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การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว
กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัดสระบุรี
An Assessment of Potential’s Tourist Attraction
towards Tourist’s Perspective: A Case Study
of Waterfall’s Tourist Area in Saraburi Province
กัลยา สว่างคง1
Kanlaya Swangkong
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยว โดยเลือกประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกที่ส�ำคัญทั้ง 4
แห่งในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ น�้ำตกเจ็ดสาวน้อยน�้ำตกมวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น�้ำตกเจ็ดคด) และน�้ำตกดงพญาเย็น เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 200 คน เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 6
ด้าน
ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมน�ำ้ ตกเจ็ดสาวน้อยมีคะแนนเฉลีย่ ศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว
สูงที่สุด รองลงมาคือ น�้ำตกเจ็ดคด น�้ำตกมวกเหล็ก และน�้ำตกดงพญาเย็น ตามล�ำดับโดยเมื่อ
พิจารณาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเป็นรายด้านพบว่า น�้ำตกเจ็ดสาวน้อยและน�้ำตกเจ็ดคดมี
ศักยภาพเด่นในด้านเดียวกันคือด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ในขณะที่ น�้ ำ ตกมวกเหล็ ก มี ศั ก ยภาพเด่ น ในด้ า นความสะดวกในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยว และน�้ำตกดงพญาเย็นมีศักยภาพเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัด
สระบุรีในมุมมองของนักท่องเที่ยวนั้น ในภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งควรเน้นในด้าน
การบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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Abstract
The purpose of this research was aimed to survey and assess the tourist
attraction potential of 4 waterfalls in Saraburi province consisting of Jed Sao
Noi Waterfall, MuakLek Waterfall, Jedkod-Pongkonsao Naural and Ecotourism
Study Center (Jed Kod Waterfall) and Dong Phayayen Waterfall among tourists.
Assessment questionnaire are used for 200 tourists to obtain information of 6 key
attraction characteristics.
It has been found that Jed Sao Noi Waterfall had the highest potential
followed by Jed Kod Waterfall, MuakLek Waterfall and Dong Phayayen Waterfall
respectively. Major Strengths of Jed Sao Noi Waterfall and Jed Kod Waterfall
were their values and attractiveness. While MuakLek Waterfall and Dong
Phayayen Waterfall demonstrated potential in accessibility and collaboration
from local people.
The results from this study can be used as a guideline to develop the
tourist attraction potential in order to enhance the sites and promote them to
wider tourism markets.
Keywords: Tourist attraction potential, Potential assessment, Tourist attraction
management, Tourist attraction development

บทน�ำ
การท่องเที่ยวมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อประชากรโลกทั้งในแง่ของการพักผ่อน
หย่อนใจและในแง่ของการเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ำรายได้ให้กับประเทศและชุมชนรวมทั้งผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ส�ำหรับประเทศไทยนั้นมีข้อมูลจากงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ปี 2556 ที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียนว่ามีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 18 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานสถานการณ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยกรมการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงปี 2552 – 2556 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18 ต่อปี
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รวมทั้งจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยซึ่งมีจ�ำนวนมากถึงประมาณ 21 ล้าน
คน ตัวเลขเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
ว่าสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจ�ำนวนมากทุกปี (กรมการท่องเที่ยว,
2557)
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมากในทุกภาคส่วนของประเทศ
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ต่ ล ะประเภทก็ มี ศั ก ยภาพในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
แตกต่างกันออกไป งานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน�้ำตกใน
จังหวัดสระบุรี หนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความ
ได้เปรียบในเรื่องของการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีที่ตั้งที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
เพียง 107 กิโลเมตร มีการคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวก สามารถเลือกการเดินทางได้ทงั้ ทางรถส่วนตัว
รถประจ�ำทาง และรถไฟ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกให้เลือกท่องเที่ยวอยู่
หลายแห่ง เช่น น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย น�้ำตกสามหลั่น น�้ำตกมวกเหล็ก น�้ำตกดงพญาเย็น น�้ำตก
ตายาย น�้ำตกเจ็ดคด น�้ำตก เหวน้อย น�้ำตกโกรกอีดก เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2558)
เมื่อพิจารณาจ�ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีร่วมกับระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
ท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัดสระบุรีน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวไม่มากนัก อย่างไรก็ดีนอกจาก
จังหวัดสระบุรีแล้ว ยังมีจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครนายก ที่เป็นจังหวัด
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกค่อนข้างมากและมีท�ำเลที่ตั้งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เช่นกัน
ดังนั้นความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แต่ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ในด้านต่างๆ จะมีส่วนอย่างมากในการท�ำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่าจะไปเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเทีย่ วใด (โว ไทย เซือง, พัชรภรณ์ ก้อนสิน, วัฒนาชัย มาลัย และนันทพร สุทธิประภา, 2555)
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ของผู้วิจัยที่ศึกษาศักยภาพของ
แหล่งท่องเทีย่ วประเภทน�ำ้ ตกในจังหวัดสระบุรมี าแล้ว แต่เป็นการศึกษาในแง่มมุ ของการประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(กัลยา สว่างคง, 2558) เพราะนักท่องเที่ยวคือบุคคลส�ำคัญในการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัด
สระบุรีในมุมมองของนักท่องเที่ยว โดยเป็นการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น�้ำตกในจังหวัดสระบุรีในด้านต่างๆ 6 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว และด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้น�ำผลที่ได้มาจัดท�ำเป็นแนวทาง
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ในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัดสระบุรีเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและต่อชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน�้ำตกที่ส�ำคัญในจังหวัด
สระบุรีในมุมมองของนักท่องเที่ยว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
		 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) ได้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า ความพึงพอใจ ว่าหมายถึง
ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยอาจเป็นไปในทัง้ ในทางบวกหรือทางลบ
นอกจากนี้ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง สามารถอธิ บ ายโดยใช้ ท ฤษฏี ล� ำ ดั บ ขั้ น ความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งเป็นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับล�ำดับขั้น
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ 1) ความต้องการด้านร่างกาย 2)
ความต้องการความปลอดภัย 3) ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ 4) ความต้องการ
การยอมรับนับถือจากผู้อื่น และ 5) ความต้องการความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ทั้งนี้
สิริอร วิชชาวุธ (2544) ได้พูดถึงทฤษฏีของมาสโลว์ว่าตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า การตอบสนองต่อ
แรงขับเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของพฤติกรรมมนุษย์โดยมีหลักการส�ำคัญที่แรงจูงใจ ทั้งนี้จากการ
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อน�้ำตกเอราวัณของ วิธาน จีนาภักดิ์ (2555)
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ มีความพึงพอใจต่อน�้ำตกเอราวัณในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ดงี านวิจยั พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมน�ำ้ ตกคลองพลูของบุปผชาติ มัธยม (2551)
พบว่าพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวท�ำมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การชมธรรมชาติ การถ่ายรูปและ
การเล่นน�้ำ ส่วนพฤติกรรมซึ่งเป็นข้อห้ามของอุทยานที่นักท่องเที่ยวท�ำมากที่สุด 3 อันดับแรก
คือ การส่งเสียงดัง กระโดดน�้ำและทิ้งขยะ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2551: 37) ได้กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสังคม วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษาความต้องการที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้สร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวได้
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
		 ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติวา่ หมายถึง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา น�ำ้ ตก ถ�ำ้ ล�ำธาร ทะเล หาดทราย
หาดดิน ทะเลสาบ เกาะแก่ง น�้ำพุร้อนบ่อน�้ำร้อน บ่อน�้ำแร่ เขตสงวนพันธ์สัตว์ อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนรุกขชาติ พื้นที่ชุ่มน�้ำ ปะการัง ธรรมชาติใต้ทะเล และซากสัตว์ดึกด�ำบรรพ์ ฯลฯ
ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้สถานที่เพื่อการท่องเที่ยว
		 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 60-69) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า ศักยภาพของการท่อง
เที่ยวว่า หมายถึงความพร้อมในด้านคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งควรมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ 4 ประการ
คือ 1) ความน่าดึงดูดใจของสถานที่ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ความประทับใจ และ
4) องค์ประกอบของการบริการ ทั้งนี้ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2550อ้างถึงใน ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์
ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี, 2556) ได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาและการก�ำหนด
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
		 1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่
ทางประวัติศาสตร์ ความส�ำคัญของลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิต
		 2. ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง
ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว
		 3. สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ได้แก่ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ
ระบบไฟฟ้าประปา โทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย
		 4. สภาพแวดล้อม ได้แก่สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพ
อื่นๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
		 5. ข้อจ�ำกัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ ข้อจ�ำกัดทางด้าน
บริการสาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
		 6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยว และจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วของ จารุจน์ กลิน่ ดีปลี
(อ้างใน วิภา ศรีระทุ, 2551) ที่ต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
		 1. องค์ประกอบด้านพื้นที่ คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี
ลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณ์
		 2. องค์ประกอบด้านการจัดการคือ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และ
บริเวณใกล้เคียง การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึง การจัดการควบคุมกิจการท่อง
เที่ยวในพื้นที่
		 3. องค์ประกอบด้านกิจกรรม และกระบวนการ คือ การพิจารณาเรือ่ งความหลากหลาย
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ของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ โอกาสในการสร้างจิตส�ำนึก และการให้การศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม
		 4. องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรและประชาชนในท้องถิน่
มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้าง หรือสนใจที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือไม่
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
		 Swarbrooke (1999: 99) กล่าวถึงลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า ต้อง
มีลักษณะของความยุติธรรมทางสังคมส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนใน
ขณะที่ World Tourism Organization (UNWTO, 2001) ได้มีการให้ความหมายของค�ำว่า
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า “เป็นการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
ชุมชมของเจ้าบ้านทีน่ กั ท่องเทีย่ วเข้าไปเยือน ในขณะเดียวกันก็มกี ารปกป้องและเสริมสร้างโอกาส
ในคนรุ่นต่อไป การท่องเที่ยวแบบนี้จะน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรในลักษณะที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุนทรียภาพ และยังท�ำให้เกิดการด�ำรงรักษา
วัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ” ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร (2547) ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการเข้าชมน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย หากได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากคนในชุมชน
นอกจากนี้ Chris Cooper et.al. (2005: 264) อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล (2553) ได้
กล่าวว่า “ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากมีความเกี่ยว
พันกันทั้งสิ้น” โดยประเด็นหลักที่มีการอภิปรายถกเถียงกันมากที่สุดจะเป็นประเด็นของความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางด้านสังคม
วัฒนธรรมและการเมืองของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนและการที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมายดังกล่าวในระยะยาวจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการของการท่องเที่ยว
โดยสรุปแล้วการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด รวมทั้งยังต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งทางด้านการ
พัฒนาและด้านการตลาด ในการที่จะน�ำนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสม�่ำเสมอ
ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง (อารยา อินคชสาร, 2554)
ดังนั้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัดสระบุรีให้ตอบสนองทั้ง
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเพื่อความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงควร
เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยน�ำความคิดเห็นที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวไปเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นตอนในการท�ำวิจัย
		 ในการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยมีวิธี
ในการด�ำเนินงานวิจัย ดังนี้
		 ขัน้ ตอนแรกเป็นการคัดเลือกแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรีโดยหลังจาก
การรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้เลือกส�ำรวจและประเมิน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกที่ส�ำคัญในจังหวัดสระบุรี โดยท�ำการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน�้ำตกที่ได้รับความนิยมของจังหวัดสระบุรี รวมทั้งยังได้น�ำตัวเลขจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าเยีย่ มชมแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมามาประกอบการพิจารณาได้แหล่งท่องเทีย่ ว
4 แหล่งประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย น�้ำตกมวกเหล็ก น�้ำตกดงพญาเย็น
และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น�้ำตกเจ็ดคด)
		 ขั้นตอนที่สองจัดท�ำแบบสอบถามนักท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น
4 ตอนคือ
		 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว มีค�ำถามทั้งหมด 6 ข้อ
		 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีค�ำถามทั้งหมด 9 ข้อ ซึ่งเป็นค�ำถามเกี่ยวกับ
การรับรูใ้ นแหล่งท่องเทีย่ ว การเลือกแหล่งท่องเทีย่ ว การเดินทางมายังแหล่งท่องเทีย่ ว ค่าใช้จา่ ย
และเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว
		 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่ง 6 ด้านคือ
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
การบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดย
ก�ำหนดเกณฑ์ไว้เป็นระดับคือ 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึงต้องปรับปรุง ถึง ดีมาก และแต่ละข้อมีค�ำถาม
ปลายเปิดส�ำหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
		 ตอนที่ 4 แนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ ส�ำหรับค�ำถาม
ในตอนนี้เป็นลักษณะของค�ำถามปลายเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดกว้าง
		 ขั้นตอนที่สามอบรมผู้เก็บแบบสอบถามเพื่ออธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามให้
ผู ้ เ ก็ บ แบบสอบถามทุ ก คนเข้ า ใจตรงกั น ก่ อ นน� ำ ผู ้ เ ก็ บ แบบสอบถามลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ
แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวโดยก�ำหนดให้เก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายไม่มีการเก็บข้อมูลจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมเพราะ
ไม่มีการขายบัตรหรือเก็บค่าเข้าชม จึงต้องประมาณค่าจ�ำนวนประชากรส�ำหรับน�ำมาใช้อ้างอิง
เพื่อค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจ�ำแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ให้
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ประมาณการจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีของแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีประมาณ
100,000 คน และใช้สูตรการค�ำนวณตัวอย่างของ Rea and Parker (1997) ดังนั้นจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องจัดเก็บในการศึกษาครั้งนี้จึงเท่ากับ 200 คน โดยแต่ละแหล่งเก็บตัวอย่าง
แหล่งละ 50 คน
		 ขั้นตอนที่สี่น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 การวิจัยในครั้งนี้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ
เพื่อน�ำมาสร้างแบบสอบถามนักท่องเที่ยวเพื่อน�ำไปสู่การประเมินศักยภาพของแหล่งท่อง
เที่ยวทั้ง 6 ด้าน โดยค�ำถามในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวจะ
เป็นการสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ค�ำถามในส่วนนี้
จะเป็นค�ำถามแบบเลือกตอบที่มีมาตรวัดแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ โดยก�ำหนดค่าคะแนนเป็น 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึง ต้องปรับปรุงถึงดีมากตามล�ำดับ นอกจาก
นี้แบบสอบถามในส่วนนี้ยังมีส่วนของค�ำถามปลายเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ให้ความคิดเห็น
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้ได้
มีการให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาท�ำการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและได้
ท�ำการแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำ
		 ส�ำหรับค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วมีเกณฑ์ประเมินผลและความหมาย
ของระดับคะแนนดังนี้ คือ 1.00 – 1.50 หมายถึง ต�่ำ1.51 – 2.50 หมายถึงค่อนข้างต�่ำ 2.51 –
3.50 หมายถึงปานกลาง 3.51 – 4.50 หมายถึงค่อนข้างสูง และ 4.51 – 5.00 หมายถึงสูง

ผลการศึกษา
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วประเภทน�ำ้ ตกในจังหวัดสระบุรที งั้ 4 แหล่ง
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบประเมินและการสังเกตุของผู้วิจัย
ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว
		 นักท่องเทีย่ วเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายด้วยอัตราส่วนทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก คิดเป็น
ร้อยละ 51.9 และ48.1 ตามล�ำดับ ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวที่พบมากที่สุดคือ 21 – 25 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับอาชีพของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ นักเรียน/นักศึกษา โดย

17

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ�ำนวนมากที่สุดอยู่ที่ 118 คน
นักท่องเที่ยว 3 อันดับแรกที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในงานวิจัยนี้มาจากจังหวัด มหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร และสระบุรี โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
เป็นการเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลักและเคยได้ยินหรือรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมาก่อน
โดยเป็นการรู้จักจากคนแนะน�ำมากที่สุดที่ 94 คนรองลงไปคือ อินเทอร์เน็ท/โซเชียลมีเดีย และ
สื่อโทรทัศน์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพิ่งมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก นิยมเดินทางมา
กันเองกับครอบครัวและเพื่อนด้วยรถส่วนตัว ไม่นิยมพักค้างคืน และใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยว
ประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,300 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากที่สุด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่
อยู่ใกล้เคียง
2. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
		 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น�้ำตกทั้ง 4 แหล่งในจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยน�้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉลี่ยรวม
ในทุกด้านสูงที่สุดอยู่ที่ 4.07 น�้ำตกเจ็ดคด น�้ำตกมวกเหล็ก และน�้ำตกดงพญาเย็น ได้ระดับค่า
เฉลี่ยรองลงมาที่ 3.90 3.73 และ 3.58 ตามล�ำดับ
		 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวแต่ละน�้ำตกพบว่า น�้ำตกเจ็ดสาว
น้อยได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวมากกว่า 4.00 ในทุกด้าน โดยด้านคุณค่าและ
ความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้รับค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.22 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นและด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาที่ 4.15 และ 4.05
ตามล�ำดับ
		 น�้ำตกเจ็ดคดได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยวสูงที่สุดคือ 4.22 โดยด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและด้าน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาที่ 4.08 และ 3.99 ตามล�ำดับ
		 น�้ำตกมวกเหล็กและน�้ำตกดงพญาเย็นได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อย
กว่า 4.00 ในทุกด้าน โดยน�้ำตกมวกเหล็กได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านความ
สะดวกในการเข้าถึงสูงที่สุดคือ 3.98 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาที่ 3.82 และ 3.80 ตามล�ำดับ ในขณะที่น�้ำตก
ดงพญาเย็นได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้อง
ถิ่นสูงที่สุดคือ 3.98 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาที่ 3.94 และ 3.67 ตามล�ำดับ
		 ส�ำหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่น้อยที่สุดพบว่าทั้ง 3 น�้ำตกคือ น�้ำตก
ดงพญาเย็น น�้ำตกเจ็ดคด และน�้ำตกมวกเหล็กมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่น้อย
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ทีส่ ดุ ในด้านเดียวกันคือด้านการบริหารจัดการ โดยได้คา่ เฉลีย่ คือ 3.08 3.52 และ 3.53 ตามล�ำดับ
ส่วนน�้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ค่าเฉลี่ยคือ 4.00

ข้อมูลแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะ
จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 206 คน มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 196 ที่ให้ข้อมูลว่าจะ
กลับมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอีก ด้วยเหตุผลที่ว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติ
บรรยากาศดี ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก จัดบริเวณพื้นที่ได้อย่างสวยงามและมีความ
ปลอดภัยในขณะที่นักท่องเที่ยวจ�ำนวน 10 คนให้ข้อมูลว่าจะไม่กลับมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกด้วยเหตุผลว่า ทางเข้าออกไม่สะดวก ไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ปัญหาเรื่องความสะอาดของพื้นที่/ห้องน�้ำและความปลอดภัยของที่จอดรถ
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 1) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
2) ควรปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ควรจัดให้มีที่พักในแหล่งท่องเที่ยว
มีบริเวณที่พักผ่อน มีป้ายชี้ทางและแนะน�ำนักท่องเที่ยว และควรจัดให้มีถังขยะที่เพียงพอ
3) ควรเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว 4) ควรเพิ่มสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องน�้ำ ห้องอาบน�้ำ ลานจอดรถ 5) ควรจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายในแหล่งท่องเที่ยว 6) ควรจัดให้มีร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก 7) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ 8) ควรจัดให้มีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจ�ำได้ง่าย
ส�ำหรับรายละเอียดผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งในภาพรวม
และด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและความหมายของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัด
สระบุรี
ศักยภาพ
1.ด้านความสะดวกใน
การเข้าถึง

น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย น�้ำตกดงพญาเย็น

น�้ำตกเจ็ดคด

น�้ำตกมวกเหล็ก

ความ ค่าเฉลี่ย ความ ค่าเฉลี่ย ความ ค่าเฉลี่ย ความ
ค่าเฉลี่ย หมาย
หมาย
หมาย
หมาย

4.03

ค่อน
ข้างสูง

3.59
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ค่อน
ข้างสูง

3.71

ค่อน
ข้างสูง

3.98

ค่อน
ข้างสูง
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและความหมายของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัด
สระบุรี (ต่อ)
ศักยภาพ
2.ด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่อง
เที่ยว
3.ด้านคุณค่าและความ
ดึงดูดใจทางการท่อง
เที่ยว
4.ด้านสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว

น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย น�้ำตกดงพญาเย็น

น�้ำตกเจ็ดคด

น�้ำตกมวกเหล็ก

ความ ค่าเฉลี่ย ความ ค่าเฉลี่ย ความ ค่าเฉลี่ย ความ
ค่าเฉลี่ย หมาย
หมาย
หมาย
หมาย

4.00

ค่อน
ข้างสูง

3.26

ปาน
กลาง

3.99

ค่อน
ข้างสูง

3.56

ค่อน
ข้างสูง

4.22

ค่อน
ข้างสูง

3.67

ค่อน
ข้างสูง

4.22

ค่อน
ข้างสูง

3.69

ค่อน
ข้างสูง

4.05

ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง

3.94

ค่อน
ข้างสูง
ปาน
กลาง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง

4.08

ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง

3.82

ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง
ค่อน
ข้างสูง

5.ด้านการบริหารจัดการ 4.01
6.ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น

4.15

ภาพรวม

4.07

3.08
3.98
3.58

3.52
3.88
3.9

3.53
3.80
3.73

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้นท�ำให้พบประเด็นที่น่าสนใจว่าในภาพรวมนักท่องเที่ยวให้
ค่าเฉลี่ยในเกือบทุกด้านของน�้ำตกทั้ง 4 แหล่งในระดับค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ยังคงมีความพึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่ง ถึงแม้บางแหล่งท่องเที่ยวอาจได้ค่าเฉลี่ย
ในบางด้านเช่น ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอยู่
ในระดับปานกลางเท่านัน้ ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ ว
และการสั ง เกตุ ข องผู ้ วิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ การเข้ า ชมแหล่ ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าการให้ความส�ำคัญกับสิ่งอื่นๆ ในแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Dodds & Butler (2010) ที่ว่านักท่องเที่ยวจะให้ความส�ำคัญกับ
ความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจึงควรรักษา
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
มีการบอกต่อและมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
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ส�ำหรับการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตกในจังหวัดสระบุรีใน
รายด้าน สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉลี่ย
ในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพถนนในการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพ
ดี มีป้ายบอกทาง/ชี้ทางค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ ในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้ ท�ำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ณัฏฐกฤษณ์ เอกวรรณัง (2553) ทีว่ า่ หากนักท่องเทีย่ วเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วได้สะดวกและรวดเร็ว
ก็จะท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวอย่างมาก อย่างไรก็ดี น�้ำตกดงพญาเย็น
ได้ค่าเฉลี่ยในด้านนี้น้อยที่สุดทั้งนี้เพราะระยะทางจากถนนสายหลักถึงตัวน�้ำตกค่อนข้างไกล
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่งคือ น�้ำตก
เจ็ดสาวน้อย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น�้ำตกเจ็ดคด)
และน�้ำตกมวกเหล็กได้ค่าเฉลี่ยในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยว
เหล่านี้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถ ร้านขายของที่ระลึก
ร้านอาหาร ห้องน�้ำและห้องอาบน�้ำ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ที่ได้อธิบายไว้ว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งควรมีสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวหลายอย่างเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น อย่างไรก็ดีในส่วน
ของน�้ำตกดงพญาเย็นได้ค่าเฉลี่ยในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวน้อย มีเพียงร้านอาหารและห้องน�้ำไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเท่านั้น
อย่างไรก็ดีจากค่าเฉลี่ยที่ได้ท�ำให้สันนิษฐานได้ว่า กิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ
การพักผ่อนและเล่นน�้ำในแหล่งท่องเที่ยวท�ำให้ความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ใน
แหล่งท่องเที่ยวยังคงไม่สูงนัก
ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉลี่ย
ในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ยังสามารถคงความสวยงาม
ตามธรรมชาติเอาไว้ได้เป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นถึงว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งนี้ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวจึงควรต้องมีการเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
ให้คงความสวยงามในขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉลี่ยใน
ด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากการที่แหล่งท่องเที่ยวยังมีลักษณะทางธรรมชาติที่ค่อน
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ข้างสมบูรณ์/สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ การไม่มีมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นจุดแข็ง
ทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Naidoo, Ramseook-Munhurrun,
Seegoolam, 2011; Mehmetoglu, 2007&Priskin, 2001)
ด้านการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่งคือ น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น�้ำตกเจ็ดคด) และน�้ำตกมวกเหล็กได้
ค่าเฉลี่ยในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีการบริหาร
จัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีป้าย/สัญลักษณ์สื่อ
ความหมาย มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/จุดชมวิว
มีการบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและมีกฎระเบียบในแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�ำให้
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับที่ Yuksel&Yuksel
(2002) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการต่างๆ ทางการท่องเที่ยว
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางเยีย่ มชมแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ อย่างไรก็ดใี นส่วนของ
น�้ำตกดงพญาเย็นได้ค่าเฉลี่ยในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการไม่มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวและไม่มีกฎระเบียบใดๆ ในแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉลี่ยใน
ด้านนีอ้ ยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง เนือ่ งจากมีการจ้างงานคนในท้องถิน่ มีการจัดให้คนท้องถิน่ มีรายได้
จากการขายสินค้า/บริการทางการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ สิ่งเหล่านี้คนท้องถิ่นเต็มใจต้อนรับ
นักท่องเที่ยวและท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจอยากจะกลับไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอีก สอดคล้องกับแนวคิดของ อระนุช โกศล และ โชคชัย สุทธาเวศ(2557) ที่ว่า
การสร้างสมดุลระหว่างการรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่และการได้รับประโยชน์จากแหล่ง
ท่องเที่ยวของคนในชุมชน จะน�ำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
เนื่องจากค่าเฉลี่ยในภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อยู่ในอันดับที่ 5 (3.7) และด้านการบริหารจัดการอยู่ในอันดับสุดท้ายคืออันดับที่ 6 (3.53)
ดังนั้นจึงควรเพิ่มการบริหารจัดการโดยการเพิ่มเติมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
เช่น ที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าของที่ระลึก จุดพักผ่อน การบริการข้อมูลทางการ
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ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านทางสังคมออนไลน์ให้
มากขึ้น รวมทั้งควรจัดให้มีการแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือที่พักที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อ
เพิ่มทางเลือกและความหลากหลายในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว
ในส่วนของน�้ำตกเจ็ดสาวน้อยควรจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่
มากขึ้นเพื่อรองรับการเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรม หรือการแนะน�ำที่พักแรม
ศาลาที่พัก ห้องน�้ำ ห้องอาบน�้ำ จุดรับประทานอาหารในบริเวณน�้ำตกและการรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณที่จอดรถ
ส�ำหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น�้ำตกเจ็ดคด)
น�้ำตกมวกเหล็กและน�้ำตกดงพญาเย็น ควรเน้นเรื่องการปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดให้มเี จ้าหน้าทีท่ คี่ อยให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว จัดให้มปี า้ ยหรือสัญลักษณ์
สื่อความหมายหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในส่วนของน�้ำตกมวกเหล็กและ
น�้ำตกดงพญาเย็นควรเพิ่มเติมในเรื่องของการบ�ำรุงรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรมีกฎ
ระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่
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