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เขา้มามีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวไดม้ากข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งองคก์รท่ีดูแล
แหล่งท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ินให้มากข้ึน ส าหรับกิจกรรมท่ีสามารถจดัให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมไดเ้ช่น จดัให้มีร้านจ าหน่ายสินคา้และอาหารโดยคนในชุมชน การจดัให้มี
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.3 จากขอ้คน้พบท่ีวา่น ้ าตกมวกเหล็กมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดดอ้ยในดา้นการบริหารจดัการ 
ดงันั้น ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลสวนรุกขชาติและน ้ าตก
มวกเหล็ก จึงควรจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูลความรู้ในดา้นต่างๆ แก่
นกัท่องเท่ียว รวมทั้งควรจดัใหมี้ป้ายส่ือความหมายในจุดต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ี ควร
จดัใหมี้การก าจดัขยะอยา่งสม ่าเสมอและควรเพิ่มการดูแลภูมิทศัน์ในภาพรวมเพื่อให้แหล่งท่องเท่ียว
ยงัสามารถคงความสวยงามไดใ้นทุกฤดูกาล  

2.4 จากขอ้คน้พบท่ีว่าน ้ าตกดงพญาเย็น มีศกัยภาพท่ีเป็นจุดดอ้ยในด้านการบริหาร
จดัการ ดงันั้น ทางศูนยค์วบคุมไฟป่า จงัหวดัสระบุรีท่ีเป็นผูดู้แลน ้ าตกดงพญาเยน็ จึงควรจดัให้มี
หน่วยงานท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวน้ีโดยตรง เพื่อให้เกิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านการบริหารจดัการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน และด้านการมี
ช่ือเสียงในปัจจุบนั รวมทั้งควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ใหข้อ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นแก่นกัท่องเท่ียว 

 
3. ข้อเสนอแนะต่อการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตกในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเป็น

จงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีใกลเ้คียงกบัจงัหวดัสระบุรีเพื่อน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ
จุดเด่นและจุดดอ้ยเพื่อน าไปสู่การให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงศกัยภาพในด้านต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเท่ียวใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ต่อไปอีกดว้ย 

3.2 ควรประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ เพื่อน าผลท่ี
ไดม้าเปรียบเทียบการจดัการในแหล่งท่องเท่ียวอนัจะน าไปสู่แผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติต่อไป 

3.3 ควรศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว โดยแบ่งนกัท่องเท่ียว
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา กลุ่มครอบครัว กลุ่มวยัท างาน กลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อน า
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ผลการศึกษาท่ีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองพฤต
กรรมในดา้นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มต่อไป 
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แบบสอบถามนักท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีส่ าคัญใน จังหวดั สระบุรี 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว............................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปี...........................................................................................เวลา...................... 
 
ค าช้ีแจง กรุณาตอบค าถามต่อไปนี ้
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ:  1)  ชาย  2)  หญิง 
2. อายุ...............................ปี 
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน: อ าเภอ.........................จงัหวดั............................ 
4 ระดับการศึกษา 

1)  ประถมศึกษา       2)  มธัยมศึกษาตอนตน้    3)  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4) อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  5) ปริญญาตรี 6) ปริญญาโท 
7) ปริญญาเอก  8)อ่ืนๆ(ระบุ)...............................................  

5. อาชีพ 
1)  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 2)  แม่บา้น/พ่อบา้น  3)  รับจา้งทัว่ไป  
4)  เกษตรกรรม  5)  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 6) พนกังานบริษทั  
7)  ลูกจา้งชัว่คราว  8) ลูกจา้งประจ า   
9) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานรัฐ 10)  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

6. รายได้ 
 1)  ต  ่ากวา่ 15,000   2)  15.001 – 35,000    3)  35,001 – 60,000 
 4)  มากกวา่ 60,000 
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ตอนที ่2ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
1.นอกจากมาเทีย่วแล้ว ท่านมีเหตุผลอืน่หรือไม่ในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเที่ยวนี้ 

1)  ไม่มีเหตุผลอ่ืน 2)  มีเหตุผลอ่ืน คือ.............................................. 
2. ท่านเคยได้ยินช่ือ รู้จัก หรือได้รับข้อมูลของแหล่งท่องเทีย่วนีม้าก่อนหรือไม่ 
 1)  ไม่เคย  
 2)  เคย  จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) คนแนะน า   2) โทรทศัน์  3) วทิย ุ 4) ส่ือส่ิงพิมพ ์
 5) บริษทัน าเท่ียว  6) อินเตอร์เน็ท/โซเชียลมีเดีย  7) อ่ืนๆ(ระบุ)............... 

3. การเดินทางคร้ังนี้ท่านมายังแหล่งท่องเที่ยวนีอ้ย่างไร (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ) 
 1)  รถส่วนตวั   2)  รถโดยสารประจ าทาง  3)  รถเช่า  
4. ท่านมาเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วนีใ้นลกัษณะใด(ตอบได้เพยีง 1 ข้อ) 
 1)  มาเอง  โปรดระบุ 

1) คนเดียว 2) กบัเพื่อน 3) กบัครอบครัว 
 2)  มากบัหมู่คณะ โปรดระบุ 
 1) สถาบนัการศึกษา 2) ท่ีท างาน  3) กลุ่มชมรม 
 3)  มากบับริษทัน าเท่ียว   
5. การมาท่องเทีย่วคร้ังนี ้ท่านได้ไปหรือจะได้ไปแหล่งท่องเทีย่วอื่นทีอ่ยู่ใกล้เคียงแหล่งนี ้   หรือไม่ 

1)  ไม่ไป  2)  ยงัไม่ตดัสินใจ  
3) ไดไ้ป หรือ จะไป(ระบุช่ือแหล่งท่องเท่ียว)................................................................ 

6. ในการท่องเที่ยวคร้ังนีท่้านพกัค้างคืนหรือไม่ 
1)  ไม่พกั 2)  พกัคา้งคืนท่ี...........................................จ  านวน..................คืน 

7. ท่านใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยวนี้ทั้งหมดประมาณ...........................................บาท 
  

ประเภทของค่าใชจ่้าย จ านวนเงินโดยประมาณ(บาท) 
1) การเดินทาง  
2) ค่าท่ีพกั  
3) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
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4) ค่าซ้ือของฝาก/ของท่ีระลึก  
5) ค่าเขา้ชม  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)  
8. ท่านใช้เวลาท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวนี้ประมาณ.................................(ชัว่โมง/วนั) 
9. ท่านมาแหล่งท่องเทีย่วนี้เป็นคร้ังทีเ่ท่าใด 
 1)  คร้ังแรก     2)  คร้ังท่ี 2 3) คร้ังท่ี 3         4)  มากกวา่ 3 คร้ัง 
 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีม่ีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึก/ ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   
 
3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ความคิดเห็น
เพิม่เติม 

1. ลกัษณะถนนในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว       
2. ป้ายช้ีทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว       
3. พาหนะท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว       
3.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ความคิดเห็น
เพิม่เติม 

4. น ้าอุปโภคบริโภคในแหล่งท่องเท่ียว       
5. ระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเท่ียว       
6. โทรศพัทส์าธารณะหรือสัญญาณโทรศพัท์
ในแหล่งท่องเท่ียว 

      

7.ถงัขยะและการก าจดัขยะในแหล่งท่องเท่ียว       
8.ท่ีจอดรถในแหล่งท่องเท่ียว       
 9. ท่ีพกัแรมในแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียว  

      

10. ท่ีพกัผอ่น (ศาลาท่ีนัง่พกั) ในแหล่ง
ท่องเท่ียว 
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11. ร้านขายอาหาร ร้านขายเคร่ืองด่ืม ร้านคา้
หรือร้านขายของท่ีระลึกในแหล่งท่องเท่ียว 

      

12. สุขาหรือห้องน ้าในแหล่งท่องเท่ียว       
13. ระบบรักษาความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

      

3.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเทีย่ว 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ความคิดเห็น
เพิม่เติม 

14. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ 

      

15. มีความหลากหลายทางกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียว 

      

3.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 
 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ความคิดเห็น
เพิม่เติม 

16. มีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ไม่ถูก
ดดัแปลงจากมนุษย ์ 

      

17.มีสภาพแวดลอ้ม/ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์       
18.ไม่มีมลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ 
ทศันียภาพ เสียง น ้า อากาศ) 

      

3.5 ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเทีย่ว ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ความคิดเห็น
เพิม่เติม 

19.การจดัการศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว       
20. จ  านวนเจา้หนา้ท่ีหรือวทิยากรท่ีคอยให้
ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

      

21. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหรือ
วทิยากรท่ีคอยใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

      

22. จ  านวนป้ายหรือสัญลกัษณ์ส่ือความหมาย
หรือส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 
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23. ความชดัเจน/ความละเอียดของป้ายหรือ
สัญลกัษณ์ส่ือความหมายหรือส่ือส่ิงพิมพ์
เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

      

24. เส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือจุดชมววิ       
25.การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม       
26.มีกฏ ระเบียบหรือขอ้ควรปฏิบติัในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีชดัเจน 

      

3.5 ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเทีย่ว ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ดี 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ความคิดเห็น
เพิม่เติม 

27. ประชาชนในทอ้งถ่ินเตม็ใจตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว 

      

28. ประชาชนในทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้หรือบริการใหน้กัท่องเท่ียว 

      

 
ตอนที ่4 แนวโน้มในการกลบัมาท่องเทีย่วและข้อเสนอแนะด้านอืน่ๆ 
1. ท่านจะกลบัมาท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวน้ีอีกหรือไม่ 

1)  กลบัมาเท่ียวอีก เหตุผล.................................................................................... 
2)  ไม่กลบัมาเท่ียวอีก เหตุผล................................................................................ 

2. ท่านเห็นวา่ แหล่งท่องเท่ียวน้ีควรมีการพฒันาหรือปรับปรุงในดา้นใดอีกบา้งเพื่อดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

*** ขอขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
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แบบประเมนิศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติทีส่ าคญัในจงัหวดัสระบุรี 
 
วนั/เดือน/ปี.................................ช่ือแหล่ง................................................................................ 
ท่ีตั้ง........................................................................................................................................ 
ผูป้ระเมิน................................................................................................................................ 
1. ด้านความสะดวกในการเข้าถงึ 
   1.1 ระยะทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว     คะแนน 
 1) นอ้ยกวา่ 1.00 กิโลเมตร       5 
 2) 1.00 – 3.00    กิโลเมตร       4 
 3) 3.01 – 6.00    กิโลเมตร       3 
 4) 6.01 – 10.00   กิโลเมตร       2 
 5) มากกวา่ 10.00 กิโลเมตร       1 
    1.2 ลกัษณะถนนจากสายหลกัถึงแหล่งท่องเท่ียว     คะแนน 
 1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยางตลอดสาย สภาพผวิถนนสมบูรณ์  5 
 2) คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยาง แต่สภาพผวิถนนช ารุดบางส่วน   4 
 3) คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยางไม่ตลอดสาย    3 
 4) ลูกรัง หรือ หินคลุก        2 
 5) ดิน            1 
    1.3 พาหนะในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั    คะแนน 
  1) รถบสัใหญ่ 40-50 ท่ีนัง่ และ รถท่ีมีขนาดเล็กกวา่     5 
  2) รถบสัเล็ก 15-40 ท่ีนัง่ รถยนต ์4 ลอ้ และรถท่ีมีขนาดเล็กกวา่   4 
  3) รถโดยสารส่วนตวั รถยนต ์4 ลอ้ และรถท่ีมีขนาดเล็กกวา่    3 
  4) รถจกัรยานและพาหนะทอ้งถ่ิน เช่น เกวยีน รถสามลอ้เคร่ือง   2 
  5) เดิน / ไม่มีพาหนะจากถนนสายหลกัเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว    1 
   1.4 พาหนะรับจา้งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลกั     คะแนน 
  1) รถโดยสารประจ าทาง        5 
  2) รถยนตรั์บจา้งเช่าเหมา        4 
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  3) รถสามลอ้เคร่ืองรับจา้ง รถจกัยานยนตรั์บจา้ง     3 
  4) รถสามลอ้ถีบรับจา้ง        2 
  5) เดิน          1 
 1.5 ป้ายบอกทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว      คะแนน 
  1) ป้ายบอกช่ือแหล่ง ลูกศรช้ีทาง และ ระยะทาง     5 
  2) ป้ายบอกช่ือทาง และ ลูกศรช้ีทาง หรือ ระยะทาง อยา่งใดอยา่งหน่ึง  4 
  3) ป้ายบอกช่ือแหล่งท่องเท่ียว       3 
  4) ป้ายบอกช่ือเส้นทางท่ีแหล่งนั้นตั้งอยูห่รือสถานท่ีใกลเ้คียงกบัแหล่งนั้น    2 
      และ มีลูกศรช้ีทาง หรือ ระยะทาง      
  5) มีป้ายบอกช่ือแหล่งท่องเท่ียวเฉพาะบริเวณท่ีตั้ง     1 

1.6 ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางจากพื้นท่ีตน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว  คะแนน 
  1)ค่าใชจ่้ายสูงมาก( มากกวา่ 1,000 บาทข้ึนไป)     5 
  2) ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง (801-1,000 บาท)      4 
  3)ค่าใชจ่้ายปานกลาง(501-800 บาท)      3 
  4)ค่าใชจ่้ายนอ้ย(301-500 บาท)       2 
  5)ค่าใชจ่้ายนอ้ยมาก(1-300 บาท)       1 
 
ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว     
 2.1 น ้า ไฟฟ้า โทรศพัทส์าธารณะ (สัญญาณโทรศพัท)์    คะแนน  
 1) มีครบทั้ง 3 อยา่งเพียงพอ       5 
  2) มีครบทั้ง 3 อยา่ง ไม่เพียงพอ       4 
  3) มี 2 อยา่งคือ(1)................................(2)...........................เพียงพอ   3 
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  4) มี 2 อยา่งคือ(1)................................(2)...........................ไม่เพียงพอ  2 
  5) มี 1 อยา่งคือ(1)................................................เพียงพอ /ไม่เพียงพอ  1 
  
2.2 ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ      คะแนน 
  1) มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และ มีการก าจดัขยะอยา่งสม ่าเสมอ   5 
  2) มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ แต่ การก าจดัขยะไม่สม ่าเสมอ   4 
  3) มีภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอ แต่ มีการก าจดัขยะอยา่งสม ่าเสมอ   3 
  4) มีภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอ และ การก าจดัขยะไม่สม ่าเสมอ    2  
  5) ไม่มีภาชนะรองรับขยะ แต่ มีการก าจดัขยะ     1 
2.3 สถานท่ีจอดรถ        คะแนน 
  1) มีท่ีจอดรถบสัใหญ่ รถสามลอ้เคร่ือง รถจกัรยานยนต ์    5 
      เป็นลานคอนกรีต หรือ ลาดยาง 
  2) มีท่ีจอดรถบสัใหญ่ รถสามลอ้เคร่ือง รถจกัรยานยนต ์    4 
      เป็นลานลูกรัง หินคลุก ทราย หรือ ดิน 
  3) มีเฉพาะท่ีจอดรถสามลอ้เคร่ือง รถจกัรยานยนต ์จกัรยาน    3 
      เป็นลานคอนกรีต หรือ ลาดยาง 
  4) มีเฉพาะท่ีจอดรถสามลอ้เคร่ือง รถจกัรยานยนต ์จกัรยาน    2 
      เป็นลานลูกรัง หินคลุก ทราย หรือ ดิน 
  5) ไม่มีท่ีจอดรถในแหล่งท่องเท่ียว      1  
2.4 ท่ีพกัแรม (บา้นพกั เตน็ท)์ ท่ีพกัผอ่น      คะแนน 
  1) มีท่ีพกัแรม และ ท่ีพกัผอ่นเพียงพอ      5 
  2) มีท่ีพกัแรม และ ท่ีพกัผอ่น แต่ไม่เพียงพอ     4 
  3) มีท่ีพกัผอ่นเพียงพอ แต่ ท่ีพกัแรมไม่เพียงพอ หรือ ไม่มีท่ีพกัแรม   3 
  4) มีท่ีพกัแรม หรือ ท่ีพกัผอ่นไม่เพียงพอ      2 
  5) มีท่ีพกัผอ่นไม่เพียงพอ และ ไม่มีท่ีพกัแรม     1 
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2.5 ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก    คะแนน 
  1) มีครบทั้ง 4 ประเภท        5 
  2) มี 3 ประเภทคือ (1)...................................  (2)...........................   4  
      (3)....................................  
  3) มี 2 ประเภทคือ (1)...................................  (2)...........................   3 
  4) มี 1 ประเภทคือ (1)...................................       2 
  5) มีร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านคา้ และร้านขายของท่ีระลึก   1 
      อยูน่อกแหล่งท่องเท่ียว 
2.6 หอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้า       คะแนน 
  1) มีหอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้าอยา่งเพียงพอ      5  
 2) มีหอ้งสุขาและหอ้งอาบน ้า แต่ไม่เพียงพอ      4 
  3) มีหอ้งสุขาหรือหอ้งอาบน ้ าอยา่งเพียงพอ      3 
  4) มีหอ้งสุขาหรือห้องอาบน ้ า แต่ไม่เพียงพอ     2 
  5) มีหอ้งน ้าอยูภ่ายนอกแหล่งท่องเท่ียว      1  
 2.7 ลกัษณะของหอ้งสุขา 
          1. แบบส้วมซึม 2. แบบชกัโครก 3. แบบส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็   คะแนน 
  1) มีครบทั้ง 3 แบบอยา่งเพียงพอ       5 
  2) มีครบทั้ง 3 แบบแต่ไม่เพียงพอ       4 
  3) มี 2 แบบคือ(1)................................(2)...........................เพียงพอ   3 
  4) มี 2 แบบคือ(1)................................(2)...........................ไม่เพียงพอ  2 
  5) มี 1 แบบคือ(1)................................................เพียงพอ /ไม่เพียงพอ   1 
 2.8 มคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว   คะแนน 
  1) มีครบทั้ง 2 รูปแบบอยา่งเพียงพอ      5  
  2) มีครบทั้ง 2 รูปแบบอยา่งแต่ไม่เพียงพอ      4 
  3) มี 1 รูปแบบคือ..........................................เพียงพอ    3 
  4) มี 1 รูปแบบคือ..........................................ไม่เพียงพอ    2 
  5) ไม่มีมคัคุเทศกห์รือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามรู้ในแหล่งท่องเท่ียว   1 
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 2.9 การดูแลและการรักษาความปลอดภยั     คะแนน 
  1) มีมาตรการและเจา้หนา้ท่ีดูแลและรักษาความปลอดภยั    5 
      อยา่งทัว่ถึงตลอดเวลา 
  2) มีมาตรการ และ เจา้หนา้ท่ีดูและรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา   4 
  3) มีมาตรการ หรือ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยูป่ระจ าบางเวลา   3  
  4) มีมาตรการ หรือ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตรวจตราบางเวลา   2 
  5) มีมาตรการ และ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยูน่อกแหล่ง   1 
ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
3. ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว      
 3.1 คุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติ     คะแนน 
  1) มีความงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  5 
  ท่ียงัไม่ถูกดดัแปลงหรือถูกรบกวนจากมนุษย ์
  2) มีความงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  4 
      ถูกดดัแปลงหรือถูกรบกวนจากมนุษยเ์พียงเล็กนอ้ย 
  3) มีความงามตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ย   3 
      ถูกดดัแปลงหรือถูกรบกวนจากมนุษยค์่อนขา้งมาก 
  4) มีความงามตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ย   2 
      ถูกดดัแปลงหรือถูกรบกวนจากมนุษยค์่อนขา้งมาก 
  5) สภาพธรรมชาติถูกดดัแปลงหรือถูกรบกวนโดยมนุษย ์    1 
      จนเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม 
 3.2 ความสวยงาม        คะแนน 
  1) เป็นท่ียอมรับดา้นความสวยงาม โดยมีการเผยแพร่ผา่นทาง   5 
      ส่ือ เอกสาร และเวปไซดข์องททท. และของต่างประเทศ  
  2) เป็นท่ียอมรับดา้นความสวยงาม โดยมีการเผยแพร่ผา่นทาง   4 
  ส่ือ เอกสาร และเวปไซดข์องททท. 
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  3) เป็นท่ียอมรับดา้นความสวยงาม โดยมีการเผยแพร่ผา่นทาง   3 
     ส่ือ เอกสาร และเวปไซดข์องจงัหวดัสระบุรี 
  4) เป็นท่ียอมรับดา้นความสวยงาม โดยมีการเผยแพร่ผา่นทาง   2 
     ส่ือและเอกสารต่างๆของจงัหวดัสระบุรี       
  5) ไม่เคยไดรั้บการเผยแพร่ในส่ือใดๆในดา้นความสวยงาม    1 
 3.3 ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว    คะแนน 
  1) มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวตั้งแต่ 5 กิจกรรมข้ึนไป     5        
2) มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวตั้งแต่ 4 กิจกรรมข้ึนไป     4  
  3) มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวตั้งแต่ 3 กิจกรรมข้ึนไป     3        
4) มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไป     2  
   5) มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 1 กิจกรรมเท่านั้น      1 
 
ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 
 
4. ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว      
 4.1 สภาพทางธรรมชาติ       คะแนน 
  1) สภาพธรรมชาติสมบูรณ์มาก ไม่มีการดดัแปลงโดยมนุษย ์   5  
  2) สภาพธรรมชาติถูกดดัแปลงโดยมนุษยเ์พียงเล็กนอ้ย    4 
  3) สภาพธรรมชาติถูกดดัแปลงโดยมนุษยป์านกลาง     3 
  4) สภาพธรรมชาติถูกดดัแปลงโดยมนุษยเ์ป็นส่วนมาก    2 
  5) สภาพธรรมชาติทั้งหมดถูกดดัแปลงโดยมนุษย ์     1 
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 4.2 ระบบนิเวศ        คะแนน 
  1) ระบบนิเวศสมบูรณ์ หรือ ค่อนขา้งสมบูรณ์      5 
              และยงัไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ 
  2) ระบบนิเวศค่อนขา้งสมบูรณ์ มีแนวโนม้ไดรั้บผลกระทบ    4 
  3) ระบบนิเวศเร่ิมไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ย      3 
               แต่ สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 
  4) ระบบนิเวศไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก และ ยากต่อการแกไ้ข   2 
  5) ระบบนิเวศไดรั้บผลกระทบมากจนไม่สามารถแกไ้ขได ้    1 
 4.3 มลภาวะภายในแหล่งท่องเท่ียว (ขยะ ทศันียภาพ เสียง ดิน น ้า อากาศ) คะแนน 
  1) ไม่มีมลภาวะ         5  
 2) มี 1 มลภาวะ คือ     .......................................................    4 
  3) มี 2 มลภาวะ คือ   (1) .............................................................   3 
     (2)...............................................................   
  4) มี 3 มลภาวะ คือ   (1)...............................................................   2 
     (2)............................................................... 
     (3)............................................................... 
  5) มีมากกวา่ 3 มลภาวะ คือ (1).........................................................   1 
     (2)................................................................ 
     (3)................................................................ 
     (4)................................................................ 
 
ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................................. 
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5. ด้านการบริหารจัดการ 
 5.1 การใหก้ารศึกษา        คะแนน 
  1) มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว มีเจา้หนา้ท่ีหรือวทิยากร และ    5 
      มีป้ายหรือสัญลกัษณ์ส่ือความหมาย หรือฐานความรู้ 
  2) มีเจา้หนา้ท่ีหรือวทิยากร และ มีป้ายหรือสัญลกัษณ์    4 
      ส่ือความหมาย ฐานความรู้ หรือเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ 
  3) มีป้าย หรือ สัญลกัษณ์ส่ือความหมาย ฐานความรู้     3 
      หรือเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติหรือ มีส่ือส่ิงพิมพ ์
  4) มีนิทรรศการ หอ้งสมุด จุดหรือหอชมวิว      2 
      หรือ เส้นทางธรรมชาติ 
  5) มีการจดัการใหก้ารศึกษา หรือ การส่ือความหมายนอ้ยมาก   1 
 5.2 การรักษาส่ิงแวดลอ้ม       คะแนน 
  1) มีการคุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู อยา่งสม ่าเสมอ     5 
  2) มีการคุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ค่อนขา้งสม ่าเสมอ    4 
  3) มีการคุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ปานกลาง     3 
  4) มีการคุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู นอ้ย      2 
  5) มีการคุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู นอ้ยมาก     1 
 5.3 หน่วยงาน/องคก์รท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว     คะแนน 
  1) มีองคก์รท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวนั้นโดยเฉพาะ   5 
     อยา่งชดัเจน มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
             และสร้างการมีส่วนร่วมกบัคนในทอ้งถ่ิน 
  2) มีองคก์รท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวนั้นโดยเฉพาะ   4 
     อยา่งชดัเจน และ มีความร่วมมือกนัในการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  3) มีองคก์รท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวนั้นโดยเฉพาะ   3 
     อยา่งชดัเจน แต่มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมไม่ค่อยต่อเน่ือง 
  4) มีองคก์รท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวนั้นโดยเฉพาะ   2 
     อยา่งชดัเจน แต่ไม่มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
  5) มีองคก์รในการจดัการไม่ชดัเจน      1 
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ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิน่      
 6.1 การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว       คะแนน  
 1) ประชาชนในทอ้งถ่ินยนิดีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวดว้ยความเตม็ใจ    5 
  2) ประชาชนส่วนใหญ่ยนิดีตอ้นรับ ส่วนท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น  4 
  3) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น ส่วนท่ีเหลือยนิดีตอ้นรับ 3 
  4) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียว   2 
      ส่วนท่ีเหลือยนิดีตอ้นรับหรือไม่แสดงความคิดเห็น 
  5) ประชาชนไม่ยนิดีตอ้นรับ หรือ ไม่ตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียว   1 
      เขา้ไปในแหล่งท่องเท่ียว 
 6.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว    คะแนน 
  1) มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตดัสินใจ วางแผน และ     5 
      เขา้ร่วมในทุกกิจกรรม 
  2) มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตดัสินใจ วางแผน และ    4 
      เขา้ร่วมในบางกิจกรรม 
  3) มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตดัสินใจ วางแผน หรือ    3 
      เขา้ร่วมในทุกกิจกรรม 
  4) มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตดัสินใจ วางแผน หรือ    2 
      เขา้ร่วมในบางกิจกรรม 
  5) มีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยมาก   1 
 6.3 การไดรั้บประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 
          ก. ชุมชนมีรายไดจ้ากการขายอาหารหรือขายสินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียว 
  ข. ชุมชนมีรายไดจ้ากการน าเท่ียวหรือใหบ้ริการในกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
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  ค. ชุมชนมีรายไดห้รือเงินเดือนจากการจา้งงานโดยองคก์รหรือผูป้ระกอบการน าเท่ียว 
      หรือธุรกิจอ่ืน 
  ง. ชุมชนมีรายไดจ้ากการให้บริการท่ีพกั เช่น โฮมสเตย ์
  จ. ชุมชนมีรายไดจ้ากการแสดงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
   
  1) มีครบทั้ง 5 ดา้น        5 
  2) มี 4 ดา้นคือ1..........2..........3...........4..........     4 
  3) มี 3 ดา้นคือ1..........2..........3...........      3 
  4) มี 2 ดา้นคือ1..........2..........       2 
  5) มี 1 ดา้นคือ1..........        1 
 
ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................ 
7. ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน      
 7.1 ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ    คะแนน 
  1) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตีพิมพภ์าพถ่ายและขอ้มูลในเอกสาร  5 
  การท่องเท่ียวและเวปไซดข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
              และของจงัหวดัอยา่งสม ่าเสมอ 
  2) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตีพิมพภ์าพถ่ายและขอ้มูล    4 
      ในเอกสารการท่องเท่ียวและเวปไซดข์องจงัหวดัอยา่งสม ่าเสมอ 
  3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตีพิมพภ์าพถ่ายและขอ้มูล   3 
  ในเอกสารการท่องเท่ียวและเวปไซดข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  และของจงัหวดัเป็นบางคร้ัง 
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  4) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตีพิมพภ์าพถ่ายและขอ้มูล   2 
  ในเอกสารการท่องเท่ียวหรือเวปไซดข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  และของจงัหวดัเป็นบางคร้ัง 
  5) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไดรั้บการตีพิมพภ์าพถ่ายและขอ้มูล   1 
      ในเอกสารการท่องเท่ียวใดๆเลย 
 7.2 ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศ   คะแนน 
  1) มีการเขียน Review หรือตั้งกระทูใ้นเวปบอร์ดท่ีมีช่ือเสียง    5 
  ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่ 5 คร้ังต่อปี 
  2) มีการเขียน Review หรือตั้งกระทูใ้นเวปบอร์ดท่ีมีช่ือเสียง    4 
  ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่ 4 คร้ังต่อปี   
  3) มีการเขียน Review หรือตั้งกระทูใ้นเวปบอร์ดท่ีมีช่ือเสียง    3 
  ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่ 3 คร้ังต่อปี 
  4) มีการเขียน Review หรือตั้งกระทูใ้นเวปบอร์ดท่ีมีช่ือเสียง    2 
  ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่ 2 คร้ังต่อปี 
  5) มีการเขียน Review หรือตั้งกระทูใ้นเวปบอร์ดท่ีมีช่ือเสียง    1 
  ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยเพียง 1 คร้ังในรอบปี 
ความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่าง  
จดหมายขอความอนุเคราะห์ประเมินแบบสอบถาม                                 

 
                             7 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
เร่ือง           ขอความอนุเคราะห์ประเมินแบบสอบถาม 
เรียน           ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวนิ แสงพิกุล 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัในจงัหวดัสระบุรี 
 
 ด้วยดิฉัน อาจารย์กัลยา  สว่างคง อาจารย์ประจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดท้  าวิจยัเร่ือง การส ารวจศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดั
สระบุรี 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ดิฉนัเห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความช านาญดา้นน้ีเป็นอยา่งยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจประเมินและให้ขอ้เสนอแนะแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีแนบ
มาพร้อมจดหมายน้ี ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณ
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                (อาจารย ์กลัยา   สวา่งคง) 
                                                                                                ผูว้จิยั 
 
คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
โทร 02-954-7300 ต่อ 359 
มือถือ 081-819 9518 
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ตัวอย่าง 
จดหมายขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบประเมิน                                 

 
                             7 กุมภาพนัธ์ 2557 

เร่ือง           ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบประเมิน 
เรียน           คุณภูริวจัน์       ลิ้มถาวรรัตน์           
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัในจงัหวดัสระบุรี 
 
 ด้วยดิฉัน อาจารย์กัลยา  สว่างคง อาจารย์ประจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดท้  าวิจยัเร่ือง การส ารวจศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดั
สระบุรี 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ดิฉนัเห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นน้ีเป็นอยา่งยิ่ง จึงใคร่ขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจประเมินและให้ขอ้เสนอแนะแบบประเมินซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัท่ี
แนบมาพร้อมจดหมายน้ี ดิฉันหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                               (อาจารย ์กลัยา   สวา่งคง) 
                                                                                              ผูว้จิยั 
 
 
คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
โทร 02-954-7300 ต่อ 359 
มือถือ 081-819 9518 
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ตัวอย่าง 
จดหมายขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลวจัิย 

 
        31 มีนาคม 2557 
 
เร่ือง            ขออนุญาตและความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลงานวิจยั 
เรียน       หวัหนา้ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คด-โป่งกอ้นเส้า 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวและแบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
 
 ด้วยดิฉัน อาจารย์ กัลยา  สว่างคง อาจารย์ประจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดท้  าวิจยัเร่ือง การส ารวจศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดั
สระบุรี โดยศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 4 แห่งท่ีอยูใ่นเวป็ไซด์การท่องเท่ียวของทางจงัหวดัสระบุรี 
ซ่ึงศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจด็คต-โป่งกอ้นเส้าเป็นหน่ึงในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจยัส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เข้าท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 50 ท่านและน า
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่านเขา้ท าการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้แบบประเมินศกัยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวตามท่ีแนบมากบัจดหมายน้ี  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลวิจยัดว้ย จกัเป็น
พระคุณยิง่ และกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี  
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                             (อาจารยก์ลัยา   สวา่งคง) 
                                                                           ผูว้จิยั 
คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
โทร 02-954-7300 ต่อ 359 
มือถือ 081-819 9518 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย (แบบประเมิน)  
และร่วมประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 

 
สมาคมเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
สมาคมธุรกจิท่องเทีย่วภายในประเทศ(สทน.) 
599/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. (662) 192-1924-9  โทรสาร. (662) 192-1951-2 
http://www.domesticthailand.com 
1.นายปพนวฒัน์   สิทธิเดช          อุปนายก   
2. นายภูริวจัน์ล้ิมถาวรรัตน์          ปฏิคม   
3. นายพิสิษฐ ์  ศิริรัตน์                 นายทะเบียน  
 
บริษัทน าเทีย่ว 

1. บริษัท พ.ีอนิเซนทฟี ทวัร์อเีว้นท์  จ ากดั 
46/184  ชั้นท่ี5  หมู่ท่ี 12  ถนนนวลจนัทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทร/Fax :  0-2791-3810   มือถือ : 08-3615-1719 ,  08-3715-1719 
เวบ็ไซท ์: http://www.pincentive.com 
ทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี : 11/06201 
4.นายปริญญา    ปัญจทวี  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  
 

2. บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จ ากดั 
39/38โพธ์ิแกว้เพลส ถนนโพธ์ิแกว้ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 02-9484561มือถือ : 08-0947-1555 
Facebook :www.facebook.com/pages/seven-holiday. 
ทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี : 11/06207 
5.นายวศิน สุขมากสิน Executive Director  
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3. บริษัทโซดาแมเนจเม้นท์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
41/398 ซ.สมาคมแพทย ์ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฑ 10230 
โทร: 02 510 9216, 02 509 6581, 02 509 6573 
เวป็ไซด:์ http://www.sodatour.com 
6. คุณจิตรกร วิจารณรงค์  Manager  
 
มัคคุเทศก์อาชีพ 
7. นายณฐัพล  พนัธ์ุเสือ  บตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป(ต่างประเทศ)  11-48402  
8. นายรัชกฤช   รัตนาธนาสุข บตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป (ไทย)  12-03429  
9. นางสาวจีรภทัร  ชูกล่อม บตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป(ต่างประเทศ)  11-53902 
10. คุณศิวกร  พระศรีธร  บตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ) 11-50521 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือผู้วจัิย กลัยา  สวา่งคง 
วุฒิการศึกษา Master degree in Hotel and Tourism Management, Southern Cross University, 

 Australia 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม และการท่องเท่ียว
นานาชาติ) มหาวทิยาลยันเรศวร 
ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร มคัคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ) มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 สถานทีท่ างาน คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   Email: kanlaya.swa@dpu.ac.th 
 หนังสือ  หลกัการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว  

โครงการความร่วมมือระหวา่ง 5 มหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
โรงพิมพ ์ไอเดียสแควร์ 
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	1 หน้าปก แก้ไข มีค 60
	2 บทคัดย่อ+กิตติกรรม แก้ไข มีค 60
	3 สารบัญ แก้ไข มีค 60 (1)
	4 บทที่ 1 บทนำ แก้ไข มีค 60
	5 บทที่ 2 แนวคิด แก้ไข มีค 60
	6 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย แก้ไข มีค 60
	7-บทที่-4-ผลการวิจัย แก้ไข มีค 60
	8 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย แก้ไข มีค 60 (1)
	9 บรรณานุกรม แก้ไข มีค 60 (1)
	10 ภาคผนวก แก้ไข มีค 60 (1)
	11 ประวัตินักวิจัย แก้ไข มีค 60 (1)



