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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาพืนฐาน  
ประการทีเมือง ท่องเทียวชันนาํควรมี ได้แก่ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยังยืน
ของประชาชนทอีาศัยอยู่ใน จังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทยีวเมืองรอง 2) เพือศึกษาองค์ประกอบการเป็น
แหล่งทอ่งเทยีวทมีีศักยภาพกบัความ คิดเหน็ของประชาชนทอีาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายทอ่งเทยีว
เมืองรอง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในจังหวัด ราชบุรีทีมีอายุ 18 ปีขึนไป จาํนวน 396 คน โดย
เกบ็ข้อมูล จากการสุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามทีผู้วิจัยสร้างขึน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน เบียงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียว เมืองรอง แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านสงิดึงดูดใจ ด้านสงิอาํนวยความสะดวก ด้านคมนาคม ด้านการ ส่งเสริม
การท่องเทียวโดยชุมชน ด้านมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี และด้านการพัฒนาสังคมและ 
เศรษฐกจิ ได้รับความคิดเหน็อยู่ในระดับทเีหน็ด้วยมาก  

คาํสาํคัญ: นโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองจังหวัดราชบุรี 

1. บทนาํ
รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้ความสาํคัญด้านการท่องเทยีวเพือสร้างรายได้ และกระจาย

รายได้สู่ท้องถินและชุมชนด้วยการผลักดันให้นักทอ่งเทยีวเดินทางเชือมโยงจากเมืองหลักสู่ “เมือง
รอง” มากขึนเพือให้เมด็เงินมาสะพัดทเีมืองรองและกระจายลงสู่ท้องถิน หนุนให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างรวดเร็วและทัวถึงตามนโยบายลดความเหลือมลําคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ
เหน็ชอบมาตรการภาษีเพือส่งเสริมการท่องเทียวใน  เมืองรอง โดยสามารถนาํค่าใช้จ่ายจาก
การท่องเทยีวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพือลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน ,  
บาท มีผลตังแต่วันท ี  มกราคม  ถึงวันท ี  ธันวาคม  ตามทีได้ทราบกันแล้วนัน

1
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2
 อาจารย์ทปีรึกษา 
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จากมาตรการภาษีดังกล่าว ท่องเทยีวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กาํหนดแนวทางด้านการตลาด
เพือส่งเสริมการท่องเทียวเมืองรอง โดยกระตุ้ นการท่องเทียวในท้องถิน ภายใต้แคมเปญ 
“Amazing Thailand Go Local หรือ เทียวท้องถินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพือ
กระจายโอกาสในเชิงพืนทอีกีทงักระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการทอ่งเทยีวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐาน
รากด้วยซึงมีทงัหมด  จังหวัด  ในนันคือจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี ดินแดนอันเป็นทีมาของโอ่งเคลือบลายมังกรและผ้าทอบ้านไร่หรือ
ผ้าขาวม้าอันลือชือ  สําหรับผู้ไม่ใช่ชาวบ้านพืนถินน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรม
เครืองปันดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพืนเมืองเป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนทีสะท้อนความ
หลากหลายของราชบุรีทฝีากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมดินแดนวัฒนธรรม
ลุ่มนาํแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึงในภาคกลางด้านตะวันตกทีมี
ภูมิประเทศหลากหลาย จากพืนทีทีราบตาํ ลุ่มแม่นําแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ แหล่งเพาะปลูก
พืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พืนทสีูงทวิเทอืกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทศิตะวันตกจรด
ชายแดนไทย-พม่า จากตาํนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทาํให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็น
หัวเมืองทเีจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึงของแคว้นสวุรรณภมิูมาตังแต่สมัยทพีระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง
อินเดีย ได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี โดยแคว้นสุวรรณภูมินีมีศูนย์กลางการ
ปกครองอยู่ทนีครปฐมหรือทสีมัยนันเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้า
วาณิชแต่ครังโบราณ ทงัยังเป็นเมืองหน้าด่านทตีิดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนทหีลากหลาย
ชาติพันธุแ์ละกลุ่มชนทสีดุแห่งหนึง 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนทอีาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองเพือนาํผลการศึกษาในครังนีเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาํงานวิจัย
ให้มีประสทิธภิาพมากยงิขนึ 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
1. เพือศึกษานโยบายทอ่งเทยีวเมืองรอง  ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการทอ่งเทยีวโดยชุมชน

การใช้มาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ด้านสงิดึงดูดใจ ด้าน
สงิอาํนวยความสะดวก และด้านคมนาคมขนส่งทสีามารถเข้าถึงแหล่งทอ่งเทยีว 

2. เพือศึกษาการเป็นแหล่งท่องเทียวเมืองรองทีมีศักยภาพตามความคิดเหน็ของประชาชนที
อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

. สมมติฐานงานวิจยั
1.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี เพศ ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรอง

แตกต่างกนั 

619



2.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี อายุ ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรอง
แตกต่างกนั 

3.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมือง
รองแตกต่างกนั 

4.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี สถานภาพสมรส ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมือง
รองแตกต่างกนั 

5.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี อาชีพ ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรอง
แตกต่างกนั 

6.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี รายได้ต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมือง
รองแตกต่างกนั 

7.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการทอ่งเทยีว ต่างกนัมี
ความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองแตกต่างกนั 

4. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านเนือหา 
การวิจัยครังนีมุ่งศึกษาเกียวกับความคิดเหน็ของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี

ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรอง 
สาํหรับตัวแปรทใีช้ในการวิจัยครังนี ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรอสิระคือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการทอ่งเทยีว 

2. ตัวแปรตามคือนโยบายท่องเทยีวเมืองรอง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการท่องเทยีวโดย
ชุมชน ด้านการมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี ด้านการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิ องค์ประกอบ
ด้านสิงดึงดูดใจ องค์ประกอบด้านสิงอาํนวยความสะดวก องค์ประกอบด้านคมนาคมขนส่งที
สามารถเข้าถึงแหล่งทอ่งเทยีว 

ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ี

การวิจัยครังนีมีประชากรทีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทีมีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดราชบุรีซึงมีจาํนวน 873,518 คน โดยจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มประชากรทอีาศัยอยู่ในอาํเภอ
เมืองราชบุรีทมีีอายุ  ปีขึนไป จาํนวน 36,771คน เพือใช้ในการคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 
(สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการวิจัยครังนี ได้ดาํเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที

เกียวข้องตลอดจนดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลและประมวลผล โดยใช้ระยะเวลาระหว่างเดือน
กนัยายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563  
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5. วิธีดําเนนิการวิจยั
ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

การวิจัยครังนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามเกยีวกบัความคิดเหน็ของประชาชนทอีาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายทอ่งเทยีว
เมืองรอง แบ่งเป็น3 ตอน ดังนี 

ตอนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท ี  ความคิดเหน็ของประชาชนทอีาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทยีว
เมืองรองในด้านต่าง ๆ เป็นคาํถามแบบปลายปิดแบบทีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี 

5 คะแนน ระดับความคิด เหน็ด้วยอย่างยิง 
คะแนน ระดับความคิด เหน็ด้วยมาก 

 คะแนน ระดับความคิด เหน็ด้วย 

 คะแนน ระดับความคิด ไม่เหน็ด้วย 

 คะแนน ระดับความคิด ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง 
ตอนท ี  ข้อเสนอแนะ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทใีช้ในการศึกษาวิจัยครังนี คือ ผู้ทมีีภมิูลาํเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ซึงมีจาํนวน 873,518 คนโดยจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มประชากรทีอาศัยอยู่ในอาํเภอเมืองราชบุรี
จํานวน 36,771 คนเพือใช้ในการคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2561) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดบัการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายไดต้่อเดือน
7. ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการท่องเทียว

นโยบายท่องเทยีวเมืองรอง 
1. ดา้นการส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชน
2. ดา้นการมาตรการภาษี การลดหยอ่นภาษี
3. ดา้นการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ
4. องคป์ระกอบดา้นสิงดึงดูดใจ
5. องคป์ระกอบดา้นสิงอาํนวยความสะดวก
6. องค์ประกอบด้านคมนาคมขนส่งทีสามารถ

เขา้ถึงแหล่งท่องเทียว
ทีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
(พ ศ )
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล มีขันตอน ดังนี 

ลงพืนทีและแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง แนะนาํตนเองและอธิบายวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดย
ละเอยีดและผู้ศึกษารอรับแบบสอบถามคืน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสาํหรับการวิจัยครังนี แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน คือ ข้อมูล
ทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อ
นโยบายท่องเทียวเมืองรองสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้เพือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลดังนี 

1. ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการทอ่งเทยีว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี
และร้อยละ 

2. ข้อมูลความคิดเหน็ของประชาชนทอีาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทยีว
เมืองรองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

3. การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test, F-test และ Least Significant Difference

เกณฑก์ารแปลผล
ในการวิจัยครังนี กาํหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลียความคิดเหน็ของประชาชนทอีาศัย

อยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองโดยใช้สตูรในการคาํนวณ ดังนี 

ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน =คะแนนสงูสดุ คะแนนตาํสดุ
จาํนวนชัน

= 

= 0.80 

ในการวิจัยครังนี กาํหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลีย มีดังนี 

ค่าเฉลียระหว่าง 4.26-5.00 เหน็ด้วยอย่างยิง 
ค่าเฉลียระหว่าง . - .  เหน็ด้วยมาก  
ค่าเฉลียระหว่าง . - .  เหน็ด้วย 

ค่าเฉลียระหว่าง . -2.50 ไม่เหน็ด้วย  
ค่าเฉลียระหว่าง . -1.75 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง  
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. ผลการวิจยั
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเหน็ของประชาชน

ทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง ทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ  –  ปี มีสถานภาพโสด มากทสีุด มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากทสีุด มีอาชีพรับราชการ มีรายได้เฉลียต่อเดือน , 0 – ,  บาท มาก
ทสีดุ และมีช่องทางสอืออนไลน์ในการรับรู้ข่าวสารด้านการทอ่งเทยีว มากทสีดุ  

2. ความคิดเหน็ของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองผลการศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนทอีาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมือง
รอง แบ่งออกเป็น  ด้าน คือ ด้านสงิดึงดูดใจ ด้านสงิอาํนวยความสะดวก ด้านคมนาคม ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเทยีวโดยชุมชน ด้านมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี และด้านการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกจิ ได้รับความคิดเหน็อยู่ในระดับทเีหน็ด้วยมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

1. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีีเพศต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองแตกต่าง
กนั 

ผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทมีีเพศต่างกันมีความคิดเหน็ต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .   
2. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีีอายุต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองแตกต่าง

กนั 

ผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทมีีอายุต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมืองรองแตกต่างกนั 

3. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีีระดับการศึกษาต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายทอ่งเทยีวเมือง
รองแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทมีีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเหน็ต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

4. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียว
เมืองรองแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทมีีอาชีพต่างกันมีความคิดเหน็ต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  
5. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเหน็ต่อนโยบายท่องเทยีวเมือง

รองแตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทมีีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเหน็ต่อนโยบายท่องเทยีวเมืองรอง

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

. อภิปรายผลการวิจยั
ผลจากการศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบาย

ส่งเสริมการทอ่งเทยีวเมืองรอง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เหน็ด้วยมาก กบันโยบายส่งเสริมการทอ่งเทียว
เมืองรอง โดย 3 อันดับแรก คือ ด้านคมนาคม ด้านสิงดึงดูดใจ และด้านการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกจิ  

ด้านคมนาคม และ ด้านสิงดึงดูดใจ สอดคล้องกับ แนวคิดของ BurkartandMedilk 

( ) แหล่งท่องเทยีวต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทีสาํคัญ  ประการ คือ สิงดึงดูดใจ การ
เข้าถึงแหล่งท่องเทียว และสิงอาํนวยความสะดวกอืน (Amenity) และ แนวคิดของ Mill and 

Morrison (1971) แหล่งท่องเทียวประกอบด้วยสิงดึงดูดใจ ในด้านความสวยงาม ความน่า
ประทับใจ สิงอาํนวยความสะดวกในเรืองทีพัก ร้านอาหารร้านขายของทีระลึกหรือบริการอืน ๆ 
ปัจจัยพืนฐานในเรืองระบบการสอืสารและสาธารณปูโภค การขนส่ง ซึงสรุปได้ว่า แหล่งทอ่งเทยีวที
มีศักยภาพนันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสาํคัญ  ประการ ได้แก่ องค์ประกอบด้านสงิดึงดูด
ใจ องค์ประกอบด้านสิงอาํนวยความสะดวก และองค์ประกอบด้านคมนาคมขนส่งทสีามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเทียวได้ เพือช่วยสนับสนุนให้นักท่องเทียวสามารถเดินทางท่องเทียวในแหล่งที
ทอ่งเทยีวอย่างสะดวกสบาย และมีความสขุรูปแบบการทอ่งเทยีว 

ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable 

Development) ซึงเป็นกระแสความคิดหลักของโลกในช่วง  ทศวรรษทีผ่านมาและได้รับความ
สนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยังยืน (Commission on Sustainable 

Development) ขององค์การสหประชาชาติซึงหลักการโดยทัวไปของการพัฒนาอย่างยังยืนคือ 
จะต้องมีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอเหมาะ เพือสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เหล่านันได้อย่างยืนยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือผู้ทเีกียวข้อง รวมทงัมีการ
ร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ทเีกยีวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอนืเพิมเติม เพือทจีะได้ครอบคลุมในเรืองการการท่องเทียว
ในด้านอนืๆ อกีด้วย 

2. หน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการ
ขยายตัวของการทอ่งเทยีว 

3. ควรปรับปรุง ดูแลเรืองความสะอาด จัดให้ถังขยะ บริเวณทีจอดรถ เส้นทาง
การจราจรให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักทอ่งเทยีวได้ตลอดเวลา 

624



4. หน่วยงานทเีกยีวข้อง ควรให้ความสาํคัญในการพัฒนาแหล่งหรือกจิกรรมทอ่งเทยีว
เช่น การจัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอ การจัดให้มีเจ้าหน้าทดูีแลรักษาความสะอาด และการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทยีว เป็นต้น 
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