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วัตถุประสงคหลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลปฐม
ภูมิจากการสํารวจภาคสนาม ใชแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนทองถ่ินและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ตอทรัพยากรทองเที่ยว ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ตลอดจนแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  จํานวน 100  และ 82 
ราย ตามลําดับ และสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐจํานวน 6 คน วิเคราะหขอมูลในสวน
ของแบบสอบถามโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว วิเคราะหโดยสรุปเรียบ
เรียงเปนประเด็นและหมวดหมูตามลักษณะทรัพยากรทองเที่ยว และในสวนของการสัมภาษณเชิง
ลึก วิเคราะหขอมูลโดยทําการเรียบเรียงเชื่อมโยงความสัมพันธใหครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษา 
และทําการนําเสนอโดยการพรรณนาสรุปเปนความเรียงเพื่อนําผลไปประกอบการวิเคราะหที่ไดจาก
แบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอ แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
ของจังหวัดอุทัยธานีโดยจัดทําเปนแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3 ระยะ ไดแก แผนฯ ระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 
 1.  แผนพัฒนาระยะสั้น (1-3ป) ไดแก แผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว แผนการอนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน และแผนการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว                       
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 2.   แผนพัฒนาระยะกลาง (5 ป) ไดแก กําหนดใหมียุทธศาสตรดานการทองเที่ยว ตอเนื่อง

จากแผนยุทธศาสตรเดิม เนนใหมีการดําเนินงานจริงภายในชวงเวลาที่กําหนด และกําหนดกลยุทธ

เพิ่มเติมใหครอบคลุมองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สงเสริมผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหมีมาตรฐานมากขึ้น ประชาสัมพันธขอมูล

ทองเที่ยวใหครบทรัพยากรทองเที่ยวทุกดานและใชส่ือประชาสัมพันธอยางหลากหลาย และจัด

เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัด  

3.  แผนพัฒนาระยะยาว (10 ป) ไดแก จัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะไปยังแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญ และกําหนดใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูภายในจังหวัดบรรจุในหลักสูตร

การเรียนการสอนของเยาวชนในระดับตางๆ 
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The main objective of this study is to propose a guideline on sustainable 

ecotourism development of Uthaithani Province.  Documentary review was used for 
secondary data collection. Primary data on tourism resources and opinions on the 
prevailing tourism resources and the provincial reports on SWOT and tourism 
development strategy was gathered by field survey, tourism resource inspection form, 
questionnaires and in-depth interview.  The questionnaires were collected from 100 
local people and 82 local tourism entrepreneurs whereas 6 officials participated in in-
depth interview. The descriptive statistics for data analysis included frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Collected from tourism resource inspection 
forms, the data was analyzed and summarized by tourism resource issues and 
categories.  The data collected from in-depth interview was analyzed, arranged and 
connected in order to cover all studied topics; the data was therefore presented by 
description and used together with the questionnaire results. 

The result of this study reveals that the province should define a guideline on 
sustainable ecotourism development by employing a short-term, middleterm and long-
term tourism development plans as follows 

1. Short-term development plan (1-3 years) include Tourist attraction 
development plan, Preservation and promoting art, culture and local costom plan and 
Knowledge distribution and tourism public relation plan.  

2. Middle-term development plan (5 years) is that establish a consistent tourism 
strategy and the implementation within timeframe should be focused. Additional 
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strategies should be set to cover all ecotourism components. The Province should 
support tourism entrepreneurs in terms of product and service development. With 

diversified media, tourist information should cover all resources; tourism routes between 
provinces should be developed as well. 

3. Long-term development plan (10 years) is that public bus services to major 
tourist places should be provided. Local wisdom should be covered in learning 
curriculums for youths at different levels. 
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อํานวยความสะดวกขณะทําการศึกษา ไดแก คุณปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัด

อุทัยธานี คุณธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอเมืองอุทัยธานี คุณเศวก 

พุทธรักษา นายอําเภอบานไร คุณทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอ

ลานสัก คุณพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต และคุณสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งประชาชนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอเมือง
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ส่ิงแวดลอมรุน 12 ทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือในระหวางการศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ปจจุบันประเทศตางๆใหความสําคัญกับการทองเที่ยว เนื่องจากการทองเที่ยวเปน

อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว อีกทั้งอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก ธุรกิจโรงแรมและที่

พัก  รานอาหาร  การคมนาคมขนสง  ธุรกิจการจําหนายของที่ระลึก รวมถึงธุรกิจการบริการดาน

ตางๆ  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้  นอกจากจะเปนการดึงเงินตราตางประเทศเพื่อทําใหเกิดการจางงานและ

กระจายรายไดเขาสูทองถิ่นแลว  ยังกระตุนใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยางตอเนื่องอีก

ดวย  ดังนั้นรัฐบาลหลายๆประเทศจึงเพิ่มความสนใจใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

องคกรการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ไดพยากรณสถานการณการทองเที่ยวของ

โลกวาภายในป ค.ศ. 2020 รายไดจากการทองเที่ยวทั่วโลกจะสูงถึงกวา 50 ลานลานดอลลารสหรัฐ 

จะมีนักทองเที่ยวกระจายตามสถานที่ตางๆทั่วโลกถึง 1,600 ลานคน โดยมีกลุมประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวแหลงใหมท่ีมีแนวโนมการเติบโตสูงขึ้นถึง

รอยละ 10 (พิมพชนก มูลมิตร, 2551: 1)  

การทองเที่ยวเปนหนึ่งในยุทธศาสตรท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยตลอดชวง

ระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการรณรงคทางดานการตลาดอยางเขมขนและตอเนื่องนับตั้งแตโครงการป

ทองเที่ยวไทย ประเทศไทยประตูสูอินโดจีน Amazing Thailand จนถึง Unseen  Thailand และจาก

นโยบายของรัฐบาลไดประกาศใหป พ.ศ. 2551-2552 เปนปทองเที่ยวไทย และกระตุนตลาด

ทองเที่ยวในประเทศ ถือเปนมาตรการหนึ่งในการชวยลดผลกระทบจากสภาวะชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลก การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดทําแคมเปญใหมภายใตแนวคิด เที่ยวไทย

ครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก ท่ีมุงสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศ

มากขึ้นซึ่งจะเปนการชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ และกระจายรายไดสูทองถิ่น (การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย, 2551) 
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ความสําคัญของการทองเที่ยวไทย ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนจากการที่มีบทบาทสําคัญที่

ชวยใหประเทศไทยผานพนวิกฤตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแตป พ.ศ.2540 เปนตนมา 

ความสําคัญของการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจจากมุมมองของรัฐบาลไทยจะเห็นไดจากการ

สนับสนุนงบประมาณ และภาระงานที่มีตัวชี้วัดจากรายไดจากการทองเที่ยว โดยการใชงบประมาณ 

2.5 พันลานบาทเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2548 รัฐบาลคาดหวังวาจะไดรับรายไดจากการ

ทองเที่ยวสูงถึง 4.5 แสนลานบาทจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่คาดวาจะมีถึง 13.38 

ลานคน รัฐบาลใชการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งในกลยุทธหลักของการพัฒนาประเทศ โดยตั้งอยูบน

สมมติฐานที่สําคัญสองประการ คือการทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศที่มีสวนชวย

กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประการที่สองคือ การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มุงเนนการใช

แรงงานเปนหลัก ดังนั้นการสงเสริมการทองเที่ยว จึงกอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูภาคแรงงาน

และชวยลดความยากจนในหมูครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา (อนันต วัฒนกุลจรัส, 2549) ในการพัฒนา

ประเทศนั้นจึงมีการทองเที่ยวเปนประเด็นหลักของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนี้ประเทศไทยจัดเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเปน

จุดหมายปลายทางที่สําคัญในการเดินทางทองเที่ยว ท่ีมีนักทองเที่ยวใหความสนใจเดินทางมา

ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก  ในปพ.ศ. 2547 เปนปท่ีมีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด  มีนักทองเที่ยวเดิน

ทางเขาประเทศ  เปนจํานวน  11.65 ลานคน สรางรายไดเขาสูประเทศเปนเงิน 384,360 ลานบาท มี

อัตราขยายตัวรอยละ  16.46 แตป พ.ศ. 2548 การทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ธรณีพิบัติภัยสึนามิ  ทําใหอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวลดลงรอยละ 6 อีกทั้งความไมสงบใน

สามจังหวัดชายแดนใตท่ีเปนปญหาเรื้อรังตอเนื่องมา  รวมทั้งภาวการณแขงขันทางการทองเที่ยวทั้ง

แหลงทองเที่ยวที่เกิดใหม  ไดแก ประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย การสรางสินคาทางการ

ทองเที่ยวใหมๆของประเทศญี่ปุน  ฮองกง และเกาหลี  จึงเปนเหตุท่ีทําใหการทองเที่ยวของไทย

ชะลอตัวลง  จากสถานการณดังกลาวทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเพียง 11.52 ลานคน มี

รายไดประมาณ 368,380 ลานบาท  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2549) จึงกลาวไดวาการ

ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ออนไหวที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆไดงาย อีกทั้งการทองเที่ยว

ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมโดยไมตองลงทุน ซ่ึงกอใหเกิด

ผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม ถาประเทศ

ไทยจะใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในรายไดหลักของประเทศ จําเปนตองมีกรอบการ

พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ไดเปลี่ยนแนวคิดการ

พัฒนาประเทศจากเดิมที่ใหความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักมาใหความสําคัญกับ
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การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม โดยเนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนาเปดโอกาสใหทุก

คนแสดงความคิดเห็น มีการวางแผนจากเบื้องลางสูเบื้องบนและมีการบูรณาการเศรษฐกิจสังคม  

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ยังคงเนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนาในทุกมิติแบบองครวม  รวมทั้งเนน

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อเปน

การปองกันผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น  อีกทั้งยังสงเสริมบทบาทของชุมชนและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อสรางจิตสํานึกและ

ตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -  2554) มียุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวหลายยุทธศาสตร  อาทิ  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน  

โดยใหความสําคัญกับสินคาและการบริการบนพื้นฐานของความโดดเดนและความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม และความเปนไทย นอกจากนั้นยังมุงพัฒนาขีดความสามารถและ

สรางนวัตกรรมจากทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  พรอมทั้งสงเสริมสิทธิชุมชนและ

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวนการอนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนา  และสรางกลไกใน

การคุมครองสิ่งแวดลอมในทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2549: 71-75) 

แหลงทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีกระจายตัวอยูในทุกอําเภอ ท่ีโดดเดนและมีจํานวนมาก 

มีความหลากหลาย อยูในอําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอลานสัก อําเภอบานไร  และอําเภอหวยคต เชน 

วัดสังกัสรัตนคีรี วัดทาซุง  ชุมชนเรือนแพริมน้ําสะแกกรัง อยูในอําเภอเมือง  เขตรักษาพันธุสัตวปา

หวยขาแขง หุบปาตาด  เขาปลารา  อยูในอําเภอลานสัก ธรรมสถานวัดถ้ําเขาวง  น้ําตกผารมเย็น วัด

ผาทั่ง อยูในอําเภอบานไร  น้ําตกไซเบอร  น้ําตกอีซา น้ําพุรอนสมอทอง อยูในอําเภอหวยคต  เปน

ตน (พรฤดี สวัสดิ์นพรัตน, บรรณาธิการ, ม.ป.ป.: 232-281) ถึงแมวาจังหวัดอุทัยธานีจะมีทรัพยากร

ทองเที่ยวที่หลากหลายและยังคงความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต

ชุมชน  แตก็ถูกมองวาเปนเมืองปด เปนแคเพียงทางผานไปยังจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือ จากสถิติ

การทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในป 2547 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 124,444 

คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 110.79 ลานบาท ในป 2548 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยว

จํานวน 139,754 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว  119.90 ลานบาท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 

2548) ซ่ึงปริมาณนักทองเที่ยวและรายไดท่ีเพิ่มขึ้นมีเพียงเล็กนอยจึงควรมีการพัฒนาการทองเที่ยว

ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใหเปนที่รูจักและดึงดูดนักทองเที่ยวใหมีจํานวนมากขึ้น แตหากเรง

พัฒนาการทองเที่ยวหรือเรงประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวมากเกินไปโดยขาดการวางแผนที่
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รัดกุมหรือขาดความพรอมในการรองรับการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น อาจนํามาซึ่งผลเสียหายในระยะ

ยาวและยากที่จะแกไข จังหวัดอุทัยธานีนั้นเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดนําการทองเที่ยวมาเปนยุทธศาสตร

สําคัญยุทธศาสตรหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ดังเชนจังหวัดอื่นๆในประเทศ การพัฒนา

นั้นควรดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

และวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อเปนการ

เตรียมการและปองกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือกระตุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด จึงควรมีการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวรวมทั้งศึกษา

สภาพแวดลอมภายในภายนอก ยุทธศาสตรการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานีเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของ

จังหวัดอุทัยธานี โดยใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน

ทองถิ่นซึ่งเปนเจาของพื้นที่ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาการทองเที่ยว และ

นําแนวทางที่ไดไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนที่ใหความสําคัญตอการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีสืบไป และในการทําวิจัยเรื่องนี้เมื่อ

สําเร็จแลวกอใหเกิดความสําคัญ  มีคุณคา เพื่อไดแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน

ของจังหวัดอุทัยธานี บนพื้นฐานความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี มี

วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของการศึกษา ดังนี้ 

 

1.2.1  วัตถุประสงคหลัก 

เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

1.2.2  วัตถุประสงครอง 

1.2.2.1  เพื่อศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

1.2.2.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการ 
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ทองเที่ยว และเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

1.2.2.3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการ 

ทองเที่ยว และเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก และยุทธศาสตรการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี  

1.2.2.4  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการ 

ทองเที่ยว และเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัด

อุทัยธานี 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.3.1 ไดแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปปรับใชในการวางแผนได 

1.3.2  ไดทราบถึงทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

1.3.3  ไดทราบความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยว และ

เจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี  

1.3.4  ไดทราบความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยว และ

เจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอสภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

1.3.5  ไดทราบความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยว และ

เจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาทรัพยากรทองเที่ยว สภาพแวดลอมภายในภายนอกของการทองเที่ยวที่ทางจังหวัดได

กําหนดไว และยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัด ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ เพื่อวิเคราะหเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี  
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 1.4.2  ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  1.4.2.1   ประชาชนทองถิ่น  ไดแก ประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอ

ลานสัก อําเภอบานไร และอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 

  1.4.2.2   ผูประกอบการดานการทองเที่ยว  ไดแก ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยว ไดแก ดานที่พัก ดานการขนสง รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก ท่ีอยูในพื้นที่

อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอลานสัก อําเภอบานไร และอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 

  1.4.2.3  เจาหนาที่บุคลากรภาครัฐ  ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี 

ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอเมืองอุทัยธานี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงาน

ปกครองอําเภอลานสัก นายอําเภอบานไร นายอําเภอหวยคต และผูอํานวยการการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 

   

 1.4.3  ขอบเขตดานพื้นที่  

 พ้ืนที่ท่ีศึกษา ไดแก  อําเภอเมืองอุทัยธานี  อําเภอบานไร  อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต  

จังหวัดอุทัยธานี 

 

 1.4.4  ขอบเขตดานเวลา 

 ทําการศึกษาในระหวางเดือนตุลาคม 2551  – กันยายน 2552 รวมระยะเวลาการทําวิจัย

ประมาณ 11 เดือน โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนระยะเวลา 4 เดือน 

(พฤษภาคม 2552 – สิงหาคม 2552)  

 

1.5  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 

1.5.1   ทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง แหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทาง

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กิจกรรมประเพณี วิถีชีวิตที่สะทอนใหเห็นความโดดเดนเปนเอกลักษณ

ของจังหวัดอุทัยธานี รวมถึงการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงแบงเปน 4 ประเภท  

1.5.1.1  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ   หมายถึง ทรัพยากรจําพวก เขต

รักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุดชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืช

พันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ แมน้ํา/แกง วนอุทยาน ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง ศูนยศึกษา
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ธรรมชาติ สวนรุกขชาติ อุทยานแหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ 

น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน เฉพาะชนิดที่ปรากฏในจังหวัดอุทัยธานี 

1.5.1.2  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

หมายถึง ทรัพยากรจําพวกกําแพงเมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา 

พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณ

สถาน อุทยานประวัติศาสตร เฉพาะชนิดที่ปรากฏในจังหวัดอุทัยธานี 

1.5.1.3 ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

หมายถึง ทรัพยากรจําพวกเขื่อน/อางเก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวน

เกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนยวัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝก

สัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม หมูบาน เหมือง เฉพาะชนิดที่ปรากฏในจังหวัดอุทัยธานี 

1.5.1.4 ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

หมายถึง ทรัพยากรจําพวกที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการขนสง 

 

1.5.2  แหลงทองเที่ยว หมายถึง สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ทาง

วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในจังหวัดอุทัยธานี 

 

1.5.3  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัด

อุทัยธานี มีกระบวนการเรียนรูดานระบบนิเวศสิ่งแวดลอม ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถิ่นเพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

 

 1.5.4  การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง แนวทาง วิธีการ ดูแลควบคุมและปฏิบัติ

ตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อไมใหถูกทําลายหรือมีผลกระทบทางลบตอ

ระบบนิเวศสิ่งแวดลอมและชุมชนทองถิ่น โดยดําเนินการจัดการอยางมีสวนรวมในชุมชนทองถิ่น

มุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

 

 1.5.5  แผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธ หมายถึง แผนซึ่งเกี่ยวของกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ท่ีตองการบรรลุของจังหวัดอุทัยธานีในอนาคต เปนกรอบแนวทางในการพัฒนา

จังหวัดใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และปญหาความตองการของประชาชน โดยมีกลยุทธ

ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของวิสัยทัศนภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
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1.5.6  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอก หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอม

เพื่อเขาใจสถานะที่เปนอยูหรือกระบวนการพัฒนาของจังหวัดอุทัยธานีอยางลึกซึ้ง ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพื่อเปนพื้นฐานของการกําหนดการวางแผนที่สอดคลอง

กับสถานการณ และเปนพื้นฐานในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักของแผน

ยุทธศาสตร 

 

1.5.7  การพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในดานตางๆ เพื่อเปน

การดึงดูดนักทองเที่ยวและกอใหเกิดเศรษฐกิจที่ดี มีการกระจายรายไดและเกิดความเสมอภาค ท้ังนี้

ตองมีการคํานึงถึงความสามารถของสภาพแวดลอมในการรองรับการพัฒนา ความตองการของ

ชุมชน ไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมในพื้นที่

และชุมชนทองถิ่น เปนการยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีใหมีมาตรฐานที่ดีข้ึน  

 

 1.5.8  แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน หมายถึง วิธีการนําขอมูลทรัพยากร

การทองเที่ยว ขอมูลสภาพแวดลอมภายในภายนอก (SWOT) และยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานี ขอมูลดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนที่ไดจากการศึกษา นํามา

สังเคราะหกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเปนแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีและเพื่อรักษาทรัพยากรทองเที่ยวในจังหวัด

อุทัยธานีใหคงอยูสืบไป 
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1.6  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

ศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานี 

ศึกษา SWOT ดานการ

ทองเที่ยวและยุทธศาสตรการ

สงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

อุทัยธานี 

วิเคราะหขอมูล 

โดยสถิติพรรณนา 

และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ 

ศึกษาแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

อุทัยธานี 

* ศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

* แบบตรวจสอบทรัพยากร

ทองเที่ยว 

* แบบสอบถามความ

คิดเห็นประชาชนทองถิ่น

และผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว 

* สัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่

บุคลากรภาครัฐ 

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 



บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไป หลักการ  แนวคิดทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังหัวขอตอไปนี้ 
 2.1  การทองเที่ยว 
 2.2  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.3  การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 2.4  การจัดการการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.5  การวางแผนกลยุทธ 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

2.1  การทองเที่ยว 
 
 2.1.1  ความหมายของการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 15) ไดใหความหมายการทองเที่ยววาเปนการ
เดินทางเพื่อผอนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณแปลกใหมโดยมีเงื่อนไขวา การเดินทาง
นั้นเปนการเดินทางเพียงชั่วคราว ผูเดินทางจะตองไมถูกบังคับใหเดินทาง 
 มูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย (2549: ค - 6) กลาววาการทองเที่ยวหมายถึงกิจกรรมเพื่อการผอน
คลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจําของมนุษย โดยเปนการเดินทางดวยความสมัครใจในการ
ไปสถานที่อ่ืนเปนการชั่วคราว และมีจุดมุงหมายของการเดินทางที่ไมใชการประกอบอาชีพหรือหา
รายได แตเปนการเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้ คือ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อวัฒนธรรม
หรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬาและบันเทิง เพื่อชมประวัติศาสตร เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยม
ญาติมิตร และเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา  
 Holloway (1983: 3 อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551: 7) ไดกลาววาการทองเที่ยวคือการ
เดินทางออกจากที่พักหรือที่ทํางานไปยังสถานที่อ่ืนๆในระยะสั้นๆ และคนเหลานั้นจะทํากิจกรรม
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ตางๆระหวางพักชั่วคราวในสถานที่ทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติ

มิตรหรือทองเที่ยว   

 รชพร จันทรสวาง (2546:  15) ไดใหคํานิยามการทองเที่ยววาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันทั้งที่เปนการเดินทางเพื่อ

พักผอน ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรือเพื่อประกอบธุรกิจซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทํางาน 

แตไมไดเปนการเดินทางเพื่อไปทํางานหรือประกอบอาชีพเปนหลัก 

 ศุภรัตน  รัตนมุขย (2541:  47) ไดใหนิยามของการทองเที่ยววาคือการเดินทางซึ่งเปน

กิจกรรมที่เปนไปตามธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย โดยที่การเดินทางนั้นเปนการเดินทางจากถิ่นที่

อยูอาศัยไปยังที่อ่ืนชั่วคราว เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ และเปนการเดินทางดวยจุดหมาย

ใดๆที่ไมใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได 

 จากความหมายของการทองเที่ยวดังกลาวขางตน กลาวโดยสรุปหมายถึง การเดินทางจาก

สถานที่อยูอาศัยหรือที่ทํางานในปจจุบันเพื่อไปยังสถานที่ทองเที่ยวโดยสมัครใจ ซ่ึงกิจกรรมตางๆที่

เกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยวก็เพื่อพักผอนและพักอาศัยในแหลงทองเที่ยวโดยใชเวลาเพียงชั่วคราว 

  

 2.1.2  ความสําคัญของการทองเที่ยว 

 การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยาง

มาก  ดังที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540: 24-25) ไดกลาวถึงความสําคัญของการทองเที่ยวซึ่ง

สรุปไดดังนี้ 

  2.1.2.1   ความสําคัญของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 1)   เปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 

 2)   ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 

 3)   ชวยสรางอาชีพและการจางงาน 

 4)   กอใหเกิดการกระจายรายได 

 5)   กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของทองถิ่น 

 6)   การทองเที่ยวกอเกิดการกระตุนการผลิต 

 2.1.2.2  ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคมของประเทศ 

 1)   ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถิ่น 

 2)   ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถิ่น 

 3)   ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 4)   กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา 
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 5)   ชวยลดปญหาการอพยพยายถิ่นของชุมชนทองถิ่น 

 6)   ชวยกระตุนใหมีการคิดคนนําทรัพยากรทองถิ่นมาประดิษฐเปนสินคา

ท่ีระลึก 

 7)   ชวยสรางสันติภาพและความสามัคคี 

 

 2.1.3  องคประกอบของการทองเที่ยว 

 การทองเที่ยวมีองคประกอบหลักที่สําคัญ 3 สวน คือ ทรัพยากรการทองเที่ยว การบริการ

การทองเที่ยวและตลาดการทองเที่ยว แตละองคประกอบมีองคประกอบยอยๆที่มีความสัมพันธกัน

เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ดังนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540 

อางถึงใน ศรายุทธ ผลโพธิ์, 2549:10-11)     

2.1.3.1  แหลงทองเที่ยว เปนทรัพยากรที่สําคัญจัดเปนอุปทานการทองเที่ยว  

(Tourism Supply) ซ่ึงแหลงทองเที่ยวอาจเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจน

วัฒนธรรมของทองถิ่น โดยทั่วไปมักแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

แหลงทองเที่ยวศาสนา ประวัติศาสตร และโบราณคดี  และแหลงทองเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรม

ทองถิ่น ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญ มักเปนแหลงที่มีความสําคัญดาน

ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม หรือแหลงธรรมชาติท่ีสวยงามและความพรอมในดานกิจกรรม

การทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจ การศึกษาทรัพยากรแหลงทองเที่ยวจะพิจารณาดานที่ตั้ง 

ขนาด ความดึงดูดใจ ความสะดวกในการเขาถึง ความพรอมดานบริการ ศักยภาพการพัฒนาเพื่อการ

ทองเที่ยว และปญหาหรือความตองการในการพัฒนา  สภาพทรัพยากรยังมีความสัมพันธโดยตรง

กับตลาดการทองเที่ยว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแลวในบางพื้นที่ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรม

ของนักทองเที่ยวดวย 

  2.1.3.2   บริการการทองเที่ยว (Tourism  Services) บริการที่รองรับการทองเที่ยว

เปนอุปทานประเภทหนึ่ง ถึงแมไมไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเที่ยว แตเปนบริการที่

รองรับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเที่ยว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเปนตัว

ดึงดูดใจไดเชนกัน บริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ท่ีพัก อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลง

บันเทิง แหลงกิจกรรม และบริการอื่นๆ ท้ังนี้รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเปนอื่นๆดวย   

  2.1.3.3   ตลาดการทองเที่ยว (Tourism Market or Tourists) เปนการศึกษาความ

ตองการของนักทองเที่ยวหรืออุปสงคของการทองเที่ยว (Tourism  Demand) ตลาดการทองเที่ยวคือ
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ปรัชญาของการจัดการที่มุงเนนไปสูความตองการของนักทองเที่ยว โดยอาศัยการวิจัยตลาด การ

พยากรณ การคัดเลือกทรัพยากรการทองเที่ยวที่กําลังอยูในความตองการเพื่อใหธุรกิจไดรับ

ประโยชนสูงสุดในการเสนอบริการแกนักทองเที่ยวตามเปาหมายที่กําหนดไว  

 ความสัมพันธระหวางระบบยอยทั้งสามเกิดขึ้นเมื่อนักทองเที่ยวไดใชประโยชนจาก

ทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ หรือทัศนศึกษาซึ่งอาจเปนการใชประโยชนโดยตรงหรือ

จากบริการที่เกี่ยวของ โดยปกติทรัพยากรการทองเที่ยวเปนทรัพยากรที่ไมมีวันหมด เพราะรูปแบบ

การใชมักเปนการสัมผัสแตภายนอกโดยไมมีการเคลื่อนยายทรัพยากรใด หรืออาจมีการชดเชยไดอยู

ตลอดเวลา อยางไรก็ตามในการทองเที่ยวที่เปนจริงนั้น การใชประโยชนของทรัพยากรมักมีการ

แปรรูปทรัพยากรและอาจไมมีการคํานึงถึงการสูญเสีย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบยอย

ตางๆ รวมทั้งผลตอสิ่งแวดลอมอื่นๆในทางกลับกันสิ่งแวดลอมที่เปนระบบอื่นๆ เชน ระบบชุมชน 

ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบมาสูระบบทองเที่ยวดวย ดังนั้นการทองเที่ยวที่ขาดระบบ

การจัดการที่ดีเขามาเกี่ยวของ จึงไมสามารถประสบความสําเร็จไดเลย นอกจากองคประกอบภายใน

ระบบแลว การทองเที่ยวยังมีส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของสัมพันธกันอีกหลายประการ เชน สภาพ

กายภาพ และระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมวัฒนธรรม

องคกร และกฎหมาย เปนตน 

 

 2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว 

  2.1.4.1   ความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยว 

  โศรยา ส่ิงชูวงศ (2546:  28) ไดใหความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวคือ การ

ดําเนินงานที่จะใหทิศทางการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยว รักษาทรัพยากรใหคงความดึงดูดใจ และพัฒนาใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว ซ่ึงอาจแบงไดเปน การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาบริการการทองเที่ยว และ

สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวโดยทั่วไปในประเทศไทยไดกําหนดวัตถุประสงค

เพื่อ 

   1)  ชวยแกไขการขาดดุลการชําระเงิน 

   2)  ใหการทองเที่ยวเปนฐานทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค ท่ีจะกระตุนให

เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ตอเนื่อง เปนแหลงสรางงาน กระจายรายได และ

ความเจริญไปสูภูมิภาค  
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   3)  เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถานทางประวัติศาสตร อันเปนประโยชนตอการพัฒนาดาน

สังคม 

  การดําเนินงานการพัฒนาการทองเที่ยว มุงเนนไปที่การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว

ควบคูไปกับการชักจูง แนะนํา และควบคุมพฤติกรรมนักทองเที่ยว ใหประสานกลมกลืน หากใน

แหลงทองเที่ยวใดการพัฒนาขาดความสมดุลระหวางองคประกอบทั้ง 2 สวนแลว ยอมกอใหเกิด

ผลกระทบตอการทองเที่ยวได การพัฒนาการทองเที่ยวอาจดําเนินการโดยอิสระ แบบแกปญหา

เฉพาะหนา แบบมีแผนเฉพาะตัว และแบบมีแผนผสมผสานเชื่อมโยงกันในระดับที่กวางขึ้นก็ได 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดและความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ปริมาณและรูปแบบการทองเที่ยว ลักษณะ

ขององคกรที่รับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบสังคม ส่ิงสําคัญที่จะประกันความสําเร็จ

ของการพัฒนาการทองเที่ยว คือ การประสานสอดคลองกันในองคประกอบของการทองเที่ยว ความ

เชื่อมโยงระหวางพื้นที่ และการกระจาย/รวมตัวของผลประโยชนจากการพัฒนา 

  โศรยา ส่ิงชูวงศ (2546:  30) สรุปความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยว คือ การ

ดําเนินงานพัฒนาสภาพชุมชนดานตางๆ ไมวาจะเปนสิ่งอําอวยความสะดวกหรือโครงสรางพื้นฐาน 

โดยมีการวางแผนการจัดการจากภาครัฐ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของนักทองเที่ยว อันจะทําให

เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซ่ึงจะควบคูไปกับการรักษาทรัพยากรใหคงความ

ดึงดูดใจ ท้ังนี้จําเปนตองสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชน และเกิดการกระจาย

ผลประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเปนธรรม  

สรุปในที่นี้ การพัฒนาการทองเที่ยวหมายถึง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในดาน

ตางๆไดแก การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน เพื่อเปน

การดึงดูดนักทองเที่ยวและกอใหเกิดเศรษฐกิจที่ดี มีการกระจายรายไดและเกิดความเสมอภาค ท้ังนี้

ตองมีการคํานึงถึงความสามารถของสภาพแวดลอมในการรองรับการพัฒนา ความตองการของ

ชุมชน และไมกอใหเกิดผลกระทบทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมในพื้นที่

นั้น  

  2.1.4.2   การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยว 

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2537:  2-19 อางถึงใน 

จุฬาวดี จันทรเทวาลิขิต, 2547: 28-29) กลาววาในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ดีเหมาะสมและเกิด

ประโยชนสูงสุด จําเปนตองมีการวางแผนเชนเดียวกัน โดยมีกระบวนการการวางแผนไมแตกตาง

จากการวางแผนพัฒนาดานอื่นๆ โดยมีความเฉพาะในการมุงเนนการพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวของ และ
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มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ แตท้ังนี้ตองคํานึงถึงผลกระทบทั้ง

ดานบวกและดานลบ ตลอดจนความกลมกลืนกับการพัฒนาดานอื่นๆควบคูกันไปดวย  

  ในหลักการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายใตขีดความสามารถใน

การรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว จะตองดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวไมให

ขยายตัวเกินขีดความสมารถในการรองรับที่กําหนดเปนเปาหมาย ในขณะเดียวกันตองมีการจัดการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ใหแหลงทองเที่ยวนั้นๆอยูในสภาพที่ดี เปนที่พึงพอใจของนักทองเที่ยว การ

ดําเนินการทั้งสองดานนี้อาจมีความขัดแยงกันในผลที่เกิดจากการดําเนินการ เชน การแกไขปญหา

มักจะทําใหขีดความสามารถในการรองรับ หรือความมั่นใจของนักลงทุนสูงขึ้น เมื่อนักทองเที่ยว

พอใจจะทําใหมีความตองการมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงขึ้น เปนตน ดังนั้นความเหมาะสม

และสมดุลในการการปฏิบัติระหวางแนวทางทั้ง 2 ดานจึงเปนสิ่งจําเปน 

 

2.1.5  นโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลไทย 

 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวไทย ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2547-2549) 

เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเอเชีย (Tourism Capital of Asia) และมีการ

กําหนดพันธกิจในการพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวไทยใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก 

(World class Destination) ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การวางตําแหนงที่

เหมาะสมในการสงเสริมและการพัฒนาการทองเที่ยวไทยในตลาดโลก เพื่อใหไดมาตรฐานโลก 

และเปนการเผยแพรภาพลักษณประเทศไทยใหโดดเดนกวาประเทศ คูแขงในภูมิภาค สวน

ยุทธศาสตรท่ี 2 เปนการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน  โดยแบงเปนกลุมหาดทรายและชายทะเล  กลุมอุทยานและปาเขา  กลุม

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  กลุมสินคาตามความสนใจเฉพาะดาน  และกลุมสินคาที่มนุษยสราง

ข้ึนเปนเอกลักษณของชาติ  และในยุทธศาสตรท่ี 3 เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

ไปสูความมีคุณภาพและยั่งยืน  และมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก  โดยใชกลยุทธในการ

ขยายพื้นที่ทองเที่ยว กลยุทธการปรับเปลี่ยนจุดเนนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  กลยุทธการ

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทั่วไป  กลยุทธการแบงภาระและความรับผิดชอบใหม รวมถึงกลยุทธ

การปรับบทบาทองคกรการบริหารการทองเที่ยว  ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว

อีกยุทธศาสตรหนึ่ง คือ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน โดยมุงให

ความสําคัญกับการผลิตสินคาและการบริการบนพื้นฐานความรูและความเปนไทยดวยการใช

กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน  รวมทั้งการสรางเครือขายชุมชนบนรากฐาน

ความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพ
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และมีมูลคาสูง นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวดวย

เชนกัน  เนื่องจากเปนยุทธศาสตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเริ่มจากการจัดการองคความรูและสราง

ภูมิคุมกัน  รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณ

ของประเทศ จะเห็นไดวายุทธศาสตรท่ีกลาวมาขางตนนั้นมีความสัมพันธกับการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเนื่องจากการทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนจํานวน

มาก  โดยใชฐานทรัพยากรที่หลากหลายของทองถิ่นซึ่งมีชุมชนทองถิ่นเปนผูอยูรวมกับทรัพยากร

เหลานั้น (กระทรวงการตางประเทศ, 2548) 

 จากนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดังกลาวจะสามารถทําการ

กําหนดทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีใหมีความโดดเดน  มีเอกลักษณวัฒนธรรม

ทองถิ่นบนฐานความรู ภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาใหจังหวัดอุทัยธานีมี

แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทั้งดานการบริการและความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อใหเกิด

การสรางสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน

ทองถิ่น นอกจากนั้นจะทําใหชุมชนเกิดความเขาใจถึงการทองที่ยวและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาเปนเรื่องเดียวกัน  มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงและตองพึ่งพา

ซ่ึงกันและกัน เพื่อที่จะทําใหจังหวัดอุทัยธานีเปนเมืองทองเที่ยวบนพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยางยั่งยืนสืบไป 

 

2.1.6  ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2549-2551 

 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีเปาประสงคใหการ

ทองเที่ยวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสาขาหลักที่เติบโตอยางยั่งยืน พรอมทั้งเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวแหงเอเชีย ท่ีสามารถกระจายรายไดและโอกาสการพัฒนาแกชุมชนอยางทั่วถึง โดยมี

วิสัยทัศนท่ีจะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชียภายในป 2551 ซ่ึงมีเปาหมาย

เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเปน 20 ลานคน มีรายไดจากการทองเที่ยวไมนอยกวา 700,000 

ลานบาท โดยมียุทธศาสตรสําคัญ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2548) คือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวโดยมีกลยุทธ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ และสงเสริมใหประเทศ

ไทยเปนประตูสูภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ซ่ึงมีกลยุทธพัฒนา   ฟนฟู 

และเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว พรอมกับพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก 

และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเที่ยว 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเพิ่มขีดความสามารถ

และสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการในทุกระดับ ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคชุมชน อีกทั้งปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

 

2.1.7  นโยบายการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

นโยบายการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีนโยบายเรงฟนฟู

ความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหประเทศไทยเปนทางผานหลักของการ

ทองเที่ยวในภูมิภาค ขจัดปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยว พรอมทั้งบริหารจัดการการทองเที่ยว

โดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุกในการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ รวมถึงการยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการประชุมสัมมนา และการแสดงสินคา

ของภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรงพัฒนา บูรณะฟนฟูมรดกและสินทรัพยทางวัฒนธรรม

ท้ังในเมืองและชนบท เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวรูปแบบใหม พรอมทั้งสรางแหลงจับจายสินคาของ

นักทองเที่ยว โดยจะสงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นในการรักษาแหลง

ทองเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชนใหคงอยูในสภาพสมบูรณ  อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของการ

ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยวเชิง

เกษตร โยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการการ

ทองเที่ยวมากขึ้น ท้ังในรูปแบบการจัดสหกรณการทองเที่ยว  การพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหเปนแหลง

ทองเที่ยว อีกทั้งเพิ่มมาตราการอํานวยความสะดวก การสรางความปลอดภัย และการปองกันการเอา

รัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว รวมทั้งการแกปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง 

(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2549) 

 จากนโยบายการทองเที่ยวทั้งนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวและนโยบาย

การทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา จะเห็นไดวาการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อใหการ

ทองเที่ยวสามารถเปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคมของจังหวัด

อุทัยธานีได จึงตองหารูปแบบการทองเที่ยวที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบสําคัญของการทองเที่ยวที่มีความเปราะบาง และถูกทําลาย

ไดงาย รวมทั้งเพื่อใหประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีไดตระหนัก และเห็นคุณคาของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถิ่น รวมทั้งวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชการทองเที่ยว

เปนเครื่องมือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมพรอมทั้งสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ดังนั้นการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอ

สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ และสรางการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

 

2.2 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

2.2.1 ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542: 51 อางถึงใน จุฬาวดี 

จันทรเทวาลิขิต, 2547:  14) ใหความหมายวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การทองเที่ยวอยางมีความ

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 

ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

 นิพล เชื้อเมืองพาน(2542: 12) กลาววา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางไปยัง

แหลงทองเที่ยวใดแหลงทองเที่ยวหนึ่งโดยมีความประสงคเพื่อการศึกษาและชื่นชมแหลงทองเที่ยว

นั้นอยางเพลิดเพลินบนพื้นฐานของการจัดการอยางมีสวนรวมของคนในทองถิ่นการรักษา

สิ่งแวดลอม การไดรับความรูในการทองเที่ยวนั้น  

 Lascurain  (1991:  31-35  อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551: 18 ) ซ่ึงเปนบุคคลแรกแหง

สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (International Union for the Conservation of nature Resources – 

IUCN) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวอีก

รูปแบบหนึ่งที่เปนการเดินทางทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม โดยไมรบกวน

สภาพพื้นที่ธรรมชาติ ท้ังนี้ยังกอใหเกิดความพอใจและเห็นคุณคาของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะ

ทางวัฒนธรรมทั้งในอดีต และปจจุบันในพื้นที่แหงนั้น รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและลด

ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นตอสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความพรอมใหชุมชน

ทองถิ่นมีสวนรวมกับการทองเที่ยวทั้งดานเศรษฐกิจและดานสังคม 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544:  2) ไดใหคําจํากัดความ “Ecotourism” คือการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว โดยมี
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กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น

เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

 กรมประมง (2546) ไดกลาววา “Ecotourism” คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวที่มีทาทีในการอนุรักษ ท้ังในดานการรวมกันปองกันรักษาใหคง

เดิมซึ่งเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทุกประเภท คือ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ท่ีมีรูปแบบอนุรักษโดยองคกรที่รับผิดชอบ

หรือโดยนักทองเที่ยว รวมถึงชุมชนทองถิ่น อีกทั้งยังมีวิธีการจัดการที่หลากหลาย  

 จากคําจํากัดความขางตนสามารถสรุปไดวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่ให

คุณคาและความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ชุมชน และเศรษฐกิจ 

โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุงเนนวิธีการเรียนรูและสื่อความหมายอยางมีระบบสําหรับ

ชุมชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูมาเยือน และสรางความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรการ

ทองเที่ยวในทองถิ่น สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใชคําจํากัดความที่ตรงกับของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ท่ีวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การทองเที่ยวอยางมีความ

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  

ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

 

 2.2.2  หลักการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 หลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบงไดเปน  5 หลักการ (Page and Dowling, 2002: 65-69 อาง

ถึงใน กัลยารัตน ศิริรัตน, 2550: 15 ) ดังนี้ 

  2.2.2.1   การอนุรักษธรรมชาติ (Nature-Based) การทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเปน

รูปแบบการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพ

ภูมิศาสตร และลักษณะทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สัมพันธกับธรรมชาติ ดังนั้นการอนุรักษ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  2.2.2.2   การจัดการระบบนิเวศใหยั่งยืน (Ecologically Sustainable) เนื่องจากการ

ทองเที่ยวทุกประเภทควรจะมีความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวเชิง

นิเวศจะสามารถเขามาจัดการระบบนิเวศใหยั่งยืนทั้งในระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศ เพื่อจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

  2.2.2.3  การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม (Environmentally Educative) การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองใหการศึกษาที่สามารถสื่อความหมายดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนใน
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ทองถิ่นและนักทองเที่ยว ตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความ

จําเปนที่ตองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

  2.2.2.4   ชุมชนมีสวนรวมและเปนเจาของกิจการ (Locally  beneficial) การมีสวน

รวมของชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนในดานตางๆ และยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของ

แหลงทองเที่ยวใหดีข้ึนดวย นอกจากนี้การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเปนกุญแจสําคัญนําไปสูการ

กระจายรายไดสูชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆในทองถิ่นนั้น 

  2.2.2.5   ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (Tourist’s Satisfaction) นับเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระยะยาว เนื่องจากถานักทองเที่ยวเกิดความพอใจก็

จะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง และมีการบอกตอ แตความพึงพอใจนั้นจะตองอยูในกรอบของการอนุรักษ

ดวย 

  

2.2.3  องคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544:  2-4) กลาววาองคประกอบหลักที่สําคัญของการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศมี 4 ประการดังนี้ 

 2.2.3.1   องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูกับธรรมชาติ 

(Nature-based tourism) คือเปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะถิ่น ท้ังนี้รวมกับแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 

 2.2.3.2   องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการ

ส่ิงแวดลอมและควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวที่ไมมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

 2.2.3.3   องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวที่มี

กระบวนการเรียนรู โดยการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว 

เพื่อใหนักทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการที่เกี่ยวของไดรับประสบการณ 

และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ นอกจากนี้ยังสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว 

 2.2.3.4   องคประกอบดานการมีสวนรวม คือ การทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวน

รวม ของชุมชนทองถิ่นในการคิด การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจน

บํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่น ท้ังการกระจายรายได การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการการทองเที่ยวโดย
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เริ่มจากระดับรากหญาจนถึงการปกครองทองถิ่น และอาจรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของดานการทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

แหลงที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544: 4.  

 

2.2.4  ขอดีและขอเสียของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เดชา ศิริรัตนสุวรรณ (2545:  28-29) ไดกลาวถึงขอดีและขอเสียของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ไวดังนี้  

 2.2.4.1   ขอดี 

  1)  เปนทางเลือกหนึ่งที่กอใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

  2) เ ปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่ชวยสรางจิตสํานึก และสงเสริมการ

อนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม 

  3)  เปนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและประเทศ 

  4)  เปนการควบคุมศักยภาพของนักทองเที่ยว ซ่ึงทําใหมีจํานวน

นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น  

  5)  เปนการจัดหาโอกาสสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษาใหกับนักทองเที่ยวไดมี

การเรียนรูธรรมชาติและวัฒนธรรม จากประสบการณโดยตรง 

 
 
 

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ดานพื้นที่ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ

นิเวศ 

ดานการจัดการ มีการจัดการสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ดานองคกรชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่น 

ดานกิจกรรมรูปแบบและกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเปนสิ่งแวดลอมศึกษา 
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  6)  ชวยใหกองทุนสําหรับการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เพิ่มขึ้น 

  7)  สงเสริมใหเกิดความสามัคคี รวมมือกันทํางานของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

  8)  เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับประเทศ 

ในการเปนจุดหมายปลายทางที่มีความงดงาม และอุดมสมบูรณท้ังสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

วัฒนธรรม  

 2.2.4.2   ขอเสีย 

  1)  ยังไมเปนที่ชัดเจนและขาดการกระทําอยางจริงจัง 

  2)  เปนแหลงรายไดท่ีไมม่ันคง จากความผันแปรของฤดูกาล และนโยบาย

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

  3)  กอใหเกิดการรั่วไหลของหลายไดออกนอกประเทศได 

  4)  เมื่อกลายเปนอุตสาหกรรมจะเปนอุตสาหกรรมสําหรับผูมีฐานะดี

เทานั้น เนื่องจากมีการจํากัดนักทองเที่ยวและมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานสูง  

  5)  ผลกระทบตอขีดความสามารถในการรองรับของชุมชนทองถิ่นที่อยู

ใกลเคียง เนื่องจากมีธุรกิจโรงแรม บานพัก หรือสิ่งกอสรางอื่นๆเกิดขึ้นใกลแหลงธรรมชาติ 

  6)  หากขาดการวางแผนที่รอบคอบ และระบบการควบคุมตรวจสอบที่มี

ประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม 

 

2.2.5  แนวคิดที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

องคการการทองเที่ยวออสเตรเลีย หรือ Australia Commonwealth Department of Tourism 

(1994: 27) กลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศคือ การทองเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature-base Tourism) ซ่ึง

เปนกลยุทธใหมของการทองเที่ยวที่จะสรางความสมดุลระหวางการพัฒนา และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ถือเปนแรงผลักดันใหมท่ีจะเปนประโยชนท้ังตอธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการ

พัฒนา โดยเนนความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา และอยูบนพื้นฐานของความพยายามไมรบกวนแหลง

ธรรมชาติอาจเรียกไดวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนซึ่งสนับสนุนความเขาใจ ความชื่นชม และ

การอนุรักษดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รวมทั้งการปกปองและจัดการพื้นที่สําหรับการ

ทองเที่ยวที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสงเสริมความเขาใจ ความชื่นชม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้ยังชวยผดุงวัฒนธรรม และความกินดีอยูดีของชุมชนทองถิ่น 

ภราเดช พยัฆวิเชียร (2538:  32) กลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนเปนการจัดการพื้นที่

ธรรมชาติเพื่อใหคงความเปนธรรมชาติของบริเวณนั้น และยังรวมถึงการจัดการแหลงทองเที่ยวใหมี
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รายไดและการจางงานสูงสุดได รวมถึงการรักษาองคประกอบทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชน

ท้ังโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศุภรัตน รัตนมุขย (2541: 48-49) ไดกลาว

วา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่สรางความรูและความเขาใจในระบบนิเวศ เพื่อใหรูจัก

และเขาใจระบบความสัมพันธของสิ่งที่มีชีวิต การกอเกิดและลมสลายของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ทํา

ใหผูเขามาสัมผัสไดเกิดความรักและเคารพตอสิ่งเหลานี้ ซ่ึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยว

เพื่อสรางความรูความเขาใจ เปนการเรียนรูความเปนไปของธรรมชาติและสรรพสิ่ง จากการเขาไป

แสวงหาความรู เรียนรูธรรมชาติ และวัฒนธรรมทองถิ่น บนพื้นฐานของความเคารพความเปนไป

ของระบบทางธรรมชาติและผูคนทองถิ่น ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนและโอกาสทางเศรษฐกิจพรอม

ไปกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่น 

 

2.2.6  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น นับเปนรูปแบบของการสรางโอกาสใหกับชุมชนในการมีสวน

รวมตอกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ธรรมชาติส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยใชตัวชี้วัด

เพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ตัวชี้วัด (ยศ สันต

สมบัติ, 2544: 205) คือ 

 2.2.6.1   ความสมบูรณของธรรมชาติแวดลอม การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองสราง

ความตระหนักและกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร และทําให

สภาพแวดลอมธรรมชาติมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 2.2.6.2   การกระจายรายได การทองเที่ยวเชิงนิเวศไมเพียงแตเปนการสรางรายได

และอาชีพเสริมใหกับชุมชนเทานั้น แตยังสรางความเปนธรรมในการกระจายรายไดใหท่ัวถึง 

 2.2.6.3   เกิดโครงการพัฒนาชุมชน การจัดตั้งกองทุนของหมูบานที่นําไปสูการ

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อนําเอาเงินรายไดจากกองทุนชุมชนมาใชในการดําเนินโครงการพัฒนา 

 2.2.6.4   เกิดกระบวนการเรียนรู การทองเที่ยวเชิงนิเวศไดสรางกระบวนการเรียนรู

ข้ึนในชุมชน อีกทั้งยังเปนการเรียนรูเกี่ยวกับจารีตประเพณีเดิม และสามารถจัดการกับความขัดแยง

ท่ีเกิดขึ้นได 

จากตัวชี้วัดดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนทางเลือกที่มีความเปนไป

ไดสําหรับใชเปนกรอบในการสรางโอกาสเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พจนา สวนศรี (2545: 165) ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปไดวา

การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่ลดผลกระทบทางลบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมทองถิ่น และเปนการทองเที่ยวที่ใหการศึกษาเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการ



 24 

 

อนุรักษ อีกทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศคือรางวัลที่ไดรับจากงานอนุรักษพ้ืนที่ทางธรรมชาติและการ

จัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ และเปนการทองเที่ยวที่นําประโยชนทางเศรษฐกิจและรายไดเขามาสู

ชุมชนทองถิ่นที่ทําหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเปนการทองเที่ยวที่มีการวางแผนบน

หลักการพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตองไมเกินความสามารถชุมชนที่จะรองรับได รวมทั้ง

สรางผลประโยชนและกระจายรายไดสวนใหญใหกับทุกภาคสวนของประเทศ นอกจากนี้ยังเปน

การทองเที่ยวที่เนนย้ําถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ตองสอดคลองกลมกลืนกับชุมชนทองถิ่น 

Mowfort (2003:107 อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551:196) ไดกลาวถึงการพัฒนาพื้นที่

ทองเที่ยวในลักษณะการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน สรุปไดวา กอนการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกและโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆในพื้นที่ทองเที่ยว ควรศึกษาความสามารถในการ

รองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity: CC) รวมถึงการประเมินระดับของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับ

ได (Limits of Acceptable Change: LAC) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศที่ยั่งยืน เพื่อปองกันการทําลายคุณคาของระบบนิเวศในธรรมชาติ และให

ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยูสืบตอไปไดในอนาคต และเพื่อเปนการกระจายนักทองเที่ยวที่มัก

กระจุกตัวอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

ศุภรัตน รัตนมุขย (2541:  51-52) ไดกลาววา การดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยวในพื้นที่

จะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบเพื่อไมใหรบกวนสภาพแวดลอมเดิม สภาพความเปนอยูดั้งเดิม

จะตองไดรับการเคารพ รวมทั้งผูประกอบการจะตองมีความรับผิดชอบอยางเปนธรรมในการดูแล

ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ภราเดช พยัฆวิเชียร (2546: 123) กลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาชุมชนใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีจะมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และควรใหการทองเที่ยวเชิง

นิเวศมีลักษณะเฉพาะของไทยเอง เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศของไทยเปนการทองเที่ยวที่

ผสมผสานกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเปนการทองเที่ยวที่มีชีวิตชีวา มีจิตวิญญาณของผูคน

ผสมผสานอยู และยังกลาวเพิ่มอีกวาการทองเที่ยวควรเปนตัวเสริมไมใชกิจกรรมหลักในการพัฒนา

ตางๆ และควรใหมีการสรางกระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจาก

องคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นคํานึงถึงธรรมชาติ การใหความรูและการสื่อความหมาย และ

ตองเปนกิจกรรมกลุมเล็กๆที่มีการลดผลกระทบตอธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ และ

กอใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น ซ่ึงถานําหลักการมาประยุกตใชก็จะสามารถเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพยอม ธรรมบุตร (2541:  41-47 อางถึงใน 

พิมพชนก มูลมิตร, 2551:28) ท่ีกลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศยึดหลักการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม การวางแผน การพัฒนา และการจัดการการ
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ทองเที่ยวทุกรูปแบบจําเปนตองนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน การใหการศึกษาและการสื่อความหมาย

เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพื่อสรางความตระหนักในธรรมชาติ หลักที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศคือการมอบอํานาจใหกับชุมชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และ

กอใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม นอกจากนี้ยังกลาวถึงหลักการวางแผนการทองเที่ยวเชิง

นิเวศวาเปนการวางแผนในภาพรวม โดยยึดมิติดานมุมมอง มิติดานพื้นที่ และมิติเรื่องเวลา โดยการ

วางแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีหลักการที่สําคัญ คือ  มีนโยบายที่กําหนดเปาหมายและกรอบของ

การบริหารจัดการ การวางแผนในภาพรวมเปนสิ่งจําเปนในการวางแผนการทองเที่ยว การสราง

สมดุลระหวางเปาหมายดานสังคม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ ตองมีการสรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนการทองเที่ยว ใหการทองเที่ยวเปนของ

ชุมชนและคอยๆเติบโต การวางแผนควรมีสมดุลระหวางแผนระยะยาว และแผนระยะสั้น โดยมีการ

ปรับแผนตามความเหมาะสม เมืองและชนบทตองการการวางแผนที่แตกตางกัน ความแตกตาง

ทางดานภูมิศาสตรของพื้นที่ทําใหตองมีการวางแผนการทองเที่ยวที่แตกตางกัน  

 จากแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนสามารถสรุปไดวาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศสามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนาการที่ยั่งยืนคือ พัฒนาดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ

ควบคูไปดวยกัน อีกทั้งองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนกระบวนการในการสรางการมี

สวนรวมของประชาชนทุกระดับตั้งแตการวางแผน การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ และการ

ประเมินผลในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการที่แตกตางกันตามสภาพพื้นที่โดย

สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม การใหการศึกษาพรอมทั้งการสื่อความหมาย และการ

กระจายรายไดสูทองถิ่นนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได 

 

 2.2.7  นโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 5) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนในการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศในระยะ 10 ป วาเปนการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการจัดการสิ่งแวดลอมไมมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมี

สวนรวมของประชาชนทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนสืบตอไป การทองเที่ยว

เชิงนิเวศเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมาย ข้ันตอน และวิธีการจัดการอยางเปนระบบ สามารถ

กําหนดผลที่ไดรับจากการจัดการและโครงขายความเชื่อมโยงที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ

สมดุลของกระแสความตองการแตละดานในทุกระดับ เนื่องจากการจัดการกระบวนการทองเที่ยว

เชิงนิเวศนั้นสามารถควบคุมลักษณะการพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสม โดยเฉพาะองคประกอบ

พ้ืนฐานที่สําคัญทั้งดานทรัพยากรการทองเที่ยว ดานตลาดการทองเที่ยว และองคกรการบริหาร
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จัดการที่จะเกิดประสิทธิผลตอการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนไดยาวนาน และฟนตัวได

ตามสภาพธรรมชาติ อีกทั้งนักทองเที่ยว ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและประชาชนทั่วไปมีจิตสํานึกและมี

ความตระหนักในการอนุรักษ นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมและมีขีด

ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 

 ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยมีนโยบายหลักที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 7-8) ไดเสนอไวซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

  2.2.7.1   การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองมีการควบคุมดูแลรักษาและ

จัดการทรัพยากรใหคงสภาพเดิมแทไวใหมากที่สุด สงวนพื้นที่ท่ีออนไหวงายตอการถูกกระทบและ

ฟนตัวยาก 

  2.2.7.2   การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศตองคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มี

อยูโดยจัดกิจกรรมที่เหมาะสม สมดุล และสอดคลองกับรูปแบบและกิจกรรมเดิมที่มีอยู 

  2.2.7.3   การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดาน

ศึกษา การสื่อความหมาย และการสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศรวมกันมากกวาการเพิ่ม

รายไดทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  2.2.7.4   การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรใหประชาชนและองคกรทองถิ่นมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากร การบริการ การแลกเปลี่ยนความรู และวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจน

การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหรือใหประชาชนมีตัวแทนเปนคณะกรรมการรวมในทุกระดับ 

  2.2.7.5   ใหความสําคัญของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอันดับตนของการ

พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ท้ังนี้ใหองคกรตางๆกําหนดบทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยวิธีการที่เหมาะสม 

  2.2.7.6   ใหความสําคัญตอการบรรจุแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเขาสู

แผนพัฒนาในระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พรอม

ท้ังใหมีการจัดสรร รวมทั้งการกระจายงบประมาณอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

  2.2.7.7   สงเสริมการศึกษา และการวิจัย พรอมกับการประเมินผลการพัฒนาทุกๆ

ดาน เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการที่เปนระบบ 

  2.2.7.8   ใหมีการใชกฎหมายในการควบคุมดูแล และรักษาสภาพแวดลอมของ

แหลงทองเที่ยวอยางเครงครัด โดยการแนะนํา ตักเตือน และสรางวินัยการทองเที่ยวควบคูไปดวย 

  2.2.7.9   จัดทําแนวทางปฏิบัติหรือคูมือการจัดการแกผูเกี่ยวของเพื่อสรางการมีสวน

รวมตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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  2.2.7.10   จัดใหมีเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกระดับ โดยใหมีการ

ประสานความรวมมือ ท้ังทางดานขอมูลขาวสารและการจัดการรวมกัน 

 

2.3  การพัฒนาที่ย่ังยืนและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 

 2.3.1   ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 วาณี สัมพันธารักษ และชิดชนก พุทธประเสิรฐ (2543:  39-40) กลาววาการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมายถึงการพัฒนาเพื่อสนองความตองการของชนรุนปจจุบัน ในขณะเดียวกันจะตองรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศตามธรรมชาติใหสามารถตอบสนองตอความตองการของชนรุนหลังตามแนวทาง

สังคม เศรษฐศาสตร และนิเวศวิทยา ซ่ึงสามารถสรุปไดวาพลังทางสังคมเปนพลังสําคัญในการ

คุมครองและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเปาหมายที่สําคัญคือการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน สวนแนวทางเศรษฐศาสตรนั้นเปนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต

ขีดจํากัดของทุนทางธรรมชาติท่ีจะตองสงวนรักษาไวใชประโยชนท้ังของคนในยุคปจจุบันและใน

อนาคต และแนวทางนิเวศวิทยามุงรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศไดอยางยาวนาน และสามารถ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ 

 สถาบันดํารงราชานุภาพ (2542:  10) ไดนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนวาเปนการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของคนในปจจุบันที่สามารถสืบตอเนื่องไปในอนาคต โดยไมกระทบตอ

โอกาสในการพัฒนาของคนรุนหลัง และคํานึงถึงมิติของการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม

อยางสมดุล รวมทั้งเนนการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อลดชองวางระหวางการออม การลงทุน 

และการกระจายรายได อีกทั้งเปนการพัฒนาที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหสามารถพึ่งพาตนเองได

ท้ังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต จิตใจและปญญา ซ่ึงแนวคิดนี้คลายคลึงกับ

แนวคิดของณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2546: 51) ไดกลาวถึงปจจัยของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะสนอง

ความตองการของผูคนในอนาคตใหเทาเทียมกันกับปจจุบันนั้น หลักสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือการ

ผสมผสานกันอยางกลมกลืนระหวางวัตถุประสงคหรือความตองการใน 3 ดาน ประกอบดวยความ

ตองการทางสังคม ความตองการทางเศรษฐกิจ และการรักษาสภาพแวดลอม ซ่ึงวัตถุประสงคท้ัง 3 

ดานยังเปนดัชนีช้ีวัด การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถจําแนกได 4 มิติ คือ มิติดานสังคม มิติดาน

เศรษฐกิจ มิติสภาวะแวดลอม และมิติดานสถาบัน  
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 อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา (2539:  69) กลาววาการพัฒนาที่ยั่งยืน เปน

กระบวนการพัฒนาโดยยึดคนเปนศูนยกลางควรแสดงใหเห็นถึงความเปนธรรมในสังคม การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในปจจุบันจะตองไมเปนการทําใหเกิดพิษภัยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

รุนตอไป นั่นก็คือ การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการอนุรักษวัฒนธรรม นอกจากนี้การพัฒนาของคน

รุนตอไปตองไมถูกคนรุนปจจุบันนําทรัพยากรไปใชหมด รวมทั้งควรเปนการพัฒนาแบบองครวม

ใหประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และดานสังคม 

 จากแนวคิดขางตนสามารถกลาวไดวาการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาแบบองครวมโดยมี

คนเปนศูนยกลางการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกๆดาน คือดานสังคมที่เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของมนุษย ดานเศรษฐกิจที่อยูภายใตขีดความสามารถของทุนทางธรรมชาติ และดานนิเวศวิทยาที่

ใหความสําคัญตอการอนุรักษคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังนี้

การพัฒนาที่ยั่งยืนตองสามารถสนองตอบความตองการขั้นพื้นฐานของคนรุนปจจุบันและคนรุน

หลังได  

 

 2.3.2  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทโลก 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (2547: 2-8 อางถึงใน

พัทธธีรา ลภัสเศรษฐศิริ,2549: 16-17) ไดสรุปถึงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทโลกไววา 

หลังจากที่ประเทศแถบซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาไดเปนผูนําและตนแบบใน

การปฏิวัติอุตสาหกรรม เปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อยังชีพและคาขายภายในประเทศเปนหลักมาสูการ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมาก ซ่ึงทําใหมีตนทุนต่ํา เพื่อการแขงขันทาง

การคาและมุงจําหนายระหวางประเทศกันมากขึ้น นับตั้งแตนั้นชวงระยะ 100 ปท่ีผานมา เกิดการใช

วัตถุดิบ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย และมุงตอบสนองความสะดวกสบายมากกวา

ความจําเปนพื้นฐาน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหลอลงเปนอยางมาก นอกจากนี้ของเสียที่ปลอย

จากกระบวนการผลิตและการบริโภคสินคาของประชากรบนโลกกวา 6,000 ลานคน ไดกอใหเกิด

มลพิษ การปนเปอน และการสรางผลกระทบทั้งแกมนุษย ทรัพยากรน้ํา อากาศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแลวจึงเริ่มรวมตัวกันสรางกรอบแนวทางการพัฒนา

ใหม โดยเกิดการพัฒนาทางความคิดที่เรียกวา การเปลี่ยนยายกระบวนทัศน (Paradigm shift) ข้ึน 

สงผลใหเกิดกรอบแนวคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 และเริ่มมีบทบาทใน

สังคมโลก โดยเริ่มตั้งแตองคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของ

มนุษย (Human  environment) ณ กรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน ซ่ึงเรียกรองใหชาวโลกคํานึงถึง

ผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจํากัด ผลจากการประชุมดังกลาวทําใหท่ัว
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โลกหันมาใหความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมกันอยางกวางขวาง  ตอมาสหประชาชาติไดจัดการประชุม

สุดยอดระดับโลกอีก 2-3 ครั้ง คือ การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(UN Conference on Environment and Development: UNCED) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศ

บราซิล ในปพ.ศ. 2535 โดยมีเอกสารสําคัญ คือ แผนปฏิบัติการ 21 ซ่ึงเปนเหมือนแผนแมบทของ

โลก ใหประเทศภาคีสมาชิกที่เขารวมประชุมไดนําไปเปนกรอบทิศทางพัฒนาประเทศใหกาวสู

ความยั่งยืน จากนั้นไดจัดประชุมยอยอีก 5 ปถัดมา ณ ประเทศบราซิล เมื่อป พ.ศ. 2540 และอีก 5 ป

ถัดมา สหประชาชาติก็ไดเปนเจาภาพจัด การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(World Summit on Sustainable Development: WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอรก ประเทศสาธารณรัฐ

แอฟริกาใตในปพ.ศ. 2545 ซึ่งประเทศตางๆทั่วโลกกวา 180 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ให

ความสําคัญในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางตอเนื่องและรวมกันลงนามรับมาเปนพันธกรณีรวมกัน

ท่ีจะพัฒนาประเทศและสังคมโลกใหนาอยูและยั่งยืน โดยมุงพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 

 

 2.3.3  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

 จากรายงานสรุปผลการประชุมประจําป พ.ศ. 2546 ของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดกลาวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยวา 

มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ท้ัง

ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม การพัฒนาทั้ง 3 มิติ จะตองเกื้อกูลและไมเกิดความขัดแยงซึ่ง

กันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมีคุณภาพและแขงขันได จะตองคํานึงถึง

ขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สามารถสงวนรักษาไวใชประโยชนไดอยาง

ยาวนาน ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมสงผลเสียตอความ

ตองการของคนทั้งในปจจุบันและในอนาคต ท้ังนี้เพื่อคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจ

และการดํารงชีวิตของมนุษยไดอยางตอเนื่องตลอดไป และตองดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนา

ศักยภาพภาพคนและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนใหดีข้ึน โดยบริหารจัดการทรัพยากรและ

ผลประโยชนจากการพัฒนาและการคุมครองอยางทั่วถึงและเปนธรรม มีการปลูกฝงคานิยมของคน

ไทยใหมีความพอเพียงงและพึ่งตนเองได ขณะเดียวกันสงเสริมการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

ท่ีดําเนินชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบนฐาน

ของสังคมแหงความรู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547:10 

อางถึงใน พัทธธีรา ลภัสเศรษฐศิริ, 2549: 17-18) 
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 2.3.4  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2541:  42 อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551:  32) ไดให

ความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนวา เปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรทั้ง

มวล ในลักษณะที่สามารถตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณทางวัฒนธรรมกระบวนการที่จําเปนเชิงนิเวศวิทยา ความ

หลากหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุน การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน สามารถพิจารณา

ไดจากองคประกอบ 4 ประการ คือ 

  2.3.4.1   การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ

ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการ

ทองเที่ยว 

  2.3.4.2  การตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความความเปนอยูของชุมชน 

  2.3.4.3   การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว ท่ีมีผลกระทบตอ

นิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีตอการทองเที่ยว 

  2.3.4.4   การประสานความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคมและการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 การทองเที่ยวจะสงผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมเปนหลัก การ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนถือเปนการเพิ่มผลกระทบทางบวกใหเกิดขึ้นมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ลด

ผลกระทบทางลบใหนอยที่สุด 

 สรุปไดวา การพัฒนาอยางยั่งยืนและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนการพัฒนาการ

ทองเที่ยวและการพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง

เหมาะสม เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและมีรายไดเขาสูชุมชน แตยังคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีไวได มีการศึกษาและวางแผนเพื่อสงเสริมและสรางสรรคใหเกิด

ประโยชนแกสวนรวมอยางคุมคาและยาวนานที่สุด ในขณะเดียวกันตองอนุรักษส่ิงแวดลอมใหคง

อยูหรือเสื่อมสภาพนอยที่สุด  
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2.4  การจัดการการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 2.4.1  ความหมายของการจัดการทั่วไป 

 ระวัง เนตรโพธิ์แกว (2542:  37) ไดสรุปวาการจัดการเปนกระบวนการที่จะจัดใหบุคคล

กระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายตองอาศัยทรัพยากรตางๆ มาดําเนินการซึ่งมี

ลักษณะการจัดการไววาเปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยบุคลากรทุกฝาย โดยมีจุดมุงหมายของ

การใชทรัพยากรอยางชัดเจน และมีคณะบุคคลรวมมือรวมใจกันดําเนินงาน โดยเปนกิจกรรมที่มี

การวางแผน การจัดการองคกร การควบคุม การอํานวยการ อีกทั้งมีผูจัดการที่มีความรูความสามารถ

เขามาดําเนินการไดอยางมีระบบ ซ่ึงสอดคลองกับมัลลิกา ตนสอน (2544:  22-23) ไดใหนิยามการ

จัดการคือ กระบวนการในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยการสั่งการและการทํางานรวมกับบุคคลอื่น โดยมีข้ันตอนที่เรียกวา กระบวนการ

จัดการ ซ่ึงประกอบดวย 5 หนาที่ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การจัดบุคคลเขาทํางาน การนํา

และการควบคุม 

 ตุลา มหาพสุธานนท (2545:  35-36) ไดกลาววา องคกรทุกองคกรตองมีเปาหมายขึ้นอยูกับ

วาองคกรนั้นถูกจัดอยูในประเภทใด และเปาหมายตางๆจะเปนตัวกําหนดกิจกรรมหรือภารกิจที่มี

การจัดการ หรือการบริหารอยูซ่ึงกิจกรรมหรือภารกิจนั้นตองมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวมแรง

รวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดถึงหลักการจัดการทั่วไปวาเปนกระบวนการในการ

ทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายอยางไดผลโดยใชทรัพยากรใหคุมคา และใหความสําคัญกับ

กระบวนการและวิธีการในการทํางาน ซ่ึงมีการวางแผน การจัดการองคกร การชี้นําและการควบคุม

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและเหตุการณจริง ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการการ

ทองเที่ยวได 

 

 2.4.2   ความหมายของการจัดการการทองเที่ยว 

 การจัดการทองเที่ยว หมายถึง แนวทาง วิธีการดูแลปฏิบัติตอทรัพยากรการทองเที่ยว 

เพื่อใหไมถูกทําลายโดยนักทองเที่ยว  ซ่ึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการการทองเที่ยว ไดแก 

(วรรณา ศิลปะอาชา, 2545: 26-27)  
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  2.4.2.1   ปจจัยพื้นฐานในการจัดการ ซ่ึงประกอบดวย 

   1)  คน เปนปจจัยที่สําคัญที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จในแงของปริมาณงาน

และคุณภาพงาน โดยเฉพาะการจัดการการทองเที่ยวตองอาศัยบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ ในการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

   2)  เครื่องจักร เครื่องมือ ไดแก อุปกรณท่ีใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน

สูงสุดและคุมคาที่สุด 

   3)  เงินทุน ไดแก เงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เปนปจจัยสําคัญ

ในการสนับสนุนโดยจัดหาอุปกรณตางๆเพื่อความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปอยาง

ราบรื่น 

   4)  วัสดุ วัตถุดิบ ท่ีใชในการดําเนินงาน ท้ังดานการผลิตและดานการ

บริการที่ดีแกลูกคา 

  2.4.2.2   ปจจัยดานการตลาด ในที่นี่ไดแกลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่ถูกเสนอขาย

สินคาและการบริการทางการทองเที่ยว ซ่ึงถือเปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวที่ตองใหสอดคลอง

ตอความตองการของลูกคา หรือนักทองเที่ยวที่เปนกลุมเปาหมาย การจัดการทางการตลาดทองเที่ยว

นั้นตองคํานึงถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

  2.4.2.3   ปจจัยดานวิธีการปฏิบัติงาน คือ การกําหนดระบบงาน ระเบียบ ข้ันตอน 

วิธีการปฏิบัติงานในการจัดการการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  2.4.2.4   ปจจัยดานการจูงใจ ผูปฏิบัติงานในการจัดการการทองเที่ยวใหประสบ

ผลสําเร็จไดนั้น ปจจัยดานคน ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด ดังนั้นการจูงใจใหผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของทุกภาคสวนมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวจึงถือเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อให

เกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 2.4.3  กระบวนการจัดการการทองเที่ยว 

 การจัดการการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพจะตองดําเนินตามกระบวนการจัดการการ

ทองเที่ยว (วรรณา ศิลปะอาชา, 2545: 27-29) ดังนี้ 

  2.4.3.1   การวางแผน คือ การกําหนดแผนหรือวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนา เพื่อให

บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีข้ันตอนการวางแผนดังนี้ 

   1)  การเตรียมการศึกษาซึ่งจะตองไดรับความรวมมือและการสนับสนุน

จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระในการรวบรวม
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ขอมูล ระบุปญหา อุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวแตละพื้นที่เพื่อเปนการเตรียมการ และศึกษา

ภาพรวมทั้งหมด 

   2)  การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย โดยจะตองเปนวัตถุประสงค

และเปาหมายที่ชัดเจนสามารถบรรลุผลไดในทางปฏิบัติ และเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป

ได 

   3)  การสํารวจขอมูล เปนขั้นตอนการเก็บขอมูลที่จําเปนในการจัดการการ

ทองเที่ยว ซ่ึงจะตองครอบคลุมประเด็นตางๆ 

   4)  การวิเคราะหขอมูลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่สํารวจมาวิเคราะหให

ไดซ่ึงขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม สามารถนําไปใชในการจัดการการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยจะพิจารณาในประเด็นตางๆไดแก การประเมินความพรอมดานโครงสรางขั้นพื้นฐาน การ

วิเคราะหตลาด การวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดการการทองเที่ยวทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

    5)  การกําหนดนโยบาย และการจัดทําแผน เมื่อทําการวิเคราะหขอมูล

แลวนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดเปนนโยบาย และจัดทําแผนทั้งแผนแมบทและแผนกลยุทธ รวมทั้ง

แผนปฏิบัติการที่สามารถนําไปปฏิบัติและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการการทองเที่ยว 

   6)  การปฏิบัติงานตามแผนเปนการนําแผนที่กําหนดไวสูการปฏิบัติซ่ึง

จําเปนตองไดรับการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

   7)  การตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อปองกันและ

แกไขอุปสรรคที่อาจสงผลใหการดําเนินงานลาชา ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

  2.4.3.2   การจัดการองคกร คือ การจัดโครงสรางขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประกอบดวยการกําหนดตําแหนงงาน และจัดกลุมงานที่จําเปนเพื่อการทํางานตามเปาหมาย การ

มอบอํานาจหนาที่ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานดานตางๆ และตองทราบวาใครตองทํางานใดและ

รายงานแกใคร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดสรรทรัพยากรในการทํางานตามโครงสราง

องคกรตางๆ 

   2.4.3.3   การจัดคนเขาทํางาน คือ ภารกิจที่ผูบริหารในการจัดการเกี่ยวบุคลากรเพื่อ

หาคนที่มีความสามารถเขามาทํางาน และพยายามสงเสริมศักยภาพของบุคลากรเหลานั้น รวมทั้ง

การสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในระยะยาว โดยเฉพาะการสรางทัศนคติท่ีดีตอการจัดการ

ทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการจัดสรรคนเขา

มาทํางานทางดานนี้ 
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  2.4.3.4  การสั่งการ เปนหนาที่ท่ีผูนําตองใชความสามารถในการจูงใจให

ผูปฏิบัติงานยินดีทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นผูจัดการควรมีทักษะในการติดตอสื่อสาร การ

เรียนรูพฤติกรรมมนุษยเพื่อที่จะสามารถประยุกตใชศิลปะการจัดการใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

จะเกิดขึ้นได 

  2.4.3.5   การควบคุม คือ กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลงาน

หรือทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหงานสามารถบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคในการจัดการการ

ทองเที่ยวดังนี้ 

   1)  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ 

   2)  การควบคุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

   3)  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน 

   4)  การควบคุมดานงบประมาณ 

   5)  การควบคุมวิธีการดําเนินงาน 

 

 2.4.4  หลักการบริหารและการจัดการการทองเที่ยว 

 โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอมและสถาบันดํารงราชานุภาพ (2541 อาง

ถึงใน ทองยุน บุตรโสภา, 2547: 21) ไดเสนอถึงหลักการบริหารและการจัดการการทองเที่ยววา

ประกอบดวย  

  2.4.4.1  ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ท่ีเกี่ยวของกับชุมชน โดยพิจารณาจากที่ตั้งกิจกรรม 

ความพรอม และความตองการของชุมชนรวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

รูปของการเปนคณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินการ การสนับสนุนภาครัฐ เปนตน 

  2.4.4.2  องคกรตางๆในพื้นที่ สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน 

ผูใหญบานและผูนําทองถิ่นมีสวนรวมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคประชาชนอื่นๆ 

  2.4.4.3   ภาคธุรกิจการทองเที่ยว องคกรทองถิ่น องคกรดานสิ่งแวดลอม และรัฐมี

หนาที่จะตองทํางานรวมกันอยางเสมอภาคกัน 

  2.4.4.4   ประชาชนในทองถิ่นจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตางๆ ท่ี

จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญในพื้นที่ 

 

 2.4.5  การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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  2.4.5.1  หลักการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการดานการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ตองครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรการทองเที่ยวและกิจกรรม

การทองเที่ยว ดานการตลาดของการทองเที่ยว ดานการบริการ และดานการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยว ซ่ึงรวมถึงองคกรและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดรรชนี เอม

พันธ, 2547: 3-7 อางถึงใน วรภัทร สยนานนท, 2552: 34-36)  

   1)  ทรัพยากรการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว คือ ความสามารถ

ของพื้นที่และระบบนิเวศในการรองรับการทองเที่ยวเพื่อใหทรัพยากรทองงเที่ยวยังคงอยูไดยั่งยืน

โดยไมเสื่อมโทรมลงไปอยางถาวร และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สังคมและ

วัฒนธรรมทองถิ่น ตามศักยภาพของทรัพยากรทองเทายวในการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว

รวมไปถึงการกําหนดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม และเนนการประเมินคุณคาของ

ทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานความสนใจเฉพาะดานของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มี

ตอธรรมชาติ วิถีชีวิตทองถิ่นและการอนุรักษ การจัดการเพื่อรักษาคุณคาความสําคัญในความเปน

ธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นไวใหได การจําแนกเขตการจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวและการ

รักษาระบบนิเวศรวมไปถึงกําหนดมาตรการหรือเงื่อนไขการใชพ้ืนที่ตางๆและแสวงหาความ

รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การประชาสัมพันธและสรางความตระหนัก

ในคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยว และการติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพของทรัพยากร

ทองเที่ยวอยูเสมอ กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเปนกิจกรรมที่มีโอกาส

ใกลชิดและไดรับประสบการณตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถิ่น มีโอกาสไดเขาใจเรียนรูและ

เกิดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทองเที่ยว มีโอกาสที่จะสรางงานและรายไดแกคน

ทองถิ่น เปนกิจกรรมที่สงผลดานการอนุรักษซ่ึงอาจเปนทางตรงหรือทางออมและไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถิ่น 

   2)  นักทองเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการดานการตลาด นักทองเที่ยวเชิง

นิเวศจะปะปนอยูในสังคม สวนใหญคอนไปทางสูงอายุ มีการศึกษาและรายไดดี นักทองเที่ยวกลุม

นี้มีความปราถนาที่จะไดทองเที่ยวในสถานที่ท่ีเปนธรรมชาติหรือมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่แปลก

แตกตางไปจากชีวิตประจําวัน มีความประสงคท่ีจะไดรับรูและ/หรือมีประสบการณเกี่ยวของกับ

ธรรมชาติท้ังทางตรงและทางออม มีความสมบุกสมบันและมีความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะเดินทาง

ไปทองเที่ยวโดยไมกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตทองถิ่น ดังนั้นจึงเปนผูท่ี

พรอมจะปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในทองที่นั้นและไมตองการใหมีการปรับเปลี่ยนหรือ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในลักษณะเชนเดียวกับถิ่นที่ตนเองอยูอาศัย

หรือคุนเคย หรือในลักษณะที่ไดรับจากการบริการในเมืองใหญ  
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3)  การบริการดานตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการสําหรับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมตั้งแตท่ีพัก อาหาร ยานพาหะนะขนสงนักทองเที่ยว ตลอดจนการ

บริการกิจกรรมทองเที่ยวการนําเที่ยว และการสื่อความหมายธรรมชาติแกนักทองเที่ยว ในบางแหง

การบริการเรื่องที่พักหรืออาหารอาจไมจําเปน ข้ึนอยูกับสภาพหรือลักษณะเฉพาะของแหลง

ทองเที่ยว อยางไรก็ดี การทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเนนการบริการดานการสื่อความหมายและการใหขา

วารขอมูล เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและ

วัฒนธรรมทองถิ่น เชน การบริการศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยว การบริการใหความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวระหวางการประกอบกิจกรรมทองเที่ยว เปนตน การบริการตางๆที่

มีโอกาสในการสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น เชน บริการที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

มัคคุเทศนนําเที่ยว เนนใหประชาชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมและดําเนินกิจการตางๆในภาคบริการ

ดังกลาว 

4)  การบริหารจัดการ จัดวาเปนแกนหรือกลไกสําคัญในกการควบคุมดูแล

และจัดการใหนักทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนไปตามวัตถุประสงค การบริหารจัดการนี้ประกอบดวย

องคกรผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมไปถึง แผนงาน โครงการ มาตรการและกฎระเบียบตางๆ ในการ

ควบคุมดูแล ใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนไปตามหลักการที่ถูกตองและยังเนนการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการ องคกรรับผิดชอบควรทําหนาที่บริหารการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเจตนารมณของงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

วรรณา วงษวานิช (2539:  76-77) ยังไดสรุปถึงหลักการสําคัญของการ

จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไวดังนี้ 

(1)  การกําหนดเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 

โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย เชน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographical 

Information System-GIS) 

    (2)  การควบคุมนักทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบนิเวศที่มี

ความเปราะบางทางธรรมชาติ (Fragile  Ecosytem) โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ

นักทองเที่ยวของแตละพื้นที่ 

    (3)  การจัดเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับนักทองเที่ยว ท้ัง

ในแงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและประสบการณการทองเที่ยว เชน การเลาประวัติยอๆของ

ชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวกอนหรือระหวางการเดินทางไปถึง ตลอดจนลักษณะที่สําคัญๆของพื้นที่

นั้นๆหรือตั้งศูนยใหขอมูลแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ซ่ึงอาจมีท้ังภาพนิ่ง วีดิทัศน 

หรือแผนพับ เพื่อใหภาพรวมหรือขอมูลพื้นฐานของแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวกําลังจะไปเยือน 
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    (4)  สงเสริมและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงเพิ่มขึ้น เพื่อ

ชวยลดความแออัดใหกับพื้นที่ทองเที่ยวหลัก 

(5)  การนํากฎหมายมาบังคับใชอยางจริงจังสําหรับผูกระทําการ

ฝาฝน เชน การตัดตนไมทําลายปา การลักลอบเก็บหรือมีปะการังและพันธุสัตวน้ําที่หายากไวใน

ครอบครอง การลาสัตวในเชขตหวงหาม ฯลฯ  

    (6)  การควบคุมสิ่งกอสรางตางๆในบริเวณแหลงทองเที่ยวใหมี

ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมรวมทั้งการควบคุมระบบกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสียจาก

ส่ิงกอสรางตางๆ 

 กลาวโดยสรุป การจัดการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการกระทํา

อยางมีเปาหมายที่สอดคลองกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม เปนการคํานึงถึงสภาพที่

แทจริง รวมทั้งขอจํากัดตางๆของสังคมและสภาพแวดลอม การกําหนดแนวทาง มาตรการและ

แผนปฏิบัติการที่ดีตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไว มิฉะนั้นการจัดการทองเที่ยวหรือการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะดําเนินไปอยางไรทิศทาง ประสบความลมเหลว 

 

2.5  การวางแผนกลยุทธ 

  

 2.5.1  ความหมายของการวางแผนกลยุทธ  

 ธงชัย สันติวงษ (2532:  13) ไดใหคําจํากัดความไววา เปนการวางแผนทั้งระบบที่เปนการ

วางแผนเชิงรวม และมีขอบเขตครอบคลุมไปทุกสวนขององคกร เปนการวางแผนที่เกี่ยวของและ

จัดทําโดยฝายบริหารระดับสูงที่จะเขามาพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับจุดมุงหมาย เปาหมาย กลยุทธ และ

แผนงานหลัก ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรตางๆใหม เพื่อใหองคกรสามารถเผชิญกับ

อุปสรรคและสามารถกาวเขาไปทําธุรกิจที่กําลังมีโอกาสและที่จะเปนผลดีตอองคกรได  

 สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2543:  5) ไดใหคําจํากัดความการวางแผนกลยุทธวา เปนการ

วางแผนที่ตองอาศัยวิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ซ่ึงเปนการ

วางแผนที่เปนทั้งการแกปญหา การปอมปราบปญหา และการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

 เสนาะ ติเยาว (2543:  99) กลาววา การวางแผนกลยุทธคือแผนที่ทําใหองคกรอยูรอดไดใน

ระยะยาว และไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงจะตองมองไปในอนาคตไดอยางถูกตอง และเขาใจถึง

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่จะเกิดขึ้น 
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 อุทิศ ขาวเธียร (2549:  17) ไดนิยามวา การวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือเพื่อชวยชี้นําแนว

ทางการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับทุกองคกร (และ/หรือภาคีการพัฒนา) โดยเปนแนวการชี้นํา

ท่ีเกิดจากกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวม เปนการคิดกอนทํา โดยยึด

หลักการวิเคราะหใหทราบสภาวะแวดลอมให รูเขารูเรา เพื่อชี้แนะเปาประสงค (วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคตามหลักของแผน) และยุทธศาสตร ยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาวะ

แวดลอม และมีการจัดลําดับความสําคัญยุทธศาสตร ยุทธวิธี ตลอดจนผังเชิงยุทธหรือแผนที่

ยุทธศาสตรเพื่อชวยการจัดสรรทรัพยากรการบริหารใหสอดคลองกับความจําเปน ตลอดทั้งนํา

แนวคิดหลักการบริหารที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการวางแผนฯ ใหเกิดการแปลงยุทธศาสตรและ

หลักการบริหารที่ทันสมัยเปนแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการดําเนินการสูผลสัมฤทธิ์ท่ีคุมคา 

มีประสิทธิภาพ และที่สนองความตองการสาธารณะ ภายใตการจัดการที่ดีมีวินัย ยุติธรรม และที่มี

ความสามารถในการแขงขัน 

 จากคําจํากัดความดังกลาวสามารถสรุปไดวา การวางแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการที่

เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการกําหนดวิสัยทัศนโดยมองไปขางหนาอยางเปนระบบและมีความ

ถูกตอง มีข้ันตอนที่สามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่จะมา

กระทบกับองคกร ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยสามารถนํา

แผนมาแปลงสูการปฏิบัติไดอยางทันเหตุการณ โดยเลือกวิเคราะหเฉพาะขอมูลที่เหมาะกับสภาวะที่

เปนอยู 

  

 2.5.2  กระบวนการวางแผนกลยุทธ 

 กระบวนการวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการคิดกอนทํา ท่ีผูมีสวนเกี่ยวของหลักจากทุก

ฝายจะมีสวนรวมในการวางแผน กระบวนการระดมสมองดังกลาวทําใหบุคลากรในองคกรเกิด

ความเขาใจรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆและยอมรับซึ่งกันและกัน ในการกําหนดเปาประสงคหลัก

ของการพัฒนาที่สนองความตองการของสาธารณะไดมากกวา ยิ่งกวานั้นกระบวนการดังกลาว ยัง

เกิดจากการหลอหลอมแนวความคิดดานการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อนําไปสูแนวทางที่

ดําเนินงาน ท่ีผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรหรือภาคีการพัฒนาไดมีสวนรับรูการ

วิเคราะหการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม และเห็นพองตองกันและพรอมจะปฏิบัติงานรวมกัน อัน

จะนําไปสูการประสานงานที่มีความสอดคลอง สงผลใหสามารถผลักดันภารกิจกอเกิดการพัฒนาให

กาวไปขางหนา องคกรภาคีการพัฒนาที่ใชกระบวนการวางแผนกลยุทธจะตองมุงปรับกระบวนการ

ทํางาน กระบวนทัศน และคานิยมของบุคลากรในองคกร (โดยผูนําจะตองเปนตัวอยางและมีการ

ปรับคานิยมและวัฒนธรรมองคกรหรือความเชื่อที่มีอยูใหเปดรับการมีสวนรวมจากภาคีการพัฒนา
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อ่ืนๆมากขึ้น ตลอดจนมีการใหการศึกษาและเขาใจประโยชนท่ีไดจากการจากการรวมใจกันฯลฯ) 

ใหองคกรภาคีการพัฒนามีพลังใจสนับสนุนพันธกิจและบทบาทหนาที่ขององคกร มีการปรับ

ทัศนคติตอการทํางานจากเดิมที่เปน “แบบทางการ” ใหเปลี่ยนเปน “แบบกาวหนา-ทํางานรวมกัน

เปนทีมอยางมีกลยุทธ” โดยบุคลากรจะเกิดความผูกพันในกลุม เกิดความตื่นตัว รวมทั้งเกิดความ

ตองการมีสวนรวมที่จะเสนอความคิดและใหความรวมมือ เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจของ

องคกรเกิดผลสําเร็จได สงผลใหองคกรปรับเปลี่ยนสภาพไปสู “องคกรเรียนรู” ท่ีมีพลังรวมจากการ

มีภาคีในการพัฒนาประเทศ (อุทิศ ขาวเธียร, 2549: 18-19) 

 

2.5.3  คุณลักษณะของแผนกลยุทธ 

แผนกลยุทธเปนเครื่องมือชวยชี้นําแนวทางการบริหารแกผูบริหารทุกระดับ โดยเสนอแนะ

ท้ังแนวทางการดําเนินงานในรูปของยุทธศาสตรและยุทธวิธี และแนวทางการปรับพฤติกรรมของ

องคกรใหเกิดกลไกและระเบียบ ตลอดจนวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรที่ท่ีสามารถผลักดันการ

ดําเนินการหรือแผนงาน โครงการที่กําหนดใหองคกรสามารถอยูรอดและแขงขันได ตลอดจน

สามารถพัฒนาใหทันสมัยและรวมเปนผูนําในวงการไดในที่สุด ท้ังนี้ แผนกลยุทธจะเนนการระบุ

เปาประสงครวม ท่ีประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักของแผน ในการ

ดําเนินงานแกองคกร องคประกอบดังกลาวจะชวยชี้ทิศทางแกการประสานงานขององคกร และ

องคกรสามารถติดตามการดําเนินงานในสวนตางๆขององคกรใหเปนไปในทิศทางและเวลาเดียวกัน 

และแผนกลยุทธยังจัดทําขึ้นจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (รูเขารู

เรา) โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะแวดลอมที่มีลําดับความสําคัญตอความอยูรอดและแขงขันที่องคกร

ตองเผชิญ และการคาดคะเนแนวโนมอนาคตที่ควรจะเปน หากองคกรสามารถดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อกําหนดแนวทางเลือกดําเนินงานขององคกรที่เหมาะสมและสอดรับกับสภาวะ

แวดลอม ซ่ึงผูบริหารสามารถใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหารงานขององคกร สามารถ

กําหนดแนวทางดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางทันตอเหตุการณ เพราะแผนกลยุทธจะแนะแนวการ

ติดตามประเมินผลเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมและแนวทางการปรับ

ยุทธศาสตรภายใตความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จึงกลาวไดวาแผนกลยุทธเปนแผนที่มีการชี้นําอยาง

ตอเนื่องและมีความยืดหยุน มีออนตัว สามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 

โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตลลอดเวลา  

เทคนิคการวางแผนกลยุทธสามารถประยุกตใชกับแผนพัฒนาทุกระดับ แตจะมีประโยชน

มากกวา สําหรับแผนพัฒนาระยะกลางประมาณ 5 ป และแผนระดับปฏิบัติการ (1-3 ป) ท้ังนี้จะตอง

เขาใจวาชวงระยะเวลาที่แผนฯแตละระดับเกี่ยวของเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได ระยะเวลา
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ของแผนจะสั้นลงหากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น ในยุคโลกาภิวัฒนตองมีการติดตาม

ประเมินสภาวะแวดลอมและปรับแผนถี่ข้ึน และแผนปฏิบัติจะมีชวงเวลาที่เกี่ยวของสั้นกวาแผน

ระดับอื่น ตองปรับเปลี่ยนใหสะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสนามดวย 

การวางแผนกลยุทธกับการวางแผนรูปแบบเดิม (ของภาครัฐ) มีความแตกตางกัน การ

วางแผนในอดีตที่ผานมา สวนใหญจะเปนการวางแผนแบบสาขา และการวางแผนแบบสมบูรณและ

ครบวงจร ซ่ึงมีขอจํากัดในเรื่องเนนการใชขอมูลมากเกินกวาจะดําเนินการใหไดทันเวลาและทันการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ แตแนวทางในการวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนที่เนนความ

คลองตัว มีการพิจารณาและวิเคราะหเพียงใหเขาใจสภาวะแวดลอมหลัก และเรงกําหนดเลือก

แนวทางที่เหมาะสมภายใตขอจํากัดของขอมูลได  

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมเปนการศึกษาทั้งปจจัยลบ และปจจัยบวกของสภาวะแวดลอม

องคกรภายในและภายนอก(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด) กอนการกําหนดยุทธศาสตรหรือ

ทางเลือกของการพัฒนา เพื่อแผนกลยุทธมีสวนชวยชี้แนะแนวทางแกไข และลดความเสี่ยงที่

สอดคลองกับจุดออนและภาวะคุกคาม ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนไปไดอยางสอดรับกับ

กับจุดแข็งและโอกาส เนื่องจากมีการกําหนดแนวทางอยางสอดคลองกับสภาวะแวดลอมดังกลาว

แลว กระบวนการวางแผนเองมีการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีรวมกันทําความเขาใจ

สถานการณ รวมกันกําหนดแนวทางที่ตางยอมรับกันได ซ่ึงนําไปสูการยอมรับแผนและการ

ประสานงานทั้งภายในองคกรเองและระหวางองคกรดวย จึงกลาวไดวาการวางแผนกลยุทธ

กอใหเกิดเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ประชาคม หนวยงาน ประเทศ) ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากกวาการบริหารจัดการเดิมที่องคกรสวนใหญมิไดมีแผนเปนเครื่องมือ

ชวยทั้งการตัดสินใจและการประสานงาน  

นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธจะมีบทชี้นําการแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติตาม

ประเมินผล ที่สามารถนําเสนอวิธีการตรวจสอบใหทราบวาการดําเนินการและความกาวหนาการ

ดําเนินแผนงาน-โครงการขององคกร เปนไปตามระบุในแผนหรือไม เพราะอะไร และจะตอง

ปรับแกไขแนวทางไปจากเดิมหรือไมเพียงไร แผนกลยุทธจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหองคกร/

ภาคี มีการบริหารจัดการพัฒนาที่มีการชี้นําอยางตอเนื่อง กลาวไดวาการวางแผนกลยุทธเปนการ

วางแผนอยางมีระบบเชื่อมโยงใหองคประกอบในดานตางๆมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางสอด

รับสภาวะแวดลอมขององคกรใหไดแนวทางชวยชี้นําการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อบรรลุเปาหมายที่

วางไว การวิเคราะหท่ีสําคัญของการวางแผนกลยุทธมีดังนี้ 
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2.5.3.1  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมภายนอกที่สําคัญ มีอิทธิพล

ตอความอยูรอดและแขงขันไดขององคกร ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกรทั้งในดาน

ลบและในดานบวก เพื่อใหสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที  

2.5.3.2  การศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายในที่สําคัญ 

อันจะเปนปจจัยบวกหรือปจจัยลบภายในองคกรที่ตองแกไขหรือเสริมสรางอยางไร 

2.5.3.3  การวิเคราะห คาดการณ/จินตนาการ “อนาคตที่ดีกวา”  จากสภาวะ

แวดลอมภายในชวงปจจุบัน เพื่อใหเห็นภาพหมายที่พึงประสงคและเงื่อนไขที่ตองทําใหได เพื่อ

องคกรสามารถฟนฝาสถานการณไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ ภาพจินตนาการอนาคตยังสามารถชวย

การกําหนดเกณฑการพัฒนาที่บรรลุไดในอนาคต ท่ีจะเปนประเด็นชี้นําการกําหนดเปาประสงคและ

แนวทางชี้นําการพัฒนาขององคกร 

2.5.3.4  การกําหนดเปาประสงค (วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลักของแผนฯ) 

เพื่อเปนเปาหมายหรือธงชัยของการดําเนินงานที่ชัดเจน ท้ังในระยะยาว เปนวิสัยทัศนและพันธกิจ 

และในระยะที่แผนสามารถบรรลุได เปนวัตถุประสงคหลักของแผน ท่ีผูมีสวนเกี่ยวของตกลงจะ

รวมกันใหบรรลุเพื่อความอยูรอดและการเติบโต ตลอดจนความสามารถในการแขงขันขององคกร 

2.5.3.5  การพิจารณาลําดับความสําคัญสภาวะแวดลอมและกําหนดทางเลือกหรือ

ยุทธศาสตร ยุทธวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่สําคัญ ตลอดจนการจัดลําดับ

ความสําคัญ และความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร ท่ีปรากฏเปนผังแสดงความสัมพันธของ

ยุทธศาสตรและ/หรือผังแผนงานเชิงยุทธและ/หรือแผนที่ยุทธศาสตร ท่ีแสดงแนวทางการประสาน

การจัดสรรทรัพยากร เพื่อพัฒนาใหมีความสอดคลอง เกิดบูรณาการในทิศทางเดียวกัน สู

เปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.5.3.6  การพิจารณาปรับกลไกและเครื่องมือ (ระเบียบ วัฒนธรรมการดําเนินงาน) 

ท่ีมีอยูใหเกิดการเรงรัดขับเคลื่อนกระบวนการตามทางเลือกที่กําหนดไว 

2.5.3.7  การชี้แนะแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อชวยใหผูบริหารมีดัชนี

ช้ีแนะระดับความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและสามารถกํากับตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข

กระบวนการทํางานใหเปนไปตามแผนได 

2.5.3.8  การวิเคราะหและตรวจสอบใหสาระจากการวางแผนที่เปนองคประกอบ

หลักสอดคลองกันอยางเปนระบบ ใหการชี้นําของแผนมีความสัมพันธและสอดคลองกันใน

ภาพรวม ใหสาระการชี้นําสมเหตุสมผลและสอดรับระหวางกันและชัดเจน สามารถชี้นําใหเกิด

แนวทางปฏิบัติได 
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อยางไรก็ตาม จําเปนที่ผูบริหารจะตองเขาใจวา โดยทั่วไปแลวเทคนิคที่ถูกนํามาใชเพื่อการ

วางแผนนั้น ไมวาจะใชเทคนิคดานใดก็ตามจะมีจุดออนในการนําไปใชประโยชนดวยกันทั้งนั้น ไม

ยกเวนแมแตเทคนิคการวางแผนกลยุทธท่ีใชการวิเคราะหสภาวะแวดลอม และการใชจินตนาการที่

สมเหตุสมผล ตลอดจนใชตรรกะในการผสมผสานการชี้นําแนวทางเลือกแกการพัฒนา ฯลฯ 

เทคนิคเหลานี้จะใชไดดีและสามารถเปนเครื่องมือชี้แนะแกผูบริหารในกระบวนการตัดสินใจภายใต

สถานการณท่ีตองคาดหมายได อยางนอยระดับหนึ่ง และยิ่งหากเปนสถานการณท่ีควบคุมไดภายใต

ความมีเหตุและผลเปนหลัก ผูบริหารจะสามารถใชแผลกลยุทธเปนเครื่องมือชี้แนะการตัดสินใจ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตสําหรับสถานการณท่ีคาดหมายมิไดและไมสามารถควบคุม

ได อันเปนสถานการณท่ีมิไดอยูภายใตเหตุละผลใดๆ สถานการณหลังนี้แผนกลยุทธจะไมสามารถ

เปนเครื่องมือชี้นําที่มีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น ผูใชแผนจะตองมีดุลพินิจในการเลือกใชแผน

อยางเหมาะสมกับสถานการณดวย (อุทิศ ขาวเธียร, 2549: 21-27) 

 ดังนั้นแผนกลยุทธจึงเปนแผนที่ตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคขององคกร โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมขององคกรเปนหลัก ดวยการวิเคราะห จุดแข็ง 

(Strength) จุดออน (Weakness) ของสภาวะแวดลอมภายใน และโอกาส (Opportunity) ขอจํากัด

(Threat) ของสภาวะแวดลอมภายนอก และทําการกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

   

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 กัลปพฤกษ เกื้อเกตุ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การวางแผนพัฒนาความพรอมเพื่อ

รองรับการเติบโตการทองเที่ยวชายแดน กรณีศึกษาเมืองหนองคาย ไดขอสรุปวา แนวทางพัฒนา

เมืองหนองคายควรพัฒนาใหเปน “ประตูสูอินโดจีน” ของการทองเที่ยวสูประเทศลาว เวียดนามและ

ทางใตของจีน โดยจะตองเตรียมความพรอมในดานตางๆ การพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตการ

ทองเที่ยวชายแดน จะมีสวนสงเสริมการพัฒนาเมืองหนองคายดังนี้คือ สรางโอกาสในการ

พัฒนาการทองเที่ยวชายแดนเพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดการสรางงานสรางรายได ภายในพื้นที่เมือง

หนองคาย สงเสริมเอกลักษณ คุณคาความงามและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงชวยกระชับ

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสารณรัฐประชาชนลาว นอกจากนี้ยังชวยปรับปรุง

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ชวยปองกันปญหาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ

เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
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 พรเพ็ญ จรัญนฤมล (2542: บทคัดยอ) ศึกษาบทบาทผูนําทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบวา มีการใหการศึกษาแกชุมชนเปน

อันดับแรก เพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องที่จะพัฒนากอนแลวจึงจัดใหประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวดวยตนเอง มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก

หนวยงาน ประชาสัมพันธในสื่อทุกประเภทเพื่อใหเปนที่รูจัก การศึกษาบทบาทของผูนําทองถิ่นใน

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบงไดเปน 4 บทบาท คือ บทบาทผูบริหาร บทบาทผูใหการศึกษา 

บทบาทผูประสานงาน และบทบาทผูติดตามและประเมินผล สําหรับปญหาและอุปสรรคในการ

แสดงบทบาทของผูนําทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา ผูวาทองถิ่นมีขอจํากัดใน

การวางแผน การตัดสินใจในการดําเนินงานของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน

แหงชาติ ขอจํากัดในดานการสื่อสารทําความเขาใจกับชุมชนในเรื่องของการอธิบายความหมายการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหกับชุมชน มีความลาชาในการติดตอขอความรวมมือบางในบางครั้ง เนื่องจาก

ระบบและขั้นตอนของระบบราชการ อีกทั้งยังมีขอจํากัดในเรื่องของระยะทางของแหลงทองเที่ยว

และสวนราชการที่อยูหางไกลกัน 

 จินตนา แสนวงค (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในเขตทหาร: กรณีศึกษากองพลรบพิเศษที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพการณการดําเนินงานและผลการ

ดําเนินงานตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการจัดการแหลงทองเที่ยวของทหารที่ผานมา ศึกษา

ความสอดคลองระหวางแนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวทหารกับแนวทางการจัดการแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อเสนอแนวทางการจัดการเปดพื้นที่ทหารเปนแหลงทองเที่ยว ตลอดจน

การควบคุมการใชพ้ืนที่ทหารเพื่อการทองเที่ยวอยางเหมาะสม โดยใชการสัมภาษณและ

แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ พบวาการทองเที่ยวในกองพลรบพิเศษที่ 2 มีลักษณะของการจัดการ

ตามแนวทางของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนหลักในการดําเนินงาน โดยเนนคุณภาพซึ่งมี

ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติเปนสินคาหลัก และมีกิจกรรมเสริมตางๆ เปนสินคารอง 

แตการทองเที่ยวในปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลายเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ ขาดปายสื่อ

ความหมายและความปลอดภัยในการเดินปา แตการสอบถามจากนักทองเที่ยวพบวามีความพึงพอใจ

และตองการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีแนวทางการจัดการเปดพื้นที่ทหารเปนแหลง

ทองเที่ยวได 6 แนวทาง คือ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การจัดการโครงสรางพื้นฐานและ

บริการการทองเที่ยว การจัดการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก การจัดการการมีสวนรวมของ

ประชาชนทองถิ่น การจัดการสงเสริมการตลาด และการจัดการดานการลงทุน 

 วัชณุพันธ วณิชชาภิวงศ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติภูกระดึง เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและศักยภาพในการเปน
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แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติภูกระดึง เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิด

จากกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ และเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในพื้นที่ โดยใชแบบประเมินศักยภาพของพื้นที่สําหรับศึกษาสภาพปจจุบัน และศักยภาพใน

การเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ยังใชแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว ประชาชนและ

ผูประกอบการ ในทองถิ่นเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ ความรูความเขาใจที่มีตอ

ส่ิงแวดลอม และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

อีกทั้งใชแบบสัมภาษณสอบถามหัวหนาอุทยานแหงชาติภูกระดึง เพื่อศึกษาแนวทางในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา อุทยานแหงชาติภูกระดึงยังคงเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ

นิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก ทําใหพ้ืนที่ไดรับผลกระทบทั้งที่เกิดจากนักทองเที่ยวและเกิดจาก

การบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน

แหงชาติภูกระดึงแบงไดดังนี้คือ ดานพื้นที่ แบงเปนเขตบริการ เขตทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเขตสงวน

สภาพธรรมชาติ ดานการจัดการพื้นที่ทองเที่ยว ไดแก มาตรการควบคุมนักทองเที่ยวและมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอม  ดานกิจกรรมและกระบวนการ ดานการ

ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และดานการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ คํานึงถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมในทองถิ่น สวนขอจํากัดของการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแก การขาดงบประมาณ การขาดความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

และการขาดจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม 

 ณัฐวุฒิ คําหวั่น (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองสุไหง

โก-ลก เพื่อรองรับการทองเที่ยวชายแดน เพื่อศึกษาบทบาทของการทองเที่ยวที่มีตอเมืองสุไหงโก-

ลก รวมทั้งปญหาและผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มี

อิทธิพลตอศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว และนําไปสูการเสนอแนวทางในการพัฒนาเมืองสุ

ไหงโก-ลก เพื่อรองรับการทองเที่ยวชายแดน และเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ และ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของเมือง ผลการศึกษาพบวาจุดเดนของเมือง คือ มีโครงสรางของ

เสนทางที่มีเครือขายเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวและเมืองตางๆในภูมิภาคไดทุกทิศทาง รวมถึง

ประเทศมาเลเซีย มีความพรอมดานที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวก การบริการการทองเที่ยว เปนแหลง

จับจายสินคาชายแดนและมีสถานบันเทิงจํานวนมาก รวมทั้งเปนประตูการทองเที่ยวในพื้นที่ตอน

ในของจังหวัดนราธิวาส สวนจุดดอยคือ ปญหาความแออัดของการคมนาคมและยานการคา ปญหา

ความเสื่อมโทรมของดานและสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ภาพลักษณของเมืองที่ไมปลอดภัย อีกทั้ง

ปญหาน้ําทวมขัง ปญหาขยะจากชุมชน ขณะที่โอกาสของพื้นที่ ไดแก การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับ

การทองเที่ยวชายแดน การไดรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการตางๆ ไดแกโครงการพัฒนา
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ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย- มาเลเซีย- ไทย โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ดานสุไหงโก-ลก และแผนพัฒนาของเทศบาลสุไหงโก-ลก ดานอุปสรรคของพื้นที่ คือ ขาดการวาง

แผนการทองเที่ยวอยางจริงจังจากหนวยงานที่เกี่ยวของการแขงขันกับเมืองชายแดนเบตงและสะเดา 

รวมทั้งการพึ่งพานักทองเที่ยวจากมาเลเซียมากเกินไป ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่มีดังนี้ คือ 

การใชท่ีดินประเภทตางๆ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา

แหลงทองเที่ยวใหมีอํานาจในการดึงดูด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

 สุพัตรา แกวมุกดา (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิสัยทัศนของสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครนายก เพื่อการศึกษา

วิสัยทัศนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด

นครนายก และศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับวิสัยทัศน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ผล

การศึกษาพบวา สมาชิกสภาบริหารสวนตําบลสวนใหญเห็นดวยกับวิสัยทัศนท่ีจะใหจังหวัด

นครนายกมีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ีมุงเนนการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและใหพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป มีการประชาสัมพันธ เตรียมความพรอมดาน

บุคลากรขององคการและประชาชน ดวยการใหความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

นอกจากนี้ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมทั้งติดตามประเมินผลเปนระยะๆ ซ่ึง

ตัวแปรที่ทําการศึกษาคือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง การเขาถึงแหลงขอมูล 

ความรูในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมมีความสัมพันธกับวิสัยทัศนของสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ทัดดาว บุญปญญาโรจน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟาตามหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาบริบทเชิงการ

ทองเที่ยวในปจจุบันของพื้นที่ เพื่อศึกษาระดับความรูของนักทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับพื้นที่วน

อุทยานภูชี้ฟาและความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟาในมุมมองของนักทองเที่ยว เพื่อศึกษาปญหา

อุปสรรคในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว และเพื่อวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยว โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือนักทองเที่ยวชาวไทย ประชาชนใน

ทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการดานที่พักและอาหาร และมัคคุเทศก โดยใชการ

สัมภาษณ การสํารวจ และการใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ ไดแก 

จํานวนและรอยละ พบวาแหลงทองเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟามีความพรอมในองคประกอบแหลง

ทองเที่ยว 3 ประการ คือ มีส่ิงดึงดูดใจ มีเสนทางคมนาคม และมีส่ิงอํานวยความสะดวก สวน

นักทองเที่ยวมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง ปญหาและผลกระทบ ท่ีพบ
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คือสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ ในดานการบริหารจัดการพื้นที่ ปญหาที่พบไดแก งบประมาณ 

บุคลากรไมเพียงพอ ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และการขาดการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้ง

นักทองเที่ยวไมเคารพกฎระเบียบ และผูประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในชวงเทศกาล 

 อภิรมย พรหมจรรยา ชุติมา ตอเจริญ และคมสัน รัชตพันธ (2547: บทคัดยอ) ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวชนบท: จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชนบทจังหวัดภูเก็ต ใหเปนตัวอยางในการจัดการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน และชวยสงเสริม

ใหชุมชนมีความเขมแข็งในกระบวนการเรียนรูรวมกันภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของ

ทองถิ่น เพื่อเตรียมความพรอมใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการประเมินศักยภาพ

กิจกรรมการทองเที่ยวชนบท เพื่อฝกใหประชาชนสามารถพัฒนาและวางแผนการทองเที่ยวชนบท 

และเพื่อเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของแลกเปลี่ยนประสบการณและผลประโยชนรวมกัน โดย

เปนการวิจัยที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นเปนสําคัญ ผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยว

ชนบทในจังหวัดภูเก็ตสามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็วในอนาคต เนื่องจากมีการรวมตัวของชุมชนที่

เขมแข็งจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดการจางงานในทองถิ่น 

โดยมีปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคมวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดที่เปน

ประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวชนบทอยางยั่งยืน แตท้ังนี้ตองมีแนวรวมในการดําเนินงานใน

ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นดวย 

 พิมพชนก มูลมิตร (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยว

เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของ

จังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดชุมพร ผล

การศึกษาพบวา ทรัพยากรทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัดชุมพรมี 2 ประเภท คือ ทรัพยากร

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและสิ่งที่สรางขึ้น ไดแก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองและผลิตผลทางการเกษตร โดยมีแนว

ทางการพัฒนาการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดชุมพร คือ จังหวัดชุมพรจะ

พัฒนาเมืองใหนาอยู ปลอดภัย พรอมทั้งเปนเมืองเกษตรที่ยั่งยืนทั้งดานการผลิตการจัดจําหนาย

สินคาเกษตรครบวงจร และการทองเที่ยวทางการเกษตร ควบคูกับการเปนศูนยกลางการทองเที่ยว

เชิงนิเวศทางทะเล และมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทองเที่ยว 
 

 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

3.1  วิธีการศึกษา  
 
 การศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี แบงวิธีการ
รวบรวมขอมูลออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 3.1.1  ขอมูลทุติยภูมิ  
 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับประกอบการวิจัยจากหนังสือ เอกสารวิชาการ 

วารสาร บทความ รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ/สารนิพนธ วิทยานิพนธ แผนและขอมูลตางๆจาก
หนวยงานราชการ เวบไซต เพื่อใชในการอางอิงและนํามาประกอบในการทําการศึกษาวิจัย 

 
 3.2.2  ขอมูลปฐมภูมิ  
 เปนการรวบรวมขอมูลโดยแบงเปนเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้   

   3.2.2.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวโดยใชแบบ
ตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยวที่ปรับใหเหมาะสมกับพื้นที่ โดยดัดแปลงในประเด็นประเภทของ
ทรัพยากรที่ศึกษาและลักษณะที่ศึกษา และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของ 
   3.2.2.2  ขอมูลเชิงปริมาณ รวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งมาจากผลการ
สํารวจทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยใชแบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว 
ทําการสํารวจวาทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดมีลักษณะอยางไร มีความโดดเดนในลักษณะใด 
มีที่ตั้งและการเขาถึงอยางไรแลวนําขอมูลท่ีโดดเดนวิเคราะหเปนแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังศึกษา
ถึงสภาพแวดลอมภายในภายนอก (SWOT) ดานการทองเที่ยวและยุทธศาสตรของจังหวดัอุทยัธานทีี่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ซ่ึงเปนขอมูลที่ทางจังหวัดวิเคราะหไว การศึกษาครั้งนี้นําประเด็นที่
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เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้งศึกษาแนวคิดดานการจัดการ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศและแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัด 

อุทัยธานี แลววิเคราะหเปนแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นตอประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยว 

 

3.2  ประชากรและตัวอยาง 

 

 3.2.1  ประชากร  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประชากร 3 กลุม อันไดแก 

  3.2.1.1 ประชาชนทองถิ่น ไดแก ประชาชนที่มีถ่ินฐานในพื้นที่อําเภอเมือง

อุทัยธานี อําเภอลานสัก อําเภอบานไร และอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี มีจํานวนทั้งหมด 50,081 

ครัวเรือน 

     3.2.1.2  ผูประกอบการดานการทองเที่ยว ไดแก ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว ไดแก ดานที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และดานการขนสง ท่ีอยูในพื้นที่

อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอลานสัก อําเภอบานไร และอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 

  3.2.1.3   ผูใหขอมูลหลัก (Key  Informants) ซ่ึงเปนเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐที่มี

สวนเกี่ยวของกับพื้นที่ ทรัพยากรการทองเที่ยว แผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวของจังหวัด และ

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ปลัดอําเภอเจา

พนักงานปกครองพิเศษอําเภอเมืองอุทัยธานี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอลาน

สัก นายอําเภอบานไร นายอําเภอหวยคต และผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

จังหวัดอุทัยธานี   

   

 3.2.2  ตัวอยาง    

ทําการกําหนดตัวอยางประชากรที่เปนประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว ซ่ึงผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางตามลักษณะของประชากร โดยเลือกหนวยของการวิจัย

ท่ีมีขนาดที่สามารถเก็บขอมูลได เพราะมีขอจํากัดในดานระยะเวลาและงบประมาณ มีรายละเอียด

ตามกลุมของประชากรดังนี้ 

3.2.2.1  ประชาชนทองถิ่น กําหนดขนาดตัวอยางประชาชนในพื้นที่อําเภอเมือง

อุทัยธานี อําเภอลานสัก อําเภอบานไร และอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี ท้ัง 4 อําเภอ ซ่ึงมีจํานวน
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ท้ังหมด รวม 50,081 ครัวเรือน โดยใชวิธีการคํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1960 อางถึงใน

สุวิมล ติรกานันท, 2549: 174)  

 

      n    =          N 

                                                      1+ N(e)² 

      n    = ขนาดตัวอยางที่ตองการศึกษา 

                 N    = จํานวนประชากร 

      e     = ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา 10 % 

แทนคา    n   =         50,081 

                                1+ 50,081(0.1)² 

           =    99.80 

เพราะฉะนั้นขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในกลุม 

ประชาชนทองถิ่นในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 99.80 ถือเปนจํานวน 100 ราย 

  กําหนดขนาดตัวอยางใหเปนสัดสวนกับขนาดของประชากรครัวเรือนในแตละ

ตําบล (รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) กําหนดคุณสมบัติของประชาชนทองถิ่น คือ อยูในพื้นที่ศึกษา

และมีรายชื่อในทะเบียนราษฎร มีอายุไมต่ํากวา 15 ป และมีระดับการศึกษาไมต่ํากวาระดับ

ประถมศึกษา เมื่อไดจํานวนประชากรครัวเรือนแลวจึงเก็บตัวอยางโดย เลือกครัวเรือนที่มีผูท่ี

สามารถใหขอมูลตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เลือกเก็บจนครบจํานวนตามสัดสวนของขนาดตัวอยางใน

แตละพื้นที่ 

 

ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

 

 อําเภอ    ตําบล       ขนาดประชากร       ขนาดตัวอยาง 

                              ครัวเรือน (N)                (n) 

 เมืองอุทัยธานี  น้ําซึม   2,182    4   

    สะแกกรัง  1,683    3  

    ดอนขวาง  795    2  

    หาดทนง  531    1  

    เกาะเทโพ  688    1  

ทาซุง   1,149    2  
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

 

 อําเภอ    ตําบล       ขนาดประชากร       ขนาดตัวอยาง 

                         ครัวเรือน (N)                (n)   

หนองแก  577    1  

    โนนเหล็ก  349    1  

    หนองเตา  484    1  

    หนองไผแบน  631    1  

    หนองพังคา  468    1  

    ทุงใหญ   236    1  

    เนินแจง   584    1  

บานไร    บานไร   2,183    4  

ทัพหลวง  2,450    5  

หวยแหง  1,354    3  

คอกควาย  2,352    5  

    วังหิน   1,080    2  

    เมืองการุง  1,491    3  

แกนมะกรูด  404    1  

    หนองจอก  1,706    3  

    หูชาง   1,909    4  

    บานบึง   967    2  

    บานใหมคลองเคียน 1,018    2  

    หนองบมกลวย  1,045    2  

    เจาวัด   1,202    2  

ลานสัก    ลานสัก   2,737    6  

    ประดูยืน  1,898    4  

    ปาออ   1,986    4  

    ระบํา   3,611    7  

    น้ํารอบ   2,570    5  

    ทุงนางาม  1,934    4  



 51 

 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

 

 อําเภอ    ตําบล       ขนาดประชากร       ขนาดตัวอยาง 

                         ครัวเรือน (N)                (n)   

 หวยคต    สุขฤทัย   1,852    4  

    ทองหลาง  2,091    4  

    หวยคต   1,884    4  

    รวม   50,081    100  

   

3.2.2.2  ผูประกอบการดานการทองเที่ยว ไดแก ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว ไดแก ดานที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึกและดานการขนสง ท่ีอยูในพื้นที่

อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอลานสัก อําเภอบานไร  และอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจาก

ประชากรกลุมนี้ผูวิจัยไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน จึงอางอิงจํานวนและรายชื่อที่พัก 

รานอาหาร และรานของฝากที่ระลึกจากขอมูลการทองเที่ยวในเวบไซตการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย (http://thai.tourismthailand.org/) ซ่ึงอางอิงขอมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2551 และสวนหนึ่งทํา

การปรับแกจํานวนและรายชื่อซึ่งพบขอมูลเพิ่มเติมจากการสํารวจภาคสนามและจากแหลงขอมูล

ทุติยภูมิอ่ืนๆรวมดวย การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บขอมูลทั้งหมด (82 รายการ) ตามขอมูลที่พบใน

พ้ืนที่อําเภอที่ทําการศึกษา ซ่ึงใชแบบสอบถามทางไปรษณียในการรวบรวมขอมูล มีจํานวน 82 ชุด 

(แสดงจํานวนและรายชื่อในภาคผนวก ก)  ไดรับการตอบกลับรวม 32 ชุด คิดเปนรอยละ 39 ซ่ึงเปน

จํานวนที่นํามาหาคาทางสถิติได     

 

3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี โดยทําการศึกษา

จากเอกสารที่เกี่ยวของและสํารวจภาคสนามโดยใชแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยวเปนเครื่องมือ

ในการสํารวจ  และไดกําหนดเครื่องมือที่ใชกับกลุมตัวอยางแตกตางกัน คือ แบบสอบถามใช

สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว  ใชการสัมภาษณ

เชิงลึกกับเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐ 
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3.3.1  แบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว 

 ใชแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว ตามรูปแบบของสถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อ

อนุรักษส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษ

ส่ิงแวดลอม, 2548 อางถึงในพิมพชนก มูลมิตร, 2551: 71) ในการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยว เพื่อ

ศึกษาสภาพทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงทําการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติมจากขอมูล

ทุติยภูมิท่ีพบ แบบตรวจสอบทรัพยากรนั้นไดนํามาดัดแปลงปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่ท่ี

ศึกษา โดยดัดแปลงในประเด็นประเภทของทรัพยากรที่ศึกษาและลักษณะที่ศึกษา ในแบบ

ตรวจสอบเดิมที่ใชในการอางอิงนั้น แบงประเภททรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 5 ประเภท คือ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากรมหกรรมเทศกาลงานประเพณี ทรัพยากร

กิจกรรม และทรัพยากรดานบริการ ในสวนของลักษณะที่ศึกษา ทําการสํารวจศึกษาวาทรัพยากร

ทองเที่ยวมีลักษณะอยางไร ตั้งอยูท่ีไหน เขาถึงไดอยางไร มีบริการทางการทองเที่ยวอยางไร มี

คุณภาพ ความโดดเดนในลักษณะใด และความสามารถในการรองรับของพื้นที่เปนอยางไร 

การศึกษาครั้งนี้ดัดแปลงประเภทของทรัพยากรทองเที่ยวและลักษณะที่ศึกษา โดยทรัพยากร

ทองเที่ยวแบงเปน 4 ประเภท คือ ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถานและศาสนา ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

กิจกรรม และทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดอุทัยธานี 

โดยทําการสํารวจวาทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะอยางไร  มีความโดดเดนใน

ลักษณะใด มีท่ีตั้งและการเขาถึงอยางไร 

 

3.3.2  แบบสอบถาม 

 นําผลการตรวจสอบขอมูลทรัพยากรที่ไดมาสรุปลักษณะที่สําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว

แตละประเภท นําขอมูลมาใชเปนแบบสอบถามประเมินระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว

ในจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งนําสภาพแวดลอมภายในภายนอกและแผนยุทธศาสตรของจังหวัด

อุทัยธานีท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว และแนวคิดดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนแนว

ทางการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ มาวิเคราะหเปนแบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความสําคัญและความคิดเห็นในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานีซ่ึง

ใชกับกลุมตัวอยางประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยแบบสอบถาม

แบงเปน 5 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดคือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได 

 ตอนที่ 2   การตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคาของลิเคิรต (Likert  Scale) 5 ระดับ คือ สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

   สําคัญมากที่สุด 5 คะแนน 

   สําคัญมาก 4  คะแนน 

   สําคัญปานกลาง 3 คะแนน 

   สําคัญนอย 2  คะแนน 

   สําคัญนอยที่สุด 1 คะแนน 

 ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  Scale) 

คํานวณหาคาความกวางของชั้นดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 29)  

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คาสูงสุด- คาต่ําสุด 

             จํานวนชั้น 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจากขอมูลที่ไดดังนี้ 

   คาเฉลี่ยที่ได  ความหมาย 

   4.21-  5.00   มีระดับความสําคัญมากที่สุด 

   3.41-  4.20   มีระดับความสําคัญมาก 

   2.61-  3.40   มีระดับความสําคัญปานกลาง 

   1.81-  2.60   มีระดับความสําคัญนอย 

   1.00  -  1.80   มีระดับความสําคัญนอยที่สุด 

 โดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในระดับคาเฉลี่ย 3.41- 4.20 และ 4.21- 5.00 

คือ มีระดับความสําคัญมาก และมีระดับความสําคัญมากที่สุดนั้น นําไปใชในการจัดทําแนวทาง

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 ตอนที่ 3   การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ 

คือ สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย สําคัญนอยที่สุด โดยมีเกณฑการ

ประเมินและเกณฑการแปลความหมายเชนเดียวกับตอนที่ 2 

ตอนที่ 4   ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีลักษณะ เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ คือ สําคัญมากที่สุด สําคัญ
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มาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย สําคัญนอยที่สุด โดยมีเกณฑการประเมินและเกณฑการแปล

ความหมายเชนเดียวกับตอนที่ 2 และตอนที่ 3 

ตอนที่ 5  การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรต (Likert 

Scale) จํานวน 10 ขอ โดยใหเลือกตอบวา เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น

ดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ขอคําถามแบงออกเปน 

คําถามเชิงบวก จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1, 4, 6, 8, 10 โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

   เห็นดวยมากที่สุด 5  คะแนน 

   เห็นดวย มาก   4 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง 3  คะแนน 

   เห็นดวยนอย  2 คะแนน 

   เห็นดวยนอยที่สุด 1  คะแนน 

 คําถามเชิงลบ จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 2, 3, 5, 7, 9 โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

   เห็นดวยมากที่สุด 1  คะแนน 

   เห็นดวย มาก   2 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง 3  คะแนน 

   เห็นดวยนอย   4 คะแนน 

   เห็นดวยนอยที่สุด 5  คะแนน 

ใชเกณฑการประเมินที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  Scale) คํานวณหา

คาความกวางของชั้นเชนเดียวกับตอนที่ 2 – ตอนที่ 4 

 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คาสูงสุด- คาต่ําสุด 

             จํานวนชั้น 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจากขอมูลที่ไดดังนี้ 

   คาเฉลี่ยที่ได  ความหมาย 

4.21- 5.00   เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยว 

   เชิงนิเวศมากที่สุด 

3.41- 4.20   เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยว 

   เชิงนิเวศมาก 

2.61- 3.40   เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยว 
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   เชิงนิเวศปานกลาง 

 

1.81- 2.60   เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยว 

   เชิงนิเวศนอย 

1.00 - 1.80   เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยว 

   เชิงนิเวศนอยที่สุด 

 

โดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในระดับคาเฉลี่ย 3.41-  4.20 และ 4.21-  5.00 

คือ เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากและเห็นดวยกับแนวทางการจัดการ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุดนั้น นําไปใชในการจัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

 3.3.3  แบบสัมภาษณเชิงลึก 

สําหรับเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่และการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี ผูวิจัยไดทําการบันทึกเสียง ถายภาพและจดบันทึกระหวางทําการสัมภาษณ แบบสัมภาษณ

เชิงลึกครอบคลุมตามเนื้อหาที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวยประเด็นตางๆ 6 ขอหลัก 

ขอที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

ขอที่ 2  ความคิดเห็นและมุมมองตอทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

ขอที่ 3 ความคิดเห็นและมุมมองในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 

ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

ขอที่ 4   ความคิดเห็นและมุมมองในเรื่องยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว

ของจังหวัดอุทัยธานี 

ขอที่ 5  แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

ขอที่ 6  ความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของ 

 

3.4  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

 เครื่องมือที่สรางขึ้นในการวิจัยครั้งนี้นั้นจําเปนตองมีคุณภาพที่สําคัญ คือ ความเที่ยงตรง 

(Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อ
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พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) เพื่อใหครอบคลุม

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการศึกษา ในสวนของแบบสอบถามนั้นหลังจากไดขอเสนอแนะ

จากอาจารยท่ีปรึกษาและนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความเที่ยงตรงแลว จึงนําไปทดลองใชเก็บ

รวบรวมขอมูล (Try-Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา คือ 

ประชาชนในตําบลตางๆของอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 20 ราย แลวนํามาหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) เพื่อวัดความสอดคลองภายใน (Internal  Consistency) ของแบบสอบถามดวย

วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  แลวทําการปรับปรุงใหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได  

 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 3.7.1   ทําการสํารวจขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวเบื้องตน ท้ังจากการสํารวจภาคสนามและ

คนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

 3.7.2  ดําเนินการสงหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไปถึงหนวยงานที่

เกี่ยวของในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อขออนุญาตทําการเก็บขอมูล 

 3.7.3   เดินทางไปติดตอประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของเพื่อที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

กับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 

 3.7.4   นําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูล พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 3.7.5  ทําการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่และการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ปลัดอําเภอเจาพนักงาน

ปกครองพิเศษอําเภอเมืองอุทัยธานี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอลานสัก 

นายอําเภอบานไร นายอําเภอหวยคต และผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

จังหวัดอุทัยธานี   

 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว เปนขอมูลที่ไดจากแบบตรวจสอบ

ทรัพยากรทองเที่ยวในการสํารวจภาคสนามและคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ซ่ึงวิเคราะหขอมูล 

โดยสรุปเรียบเรียงเปนประเด็นและหมวดหมูตามลักษณะทรัพยากรทองเที่ยว  ขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก นํามาวิเคราะหขอมูลโดยทําการเรียบเรียงเชื่อมโยงความสัมพันธใหครอบคลุมตาม
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ประเด็นที่ศึกษา และทําการนําเสนอโดยการพรรณนาสรุปเปนความเรียงเพื่อนําผลไปประกอบการ

วิเคราะหท่ีไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงในสวนของแบบสอบถามดําเนินการประมวลผลเพื่อหาคาสถิติ 

โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics) วิเคราะห

คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวทําการบรรยายขอมูล ในสวนของขอมูล สภาพแวดลอมภายในภายนอก 

(SWOT) ดานการทองเที่ยวและยุทธศาสตรของจังหวัดอุทัยธานีท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เปน

ขอมูลที่ทางจังหวัดทําการวิเคราะหไวเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของจังหวัด การศึกษาครั้งนี้

นําประเด็นที่เกี่ยวของมาเปนขอคําถามในแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น

และผูประกอบการดานการทองเที่ยว แลวจึงดําเนินการประมวลผลเพื่อหาคาสถิติเชนเดียวกับขอมูล

อ่ืนๆในแบบสอบถาม สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรภาครัฐ เปนการถามความคิดเห็นและ

มุมมองสวนตัวของผูใหสัมภาษณ ในประเด็นสภาพแวดลอมภายในภายนอก (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยว และลักษณะการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี แลวจึงวิเคราะหเรียบเรียงขอมูล เชนเดียวกับขอมูลความคิดเห็นมุมมองในประเด็นอื่นๆที่

ศึกษา 

 
 

 
 
 



บทที่ 4  
 

พ้ืนที่ศึกษา 
 
4.1  ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดอุทัยธานี  
 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูลพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษา ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ของจังหวัดอุทัยธานีในดานตางๆ  ขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ขอมูลทรัพยากร
ทองเที่ยว ขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งขอมูลการประเมินศักยภาพของการทองเที่ยว
จังหวัดอุทัยธานีและโอกาสการพัฒนาในอนาคตดวยการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูล พิจารณาสภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา ทั้งยังชวยใหเกิด
ประโยชนตอการวิเคราะหผลการศึกษา รายละเอียดตางๆของขอมูลมีดังตอไปนี้ 
 
 4.1.1  ประวัติจังหวัดอุทัยธานี    
  4.1.1.1 ประวัติความเปนมาโดยสังเขป เมืองอุทัยธานีมีหลักฐานทางดาน
ประวัติศาสตรของกรมศิลปากรยืนยันไววาเปนที่อยูอาศัยของมนุษยกอนประวัติศาสตร เมื่อ
ประมาณ 3000 ปมาแลว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เชน โครงกระดูก เครื่องมือหิน
กะเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยกอนประวัติศาสตรบนหนาผา (เขาปลารา) เปนตน  
  4.1.1.2  ตํานานเมืองอุไทยธานี (ช่ือในอดีต) ตํานานเกาเลาวาในสมัยสุโขทัย
เจริญรุงเรืองนั้น ทาวมหาพรหมไดเขามาสรางเมืองที่บานอุทัยเกา คือ อําเภอหนองฉางในปจจุบันนี้ 
แลวพาคนไทยเขามาอยูทามกลางหมูบานคนมอญและคนกะเหรี่ยง จึงเรียกวาเมืองอูไทย เรียกชื่อ
ตามกลุมหรือที่อยูของคนไทย ซ่ึงพากันตั้งบานเรือนอยูอยางหนาแนน มีพืชพันธุ และอาหารที่อุดม
สมบูรณกวาแหงอ่ืน ตอมากระแสน้ําเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ํา เมืองอูไทยจึงถูกทิ้งรางจนใน
ที่สุด พะตะเบิดไดเขามาปรับปรุงเมืองอูไทยโดยขุดที่เก็บกักน้ําไวใกลเมือง และพะตะเบิดไดเปน
ผูปกครองเมืองอูไทยเปนคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอูไทยตอมาไดเรียกกันเปน เมืองอุไทย
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คาดวาเพี้ยนไปตามสําเนียงชาวพื้นเมืองเดิม ไดมีฐานะเปนหัวเมืองดานชั้นนอก มีพระพลสงคราม

เปนนายดานแมกลอง และพระอินทรเดช เปนนายดานหนองหลวง (ปจจุบันแมกลอง คือ อําเภออุม

ผาง และหนองหลวง คือ ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก) คอยดูแลพมาที่จะยกทัพมา

ตามเสนทางชายแดนดานแมละเมา ตอมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - 2163) ไดโปรดให

บัญญัติอํานาจการใชตราประจําตําแหนง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น ไดระบุในกฎหมายเกา

ลักษณะพระธรรมนูญวา  เมืองอุไทยธานีเปนหัวเมืองขึ้นแกมหาดไทย เมืองอุไทยธานีเปนเมืองที่อยู

บนที่ดอนและลึกเขาไป ไมมีแมน้ําสายใหญและไมสามารถติดตอทางเรือได ดังนั้นชาวเมืองอุไทย

ธานีจึงงตองขนขาวบรรทุกเกวียนมาลงที่แมน้ํา จึงทําใหพอคาพากันไปตั้งยุงฉางรับซื้อขาวที่ริม

แมน้ําจนเปนนหมูบานใหญเรียกวาหมูบานสะแกกรัง เนื่องจากเปนพื้นที่มีปาสะแกขึ้นเต็มริมน้ํา 

และมีตนสะแกใหญอยูกลางหมูบาน บานสะแกกรังชาวจีนเรียกเพี้ยนเปนซิเกี๋ยกั้ง เปนตลาดซื้อขาว

ท่ีมีพอคาคนจีนนิยมไปตั้งบานเรือนและยุงฉาง ตอมาในระยะหลังไดมีเจานายและขุนนางมาตั้ง

บานเรือนอยู เพราะความสะดวกในการกะเกณฑส่ิงของสงเมืองหลวง ซ่ึงเปนจําพวก มูลคางคาว ไม

ซุง กระวาน และชางปา อีกทั้งยังมีชองทางในการคาขาวอีกดวย ในแผนดินพระเจาอยูหัวทายสระ 

(พ.ศ.2251-2275) นั้น หมื่นมหาสนิท (ทองคํา) ซ่ึงยายมาตั้งบานเรือนอยูท่ีบานสะแกกรังนั้น ไดรับ

แตงตั้งเปนพระยาราชนกูล และตอมาไดกําเนิดบุตรชายคนโตชื่อทองดี เกิดที่สะแกกรัง  สมเด็จพระ

ปฐมบรมมหาชนกฯ พระนามเดิมคือ ทองดี เดิมทรงรับราชการในแผนดินสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที่ 3  (พระเจาบรมโกศ) ไดดํารงตําแหนงพระอักษรสุนทร เสมียนตรากรมมหาดไทย ถึง

รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 3  (พระเจาเอกทัศ) พมายกกองทัพมาลอมกรุงศรีอยุธยา เกิดการ

ระส่ําระสายแตกสามัคคีในพระนคร จึงทรงอพยพครอบครัวไปรับราชการกับเจาเมืองพิษณุโลก 

ไดรับแตงตั้งเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ 

ตอมาทรงพระประชวร ส้ินพระชนมในเมืองพิษณุโลก บุตรชายชื่อทองดวง ภายหลังไดรับราชการ

เปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ปราบจราจลในกรุงธนบุรี และสถาปนาเปนกษัตริยราชวงศ

จักรีปกครองแผนดิน พระนามวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญ

พระอัฐิสวนหนึ่งประดิษฐาน ณ หอพระ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใหพระบรมวงศานุวงศและ

ขาราชการถวายบังคม ในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัจจา ในฐานะสมเด็จพระปฐมบรมมหา

ชนกแหงราชวงศจักรี พระอัฐิอีกสวนหนึ่ง กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท อัญเชิญเขา

ประดิษฐานในพระเจดียทองในพระมณฑปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ มีประเพณีท่ี

พระมหากษัตริยทรงตั้งเครื่องทองนอย เพื่อสักการบูชาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนิน พ.ศ. 2376   

ขาราชการชาวกรุงเทพฯผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน พระยาอุไทยธานี เจาเมืองอุไทยธานีในสมัย

นั้น ไดเห็นวาบานสะแกกรังเปนตลาดใหญ มีผูคนอพยพเขามาอยูกันอยางหนาแนน อีกทั้งเปน
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สถานที่ท่ีชาวอุไทยธานีติดตอคาขายขาว และไมซุง กับพอคาที่นั่นมานานแลว จึงคิดตั้งบานเรือน

เพื่อคาขาย ประจวบกับเวลานั้น เจาเมืองไชยนาทเปนเพื่อนกัน จึงขอตั้งบานเรือนที่ริมแมน้ําสะแก

กรัง เนื่องจากผูคนมาติดตอราชการและมาคาขายกันมาก ท้ังนี้ เนื่องจากเจาเมืองไมกลาขึ้นไปเมืองอุ

ไทยธานีเกา อางวากลัวไขปา จึงเปนเหตุใหพากันอพยพมาอยูกันมากขึ้น พ.ศ. 2391 ไดมีการแบง

เขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบานสะแกกรังทางฝงคลองฟากใต ตั้งแต

ทายบานสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเกา โอนที่นั่นจากเมืองไชยนาท เปนของเมืองอุไทยธานี 

ดังนั้นเมืองอุไทยธานี จึงตั้งอยูท่ีปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย ขางใตบานลงมาสักคุงน้ําหนึ่งก็เปน

แดนเมืองไชยนาท พ.ศ.2441 เมืองอุไทยธานีข้ึนกับมณฑลนครสวรรค ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได

เปลี่ยนเปนขึ้นกับมณฑลอยุธยา สุดทายมีการประกาศเลิกมณฑลป พ.ศ.2476 และจัดใหจังหวัดเปน

หนวยปกครองสวนภูมิภาคที่สําคัญที่สุด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ ตั้งแตบัดนั้นมา

จนถึงปจจุบัน (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551) 

 

 4.1.2  ตราสัญลักษณประจําจังหวัดอุทัยธานี  

 จังหวัดอุทัยธานีมีตราสัญลักษณประจําจังหวัดเปนรูปพลับพลาจตุรมุข หนาบรรณศาลา

ตราจักรีตั้งอยูบนยอดเขาแกว  ความหมายของตราประจําจังหวัดอุทัยธานี พลับพลาจตุรมุข หนา

บรรณศาลาตราจักรี เปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แหง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ดวยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุวา 

บานสะแกกรัง อันเปนที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานีเปนบานเกิดของสมเด็จพระปฐมมหาชนกนาถ 

ดังกลาว ซ่ึงมีพระนามเดิมวาทองดี รับราชการมีตําแหนงเปน พระอักษรสุนทรศาสตรเสมียนตรา

กรมมหาดไทย และเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สมุหนายกเสนาบดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้น

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ทองดวง) บุตรชายคนโต ไดสถาปนาเปน 

พระบรมราชจักรีวงศ ไดสถาปนาพระอัฐิพระบิดา เปนสมเด็จพระชนกาธิบดี เมื่อ พ.ศ.2338 ตรานี้

เปนรูปพลับพลาจตุรมุข หนาบรรณศาลาตราจักรี ตั้งอยูบนยอดเขาแกว  (เขาสะแกกรัง) อําเภอเมือง 

จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี ใชอักษรยอวา “อน” (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551) ตรา

สัญลักษณประจําจังหวัดอุทัยธานีแสดงดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 ตราสัญลักษณประจําจังหวัดอุทัยธานี 

แหลงที่มา: สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551. 

 4.1.3   ธงประจําจังหวัดอุทัยธานี 

 เปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 120x180 ซม.แบงเปนแถบสีตามแนวนอนเทากัน 2 สี คือ ร้ิวธง

สวนบนเปนสีเหลือง หมายถึง สีประจําพระบรมราชจักรีวงศ คือ พระมหากษัตริย ร้ิวธงสวนลาง

เปนสีเขียว  หมายถึง สีประจําพระบรมราชสมภพแหงรัชกาลที่ 1 คือ วันพุธ ตรงกลางผืนธง เปน

ตราประจําจังหวัดอุทัยธานี  (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551)  ธงประจําจังหวัดอุทัยธานีแสดงดัง

ภาพที่ 4.2 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 ธงประจําจังหวัดอุทัยธานี 

แหลงที่มา: สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551. 
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 4.1.4  สภาพภูมิศาสตร 

  4.1.4.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดตอจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยูทาง

ภาคเหนือตอนลาง มีพ้ืนที่ท้ังหมด 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร พ้ืนที่ทาง

การเกษตร 2,034,290 ไร นอกจากนั้น เปนพื้นที่ท่ีมีสภาพเปนพื้นที่คุมครอง เชน ปาสงวนแหงชาติ 

9 แหง วนอุทยาน 2 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง เขตหามลาสัตวปา 1 แหง อาณาเขตติดตอกับ

จังหวัดตาง ๆ คือ  ทิศเหนือ  ติดตอกับกิ่งอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ อําเภอ

พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค และ

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอวัดสิงห อําเภอกิ่งหนองมะโมง อําเภอกิ่งเนิน

ขาม จังหวัดชัยนาท อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ทิศ

ตะวันตก  ติดตอกับอําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก (สํานักงานธนารักษพ้ืนที่อุทัยธานี, 2551) 

  4.1.4.2   ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดอุทัยธานีมีพ้ืนที่ประมาณ ๖,๘๐๐ ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ ๔.๒ ลานไร พ้ืนที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสูงสลับซับซอน ลาดเอียง จาก

ตะวันตกลงมาทางตะวันออก ตอนกลางของพื้นที่จังหวัดเปนที่ดอนคลายลูกคลื่นพื้นที่ทางตะวันตก

ของจังหวัดอุทัยธานีเปนปาเขาสลับซับซอนที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่งของประเทศ เปนตนกําเนิดของ

แมน้ําแมกลอง และแมน้ําทับเสลา ภูเขาในบริเวณนี้สวนใหญเปนภูเขาหินปูน พ้ืนที่ตอนกลางของ

จังหวัดเปนที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่เปนคลื่นลูกระนาดสลับกับเนินเขาเตี้ยๆดินเปนดินเหนียวปนทราย 

ระบายน้ําไดดี พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเปนที่ลุมลาดเทลง มีหนาดินบาง เปนดินปนทราย

ไมเก็บกักน้ํามีความอุดมสมบูรณต่ํา เมื่อถูกน้ําจะเหลวเละ แตเมื่อแหงแลงจะแข็งมาก  

  4.1.4.3   ลักษณะภูมิอากาศ มีตั้งแตอากาศแบบกึ่งรอน จนถึงอากาศแบบรอนชื้น 

ฝนตกชุกในบริเวณปาเขา ทางดานตะวันออกของจังหวัดมีอากาศรอนและแหงแลง ฤดูกาลนั้น

สามารถแบงได 3 ฤดู คือ  

   1)   ฤดูหนาว อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน- เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 

21.95 องศาเซลเซียส 

   2)   ฤดูรอน อยูในชวงเดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 

25.52 องศาเซลเซียส 

  3)   ฤดูฝน อยูในชวงเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 24.96 องศา

เซลเซียส (สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดอุทัยธานี, 2549) 
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 4.1.5  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  4.1.5.1  ทรัพยากรน้ํา จากลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันตกของจังหวัด เปน

เทือกเขาทอดตัวไปตามแนวทิศเหนือใต ทําใหบริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของจังหวัด

หลายสาย ไดแก  

   1)  แมน้ําสะแกกรัง เกิดจากทิวเขาแมลงที่เรียกวายอดเขาโมโคจู อยูทาง

ตอนใตของทิวเขาถนนธงชัย ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร แมน้ําสายนี้มีหลายชื่อตามทองถิ่นที่แมน้ํา

ไหลผาน คือ คลองแมเร-แมวง คือชวงที่ไหลผานอําเภอคลองขลุง อําเภอขานุวนรลักษณบุรี จังหวัด

กําแพงเพชร และอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรคจนถึงเขาชนกัน แมน้ําวังมา คือ ชวงที่ไหลผาน

อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และอําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี แมน้ําตากแดด คือ ชวง

ไหลผานเขตอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน และอําเภอเมือง จนถึงปากคลองขลุมทรัพย แมน้ํา

สะแกกรัง คือชวงตั้งแตปากคลองขุมทรัพยหรือคลองอีเติ่งที่บานจักษา อําเภอเมือง หรือตรงปลาย

แมน้ําตากแดด ณ จุดที่แมน้ําตากแดดไหลมาบรรจบกับคลองขุมทรัพย ซ่ึงน้ําจะเปนสองสีแลวไหล

ผานตัวเมืองอุทัยธานี แลวไหลไปบรรจบแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท มีความ

ยาวจากตนน้ําถึงจุดที่บรรจบแมน้ําเจาพระยาประมาณ 108 กิโลเมตร 

   2)  ลําหวยทับเสลา มีตนกําเนิดจากปลายหวยขาแขง ในตําบลแกนมะกรูด 

อําเภอบานไร ไหลผานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานตําบลลานสักไปทางทิศตะวันออก เขาเขต

อําเภอหนองฉาง ผานตําบลทุงโพธิ์ ตําบลอุทัยเกา แลววกไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาเขตอําเภอ

ทัพทัน ทางตําบลตลุกดู ตําบลหนองสระ ตําบลหนองกลางดง ตําบลทัพทัน และตําบลทุงนาไทย 

แลวไหลไปบรรจบแมน้ําตากแดดในตําบลเขาขี้ฝอย ลําหวยทับเสลา ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 

ในฤดูฝนน้ําจะไหลเชี่ยวมาก  

   3)  ลําหวยคลองโพธิ์ ตนน้ํากําเนิดจากภูเขาแมกะสี ในเขตอําเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค ในชวงนี้เรียกวา ลําหวยแมเปน ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานตําบล

พลวงสองนาง อําเภอสวางอารมณ ไปบรรจบแมน้ําตากแดดในตําบลหนองยายดา อําเภอทัพทัน มี

ความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร 

   4) ลําหวยขวี ตนกําเนิดจากภูเขาในพื้นที่ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง 

ไหลไปทางทิศตะวันออกผานตําบลหนองฉาง ตําบลหนองนางนวล แลวไหลเขาเขตอําเภอหนองขา

หยาง ผานตําบลหนองไผ ตําบลดงขวาง และตําบลหมกแถว แลวไหลเขาเขตอําเภอเมือง ไหลลงบึง

ทับแต ในตําบลน้ําซึม มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

   5)  ลําหวยใหญ ตนกําเนิดจากภูเขาเตา ในตําบลคอกควาย อําเภอบานไร 

ไหลไปทางทิศตะวันออก ผานตําบลหวยแหง ตําบลวังหิน แลวไหลเปนแนวแบงเขตอําเภอหนองขา
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หยาง และแบงเขตอําเภอหนองฉาง กับอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ไปบรรจบแมน้ําเจาพระยา มี

ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร ลําหวยนี้มีหลายชื่อคือ ลําหวยคลองคด ลําหวยขุนแกว และลําหวย

กระทง 

   6)  ตนกําเนิดจากภูเขาในตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร ไหลไปทางทิศ

ตะวันตก ออกผานตําบลคอกควาย อําแภอหวยคต ไหลไปบรรจบกับลําหวยใหญ ในตําบลวังหิน 

อําเภอบานไร มีความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร 

   7)  คลองเนินขาม ตนกําเนิดจากภูเขาในเขตอําเภอทัพหลวง อําเภอบานไร 

ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เขาเขตอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แลวไหลไปบรรจบแมน้ํา

มะขามเฒา ทางฝงขวามีช่ือเปนตอนๆ คือ หวยอีโศก หวยยง หวยวังตอไฟ และคลองบานเขื่อน มี

ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

   8)  แหลงน้ําที่สรางขึ้นดวยระบบชลประทาน สวนใหญทําเปนอางหรือ

ฝาย กักเก็บน้ําขนาดเล็ก กระจายกันไปตามพื้นที่ตางๆของจังหวัด โครงการชลประทานขนาดใหญ 

มีอยูสองแหงคือเขื่อนวังรมเกลา ซึ่งตัวเขื่อนอยูในเขตจังหวัดนครสวรรค แตพ้ืนที่รับน้ําสวนใหญ

อยูในเขตจังหวัดอุทัยธานี และเขื่อนทับเสลามีตัวเขื่อนอยูในตําบลระบํา อําเภอลานสัก เปนเขื่อน

ขนาดใหญ มีความจุ 160 ลานลูกบาศกเมตร สามารถชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 144,000 

ไร 

  4.1.5.2   ทรัพยากรปาไม พ้ืนที่ทางดานตะวันตกของจังหวัดในเขตอําเภอบานไร 

อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต มีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ประกอบดวยปาชนิดตางๆตามสภาพภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศ คือปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ มีไมท่ีมีคา

ทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก  ไมยาง ไมกระบาก ไมตะเคียนทอง ไมมะคาโมง ไมแดง ไมประดู ไม

ชิงชัง ไมเต็ง ไมรัง ฯลฯ พ้ืนที่ปาไมของจังหวัดจําแนกเปนปาไมตามกฎหมาย มีพ้ืนที่ประมาณ 

2,828,000 ไร หรือประมาณ 4,525 ตารางกิโลเมตร ประมาณรอยละ 67 ของพื้นที่จังหวัดตามมติ 

ครม. เมื่อป พ.ศ. 2535 ไดกําหนดการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมของจังหวัดอุทัยธานี

เปนสามเขตคือ  

   1)  เขตปาเพื่อการอนุรักษ มีพ้ืนที่ประมาณ 2,152,000 ไร เปนปาที่ยังคงมี

สภาพสมบูรณและเปนปาตนน้ําลําธาร 

   2)  เขตปาเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่ประมาณ 117,000 ไร เปนสภาพปาเสื่อมโทรม 

ราษฎรไดบุกรุกแผวถางเพื่อทําการเกษตร เปนพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการฟนฟูสภาพปาเพื่อพัฒนาให

เปนปาเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยการประโยชนเปนปาใชสอยแกประชาชนทั่วไป 
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   3)  เขตปาที่เหมาะสมแกการเกษตร มีพ้ืนที่ประมาณ 654,000 ไร เปนปา

สงวนแหงชาติท่ีหมดสภาพ ราษฎรไดบุกรุกเขาไปทําการเกษตรเปนระยะเวลายาวนาน ยากตอการ

ฟนฟูใหเปนสภาพปาดังเดิม  

  4.1.5.3   ทรัพยากรสัตวปา พบวาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง เปนแหลงรวม

ของสัตวปานานาชนิด เนื่องจากเปนปาผืนใหญ มีพ้ืนที่กวางขวาง มีอณาบริเวณติดตอกับเขตรักษาพันธุ

สัตวปาทุงใหญนเรศวร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศพมา ไดจําแนกประเภทสัตวปาไวดังนี้ 

   1)  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม มี 67 ชนิด นก 355 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 77 ชนิด 

สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 29 ชนิด ปลา 54 ชนิด สัตวใกลสูญพันธ 21 ชนิด สัตวท่ีถูกคุกคาม 65 ชนิด 

   2)  สัตวใกลสูญพันธไดแก เลียงผา เนื้อหา เสือไฟ เสือโครง เสือดาว เสือ

ลายเมฆ แมวลายหินออน ลิงภูเขา ชะนีมือขาว หมาใน เกงหมอ วัวแดง ควายปา ชางปา สมเสร็จ 

กระทิง นกเปดกา นกยูงไทย ปลาสะตือ และปลากะโห (ศูนยขอมูลดานการเกษตรและสหกรณ

จังหวัดอุทัยธานี, 2550)   

 

4.1.6  การปกครอง 

 จังหวัดอุทัยธานี แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ  70 ตําบล  642   หมูบาน  องคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาล 13  แหง และองคการบริหารสวนตําบล 50 แหง ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  ขอมูลการปกครองจังหวัดอุทัยธานี 

 

อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

เมืองอุทัยธานี 250.103 14 86 1  9  

ทัพทัน 323.633 10   90   3   4  

สวางอารมณ 341.441  5  65  3  3  

หนองฉาง 341.181  10  97   2  8  

หนองขาหยาง 347.776 9  53  1  5  

บานไร 3,621.492 13   136   2   12  

ลานสัก 1,080.445 6  84  1  6  

หวยคต 424.175 3   31   -   3  

รวม 6,730.246  70  642  13  50  

แหลงที่มา: ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี, 2551. 
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ภาพที่ 4.3  แผนที่แสดงขอบเขตของจังหวัดอุทัยธานี 

แหลงที่มา: ขอมูลทองเที่ยว บาส MrBackpacker, 2547. 

 

 4.1.7   ประชากร 

 จังหวัดอุทัยธานีมีประชากร 326,975  คน  แยกเปนประชากรชาย  161,146  คน  ประชากร

หญิง 165,829   คน  อําเภอที่มีความหนาแนนมากที่สุดคืออําเภอบานไร  และอําเภอที่มีความ

หนาแนนนอยที่สุดคืออําเภอหนองขาหยาง  ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 จํานวนประชากรจังหวัดอุทัยธานี 

 

 อําเภอ   ชาย  หญิง  รวม  ครัวเรือน 

 เมืองอุทัยธานี  17,049   18,155   35,240   10,357  

 ทัพทัน   8,742   9,227   17,969   4,985  

 สวางอารมณ  14,835   14,807   29,642   8,874  

 หนองฉาง  16,838   17,704   34,542   9,525  

 หนองขาหยาง  7,423   8,141   15,564   4,601  
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

 

 อําเภอ    ชาย  หญิง  รวม  ครัวเรือน 

บานไร   31,046   30,993   62,039   19,181  

 ลานสัก   27,248   26,749   53,997   14,716  

 หวยคต   9,857   9,870   19,727   5,827  

 รวม   161,146    165,829   326,975    100,398 

แหลงที่มา: กรมการปกครอง, 2551. 

 

 4.1.8  การคมนาคมขนสง 

 การคมนาคมขนสงจังหวัดอุทัยธานี สามารถติดตอกับจังหวัดอื่นๆบริเวณใกลเคียง

โดยสะดวกในทางบก สวนทางน้ํานั้นจะเปนลักษณะของแพขนานยนตขามแมน้ําเจาพระยาระหวา

งาอําเภอมโนรมย  จังหวัดชัยนาท  กับบริเวณวัดทาซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี  ไมมีทาเรือสําหรับ

สัญจรทางน้ําโดยตรง  ไมมีสนามบินสําหรับสัญจรทางอากาศ และไมมีเสนทางรถไฟแตสามารถ

โดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค แลวตอรถประจําทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 

กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานครนั้น สามารถเดินทางไปอุทัยธานีไดหลายเสนทาง ไดแก 

  4.1.8.1   จากถนนพหลโยธินผานจังหวัดสระบุรี อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท ขามแมน้ําเจาพระยาลงแพ

ขนานยนต ท่ีอําเภอมโนรมย ผานวัดทาซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เขาตลาดอุทัยธานี รวม

ระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร 

  4.1.8.2   จากทางหลวงหมายเลข 32  (สายเอเซีย) ผานอยุธยา อางทอง สิงหบุรี 

ชัยนาท และแยกเขาทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยกทาน้ําออยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ขาม

สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผานหนาโรงพยาบาลเลี้ยวซายเขา

ตลาดอุทัยธานี รวมเปนระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร 

  4.1.8.3   อีกเสนทางหนึ่งเริ่มตนจากถนนสาย 32  (สายเอเซีย) เมื่อถึงประมาณ

กิโลเมตรที่ 30  (อยูในเขตจังหวัดอยุธยา) เลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเขาทาง

หลวงหมายเลข 309 ไปตามเสนทาง ขามสะพานจังหวัดอางทอง จากนั้นมาตามถนนสาย311ผาน

จังหวัดสิงหบุรี ผานจังหวัดชัยนาทที่อําเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเขาเสนทางหมายเลข 3183 เขา

จังหวัดอุทัยธานี รวมเปนระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร (สํานักงานธนารักษพ้ืนที่อุทัยธานี, 

2551) 
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4.2  การทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

 จังหวัดอุทัยธานีเปนจังหวัดอุดมไปดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีสถานที่

ทองเที่ยวทั้งประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน และศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

ตลอดจนวิถีชีวิตที่นาสนใจสะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมที่ทรงคุณคามีเอกลักษณเฉพาะตัว (กรมการ

พัฒนาชุมชน, 2549) ถึงแมวาจังหวัดอุทัยธานีจะมีทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลายและยังคงความ

สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตชุมชน  แตก็ถูกมองวาเปนเมืองปด เปน

แคเพียงทางผานไปยังจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือ ประกอบกับการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว

ยังไมแพรหลาย  รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจ  และยังขาดการมีสวน

รวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ทําใหการทองเที่ยวของอุทัยธานีมีการเติบโตชา  จะเห็นได

จากสถิติการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในป 2547 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 

124,444 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว  110.79 ลานบาท ในป 2548 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเที่ยวจํานวน 139,754 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว  119.90 ลานบาท (การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย, 2549) ซ่ึงตารางสถิติการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในป 2547-  2548 แสดงดัง

ตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  สถิติการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในป 2547- 2548 

 

  รายการ    2547   2548    

 จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน   124,444   139,754    

 คนไทย     121,184   135,452    

 ชาวตางประเทศ    3,260   4,302    

 คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)   771.66   793.59    

 คนไทย     769.29   784.48    

 ชาวตางประเทศ    858.66   1,060.32   

 รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาท) 110.79   119.90    

 คนไทย     107.46   114.78     

ชาวตางประเทศ    3.33   5.39    

แหลงที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2549. 



 69 

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาปริมาณนักทองเที่ยวและรายไดท่ีเพิ่มขึ้นมีเพียงเล็กนอย และ

จากรายงานขอมูลสถิติการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีป 2550 มีรายงานสรุปวา สถานการณการ

ทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี มีการเติบโตลดลงจากปท่ีผานมารอยละ -2.20 ซ่ึงเปนการลดลงทั้งใน

สวนของนักทองเที่ยวคนไทย และชาวตางชาติ โดยตลาดหลักยังเปนนักทองเที่ยวคนไทย มีอัตรา

การเติบโตลดลงรอยละ -1.96  สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไมแนนอน และจังหวัดอุทัยธานีไมมี

กิจกรรมที่นาสนใจในการที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวเกิดการเดินทาง ประกอบกับแหลงทองเที่ยวไม

อยูในเสนทางหลักในการเดินทางไปภาคเหนือ จึงทําใหจํานวนการเดินทางลดลง ในสวนของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ท่ีลดลงรอยละ -18.13 เนื่องจาก อุทัยธานี

ไมใชแหลงทองเที่ยวหลักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จึงไมไดรับความนิยมมากนัก  โดย

นักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมที่เขามาสวนใหญเดินทางมาจาก  ยุโรป เอเชีย และอเมริกา ตามลําดับ 

ซ่ึงนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมจัดการเดินทางมาเอง และดานพาหนะที่ใชในการเดินทางมากที่สุด 

คือ รถยนตสวนตัว และ รถโดยสารประจําทาง ตามลําดับ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550) 

 

4.3  ทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

 จากขอมูลสารานุกรมรายชื่อทรัพยากรทองเที่ยว 3 จังหวัด (นครสวรรค อุทัยธานี พิจิตร) ท่ี

ไดมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี นั้นพบวาแบงทรัพยากร

ทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ  

4.3.1  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ไดแก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา 

จุดชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ แมน้ํา/แกง วนอุทยาน ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง ศูนยศึกษาธรรมชาติ สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน  

4.3.2  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ไดแก 

กําแพงเมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 

 4.3.3   ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ไดแก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง 
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 ซ่ึงจังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทองเที่ยวจํานวนทั้งสิ้น 69 แหง โดยแบงออกเปน 3 ประเภท 

คือ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ จํานวน 30 แหง ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา จํานวน 23 แหง ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม จํานวน 16 แหง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.สํานักงาน

จังหวัดอุทัยธานี, 2551) ดังแสดงรายชื่อสถานที่ตามประเภทและแสดงอําเภอที่ตั้ง ในตารางที่ 4.4  

 

ตารางที่ 4.4 ทรัพยากรทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี 

 

ประเภทแหลงทองเที่ยว      สถานที่     อําเภอ 

ทัพยากรทองเที่ยว    เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง  ลานสัก 

ประเภทธรรมชาติ    เขตหามลาสัตวถํ้าประทุน    ลานสัก 

    จุดชมวิว เขาหินแดง    ลานสัก 

    ถํ้าเกร็ดดาว     บานไร 

    ถํ้าน้ําพุเขากวางทอง    หนองฉาง 

    ถํ้าพนาสวรรค     ลานสัก 

    หุบปาตาด (UNSEEN)        ลานสัก 

ถํ้าเขาวง      บานไร 

    ถํ้าเขาฆองชัย     ลานสัก 

    บึงทับแต      หนองขาหยาง 

    นํ้าตกไซเบอรหรือน้ําตกหินลาด    หวยคต 

    นํ้าตกอีซา     หวยคต 

    นํ้าตกผารมเย็น     บานไร 

    เขาฆองชัย     ลานสัก 

    เขาปฐวี      ทัพทัน 

    เขาปลารา     ลานสัก 

    เขาผาแรต     ลานสัก 

    เขาพระยาพายเรือ     ลานสัก 

    เขาพุหวาย     บานไร 

    เขาวง      บานไร 

เขาสะแกกรัง (เขาแกว)     เมือง 

    เขาตะพาบ     บานไร 

    เขากวางทองไผเขียว    สวางอารมณ 

    เขาหินเทิน     ลานสัก 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)  

 

ประเภทแหลงทองเที่ยว      สถานที่     อําเภอ 

เขาหินแดง     ลานสัก 

    เกาะเทโพ     เมือง 

    ลําน้ําสะแกกรัง     เมือง 

    วนอุทยานถ้ําเขาวง     บานไร 

    ปาสักธรรมชาติ     ลานสัก 

    นํ้าพุรอนบานสมอทอง    หวยคต 

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท  เมืองโบราณบึงคอกชาง    สวางอารมณ 

ประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถาน  คูเมืองการุง     บานไร 

และศาสนา    ชุมชนโบราณสะแกกรัง    เมือง 

    พระแสงดาบสัตยตราวุธประจําเมืองอุทัยธานี  เมือง 

    เมืองโบราณการุง     บานไร 

    เมืองโบราณบานคูเมือง    หนองขาหยาง 

    เมืองโบราณบานใต หรือบานได    เมือง 

    เมืองอุทัยธานีเกา     หนองฉาง 

    พิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น  เมือง 

    เขาสะแกกรัง     เมือง 

    วัดเขาวงพรหมจรรย    บานไร 

วัดจันทาราม (วัดทาซุง)     เมือง 

    วัดถ้ําเขาตะพาบ     บานไร 

    วัดถ้ําเขาวง     บานไร 

    วัดทัพทัน     ทัพทัน 

    วัดธรรมโฆษก หรือ วัดโรงโค    เมือง 

    วัดมณีสถิตยกปฎฐาราม    เมือง 

    วัดสังกัสรัตนคีรี     เมือง 

วัดหนองชุนชาติ     หนองฉาง 

    วัดหนองพลวง     หนองขาหยาง 

วัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ)     เมือง 

    หลวงพอโตวัดผาทั่ง  (วัดผาทั่ง)     บานไร

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท  เขื่อนทับเสลา     ลานสัก 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี    เขื่อนวังรมเกลา     เมือง 

และกิจกรรม    งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี    เมือง 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)  

 

ประเภทแหลงทองเที่ยว      สถานที่     อําเภอ 

งานวันพระชนกจักรี    เมือง 

    งานมรดกโลก     ลานสัก 

    ตลาดโบราณสะแกกรัง    เมือง 

    สวนปาหวยระบํา     ลานสัก 

    เกาะเทโพ     เมือง 

    ฮกแชตึ๊ง      เมือง 

    ชาวแพในแมนํ้าสะแกกรัง    เมือง 

    บานนาตาโพ     บานไร 

    ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาบานอีมาด-อีทราย  บานไร 

    ศูนยการแสดงและสาธิตการทอผาพื้นเมือง   บานไร 

    (กลุมทอผาไพจิต) 

    ศูนยทอผาพื้นเมืองลายโบราณผาทั่ง    บานไร 

    แหลงทอผาพื้นเมืองบานโคกหมอ    ทัพทัน 

    สวนพฤกษศาสตร     บานไร 

 

แหลงที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551. 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดเพิ่มประเภททรัพยากรทองเที่ยวอีก 1 ประเภท คือ ทรัพยากร

ทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ท่ีพัก รานอาหาร รานของฝากของที่

ระลึก และการขนสง ซ่ึงมีความเกี่ยวของและเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งตอการทองเที่ยว โดยทําการ

รวบรวมขอมูลและสํารวจเฉพาะที่เกี่ยวของกับพื้นที่ท่ีทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก อําเภอเมือง

อุทัยธานี อําเภอบานไร อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต การรวบรวมขอมูลนั้นอางอิงจํานวนและ

รายชื่อของที่พัก รานอาหาร และรานของฝากที่ระลึกจากขอมูลการทองเที่ยวในเวบไซตการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (http://thai.tourismthailand.org/)บางสวนไดทําการปรับแกเพิ่มเติมจาก

ลักษณะขอมูลที่พบจริงจากการสํารวจพื้นที่  ขอมูลการขนสงตรวจสอบขอมูลจาก บขส.จังหวัด

อุทัยธานีเลือกการขนสงที่เกี่ยวของกับพื้นที่อําเภอที่ทําการศึกษา รายชื่อทรัพยากรทองเที่ยวประเภท

การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนรายชื่อเดียวกับขอมูลผูประกอบการดานการทองเที่ยวซึ่ง

แสดงในภาคผนวก ก 
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4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 

 จังหวัดอุทัยธานีไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขึ้น เพื่อเปนกรอบแนวทางใน

การพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และปญหาความตองการของประชาชน ซ่ึง

ตามกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว จังหวัดไดประเมินสภาวะแวดลอมภายนอกที่มี

ผลตอการพัฒนาดานตางๆ รวมทั้งวิเคราะหจุดแข็งจุดออนซึ่งเปนสภาวะแวดลอมภายในจังหวัด

โดยใช SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพของจังหวัด เพื่อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาของจังหวัด โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้  

 

ตารางที่ 4.5  SWOT จังหวัดอุทัยธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ภูมิประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

S2 มีวัตถุดิบการเกษตรบางชนิดจํานวนมาก 

S3มีแรงงานกึ่งฝมือเพียงพอ คาจางถูก 

S4 สินคาเกษตรและผลิตภัณฑบางชนิดมีศักยภาพในการ

ผลิตเพื่อสงออก 

S5 เกษตรกรสามารถผลิตสัตวนํ้าและมีแหลงน้ําพอเพียงตอ

การผลิต 

S6 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาปจจัยการผลิตจาก

ภายในจังหวัดได 

S7 มีสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียงและเขมแข็ง 

S8 มีภูมิปญญาทองถิ่นหลากหลาย 

S9 มีงานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก 

S10 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

S11 ผูประกอบการมีความชํานาญอุตสาหกรรมเกษตร 

S12 มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่

อุดมสมบูรณ 

S13 มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

S14 ประชาชนมีความสนใจในการดูแลสุขภาพ 

S15 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

S16 ปญหาดานสังคมมีนอย 

S17 การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 

S18 ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยม แตพรอมที่จะ 

จุดออน (Weaknesses) 

W1 ขาดแคลน แหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตร  

W2 ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูง  

W3 การบริหารจัดการเงินกองทุนบางสวนไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

W4 ขาดอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

W5 ผลผลิตตอไรอยูในเกณฑตํ่า 

W6 ขาดการบูรณาการดานขอมูล/บุคคล ระหวางหนวยงาน 

W7 ขาดการสงเสริม การใชภูมิปญญาชาวบานในการพัฒนา

ทองถิ่น 

 W8 ปริมาณ/คุณภาพของวัตถุดิบการเกษตรบางชนิดที่จะปอน

โรงงานไมไดมาตรฐาน 

W9 ขาดแคลนแรงงานไรฝมือ และแรงงานฝมือเฉพาะดาน เชน 

การออกแบบ/วิศวกร/วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/R&D 

W10 ผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรูภาษาตางประเทศ 

วิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคา และระบบการจัดการ

ขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

W11 ไมมีแผนธุรกิจและประชาสัมพันธตราสัญลักษณการคา 

W12 ไมมีการเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตอุตสาหกรรม 

W13 ขาดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

W14 ขาดการเลือกสรร และพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/

เทคโนโลยี ทางดานการผลิต และการตลาด 

W15 เกษตรกรมีการใชสารเคมีไมถูกตอง 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 

S19 ที่ดินราคาถูก เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาฯ 

S20 เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการ

ขนสงผลผลิตการเกษตร 

 

จุดออน (Weaknesses) 

W16 โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ มีแนวโนมสูงขึ้น 

W17 ขาราชการบางสวนขาดจิตสํานึกในการใหบริการ

ประชาชน 

W18 การติดตอสื่อสาร และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

ยังมีไมทั่วถึง 

W19 ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาต่ํา 

โอกาส (Opportunities) 

O1 มีโอกาสในการพัฒนา และสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร 

O2สินคาเกษตรมีตลาดรองรับ 

O3 มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน 

(E – Commerce) 

O4 ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ มีลูทางในการ

สงออกตางประเทศ 

O5 อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่ํา  

O6 รัฐบาลใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการ 

SMEs 

O7 ภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 

O8 มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัด 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T1 ภาวะโลกรอน (GLOBAL WARMING )   

T2 ราคาผลผลิตไมมีเสถียรภาพ 

T3 กระแสการบริโภคนิยม ทําใหเกิดการใชจายไมจําเปน 

T4รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานีนอย 

T5 การผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน สงผลกระทบตอ

ตนทุนการผลิตที่นําเขา และราคาสินคาสงออก 

T6 ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา 

T7 ความผันผวนของตลาดโลก  

T8 เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก 

T9 งบประมาณไมตอเนื่อง 

แหลงที่มา: สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551. 

 

จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพของจังหวัดโดย SWOT  Analysis ทําใหได 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดซึ่งประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็น

ยุทธศาสตรและกลยุทธในดานตางๆแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 

2554) มีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2551) 

 

 4.4.1  วิสัยทัศนจังหวัดอุทัยธานี 

  เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก 

4.4.2  พันธกิจของจังหวัดอุทัยธานี 

 4.4.2.1   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลอยางยั่งยืน 
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 4.4.2.2   สงเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหาร ท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน 

 4.4.2.3   สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดวยการบริหารจัดการ และการสราง

เครือขายอยางเปนระบบ 

 4.4.2.4   สงเสริมใหประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.4.3  เปาประสงคของจังหวัดอุทัยธานี  

 4.4.3.1   มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

 4.4.3.2   ประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพอยางเพียงพอและยั่งยืน 

 4.4.3.3   ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยตอผูบริโภค  

 4.4.3.4   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

 4.4.4  ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดอุทัยธานี  

 4.4.4.1   สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 4.4.4.2   สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

 4.4.4.3   พัฒนากระบวนการผลิตดานการเกษตรใหมีคุณภาพและเพิ่มมูลคา 

 4.4.4.4  สรางสมดุลพื้นฐานของชีวิต 

4.4.5  กลยุทธดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 4.4.5.1   ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 4.4.5.2   เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการ

แขงขัน 

 4.4.5.3   พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว 

4.4.6 กลยุทธดานสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

 4.4.6.1   บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบตามลักษณะทางภูมิศาสตร (4  

ลุมน้ํา)  

 4.4.6.2   จัดทําแผนแมบทและระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยาง 

ยั่งยืน 

4.4.7  กลยุทธดานการพัฒนากระบวนการผลิตการเกษตรใหมีคุณภาพและเพิ่มมูลคา 

 4.4.7.1   สงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

 4.4.7.2   พัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคา 

 4.4.7.3   พัฒนาตลาดกลางและโลจิสติกส (Logistics) 

 4.4.7.4   สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
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4.4.8  กลยุทธดานการสรางสมดุลพื้นฐานของชีวิต 

 4.4.8.1  พัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 

  4.4.8.2   สงเสริม/สนับสนุน และพัฒนาอาชีพแกกลุมอาชีพและผูดอยโอกาส ให

สามารถพึ่งตนเองได 

4.4.8.3  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

  4.4.8.4   เสริมสรางความเปนธรรม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคมใหแก

ประชาชน 

4.4.9  เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร: สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 4.4.9.1   รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  

 4.4.9.2   ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณและมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

4.4.10 เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร: สงเสริมและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําอยางเปนระบบ 

4. 4. 10. 1    มีระบบขอมูลและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของจังหวัด 

4.4.10.2  เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนสําหรับใชในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

 4.4.10.3   ลดผลกระทบจากอุทกภัยและแกปญหาภัยแลง    

4.4.11  เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร: พัฒนากระบวนการผลิตดานการเกษตรใหมี

คุณภาพและเพิ่มมูลคา 

 4.4.11.1   ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

 4.4.11.2   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลคาสินคาเกษตร 

 4.4.11.3   เกษตรกรและองคกรมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได 

4.4.12  เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร: สรางสมดุลพื้นฐานของชีวิต 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสมดุลในพื้นฐานของชีวิต  
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4.5  การประเมินศักยภาพของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตดวยการวิเคราะห SWOT Analysis 

 

ผลจากการประเมินศักยภาพของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี และโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตดวยการวิเคราะห SWOT Analysis (2549) ไดขอสรุปดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.6  SWOT การทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ภูมิประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

S2 มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก 

S3 มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 

S4 มีงานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก 

S5 มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนา

สังคมรวมกันมากขึ้น 

S6 มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดม

สมบูรณ 

S7 มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

S8 ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ 

S9 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

S10 การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 

S11 ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ 

จุดออน (Weaknesses) 

W1 ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 

W2 ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน 

W3 การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมทั่วถึง 

W4 ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

W5 ภาษาตางประเทศ และวิทยาการสมัยใหม 

W6 ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของ

ตนเอง และการกําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

O1 รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

O2 เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและ

ระดับทองถิ่น 

O3 เปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร สนับสนุนดานการทองเที่ยว 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T1 เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน อุทกภัย เปนตน 

T2 กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว 

T3 งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง 

T4 ประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกในการ

รักษาสิ่งแวดลอม และไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

 

แหลงที่มา: สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี, 2549. 
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จากการศึกษาขอมูลจังหวัดอุทัยธานีพบวา จังหวัดอุทัยธานีมีประวัติความเปนมาในการ

กอตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย การกําหนดแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด การกําหนดวิสัยทัศนจึงใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนประเด็นหลักใน

การพัฒนาจังหวัดอยางหนึ่ง ซึ่งจากวิสัยทัศนท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สวนหนึ่งนั้นผูวิจัยจึง

ไดทําการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยว  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกและยุทธศาสตรการพัฒนาการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน  ตามวิสัยทัศน

ของจังหวัดอุทัยธานีท่ีตองการใหจังหวัดอุทัยธานีนั้นเปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรปลอดภัย สังคม

อุทัยผาสุก 

  



บทที่ 5 

 

ผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยว 

 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ใน

ครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการสํารวจภาคสนามดวยแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยวควบคู

กับการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ท้ัง 4 ประเภท 

ไดแก ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน

และศาสนา ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม และทรัพยากรทองเที่ยว

ทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดอุทัยธานี พบวาจังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากร

ทองเที่ยวประเภทตางๆกระจายอยูในทุกอําเภอที่ทําการศึกษา ไดแก อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอ

บานไร อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต จากขอมูลทุติยภูมิและการสํารวจภาคสนามดวยแบบ

ตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว ศึกษาลักษณะ ความโดดเดน ท่ีตั้งและการเขาถึง ของทรัพยากร

ทองเที่ยวแตละประเภท โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวแตละประเภทดังนี้ 

 

5.1 ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ  

 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตามการกําหนดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2551) ไดแก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุดชมวิว ซากฟอส

ซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ แมน้ํา/แกง 

วนอุทยาน ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง ศูนยศึกษาธรรมชาติ สวนรุกขชาติ อุทยานแหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/  

พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน   

 ผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดอุทัยธานี จากขอมูลจากการ

สํารวจภาคสนาม การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2551) คูมือขอมูลทอง

ธรรมชาติ-ทองวัฒนธรรม-ทองเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอลานสัก (2550:  60,73) พบวามีคอนขางมาก 

ปรากฏอยูในทุกอําเภอที่ทําการศึกษา บางแหงมีความโดดเดนมีช่ือเสียงในระดับประเทศ  ใน

การศึกษาครั้งนี้รวบรวมไว  19 ชนิด สวนใหญอยูพ้ืนที่อําเภอลานสักมากที่สุด ลักษณะของ
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ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปนพื้นที่ทรัพยากรปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ซ่ึงมีความโดดเดน พบ

ในพื้นที่อําเภอลานสัก มีภูเขาและจุดชมวิวทิวทัศนพบกระจายอยูในอําเภอลานสัก อําเภอบานไร 

และอําเภอเมืองอุทัยธานี มีถํ้าที่มีหินงอกหินยอย อยูในอําเภอลานสักและอําเภอบานไร น้ําตก พบ

ในพื้นอําเภอหวยคต อําเภอบานไร และอําเภอลานสัก แมน้ําสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีอยูใน

พ้ืนที่อําเภอเมืองอุทัยธานี นอกจากนี้ยังมีน้ําพุรอนทางธรรมชาติ อยูในพื้นที่อําเภอหวยคต โดยรวม

แลวหลายชนิดของทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือในแตละแหลงทองเที่ยวยังไมไดรับการ

พัฒนาปรับปรุงใหดึงดูดนักทองเที่ยว ยังขาดขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่

จําเปนในหลายแหลงทองเที่ยว ท่ีมีความโดดเดนที่สุดของทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ และ

คอนขางดึงดูดนักทองเที่ยว ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด

อุทัยธานี 3 อําเภอ คือ อําเภอลานสัก อําเภอบานไร และอําเภอหวยคต ท่ีตั้งของที่ทําการอยูในอําเภอ

ลานสัก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงนั้น เปนผืนปาอนุรักษท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีขนาด

ใหญท่ีสุดในประเทศไทย ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) เมื่อ

ป พ.ศ. 2534 อนุญาตใหประชาชนทั่วไปเขาไปศึกษาธรรมชาติไดตามจุดที่ผอนปรน ซ่ึงนอกจาก

ขอจํากัดในเรื่องจุดที่อนุญาตใหเขามาศึกษาธรรมชาติแลว ยังมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนที่เขามา

และระยะเวลาในการเขาพักดวย  รายละเอียดของทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติแตละชนิดแสดง

ในตารางที่ 5.1 และผูศึกษาไดนําเสนอภาพของทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสําคัญและโดด

เดนไวในภาคผนวก ข 

 

5.2 ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ตามการกําหนดของ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2551) ไดแก กําแพงเมือง/คูเมือง ชุมชน

โบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนย

ศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 

ผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ของ

จังหวัดอุทัยธานี จากขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงาน

จังหวัดอุทัยธานี (2551) พบวาทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา

ของจังหวัดอุทัยธานี ปรากฏอยูในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอบานไร และอําเภอลานสัก ใน

การศึกษาครั้งนี้รวบรวมไว 14 ชนิด สวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานีมากที่สุด ลักษณะ
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ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา เปนวัดเกาแกโบราณและวัดที่

ประชาชนใหความเคารพนับถือใหความสําคัญ พบในอําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอบานไร และอําเภอ

ลานสัก ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่ชาวอุทัยธานีเคารพนับถือคือ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ซ่ึง

ประดิษฐานอยูในวัดสังกัสรัตนคีรี อําเภอเมืองอุทัยธานี พบโบราณสถาน โบราณวัตถุในอําเภอบาน

ไร และอําเภอเมืองอุทัยธานี นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น ท่ีเก็บ

เรื่องราวความเปนมาทางประวัติศาสตร โบราณคดี อยูในอําเภอเมืองอุทัยธานี ท่ีมีความโดดเดน

ท่ีสุดของทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา คอนขางดึงดูด

นักทองเที่ยว ไดแก วัดจันทารามหรือวัดทาซุง เปนวัดที่สรางในสมัยอยุธยา ดานตรงขามกับวัดเปน

ปูชนียสถานแหงใหม มีบริเวณกวางขวาง มีพระอุโบสถ อาคารตางๆที่หลวงพอฤาษีลิงดํา พระเถระ

ท่ีมีช่ือเสียงไดสรางไวอยางวิจิตรงดงาม เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีศาลาหลายหลังใชเปน

สถานที่ฝกสมาธิและมีท่ีพักสําหรับผูมาปฏิบัติธรรมวิปสสนา  รายละเอียดของทรัพยากรทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนาแตละชนิดแสดงในตารางที่ 5.2 และผูศึกษาได

นําเสนอภาพของทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ท่ีสําคัญและ

โดดเดนไวในภาคผนวก ข 

 

5.3 ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ตามการกําหนดของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2551) ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา งานประเพณี 

จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนยวัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม 

สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตวสวนสาธารณะ สวนหยอม หมูบาน เหมือง 

ผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมของจังหวัด

อุทัยธานีจากขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัด

อุทัยธานี(2551) คูมือขอมูลทองธรรมชาติ-ทองวัฒนธรรม-ทองเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอลานสัก 

(2550: 92,93 และ94) คอนขางโดดเดน มีช่ือเสียง มีเอกลักษณเฉพาะตัว ปรากฏอยูในพื้นที่อําเภอ

เมืองอุทัยธานี อําเภอบานไร และอําเภอลานสัก ในการศึกษาครั้งนี้รวบรวมไว 18 ชนิด สวนใหญอยู

ในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานีมากที่สุด ลักษณะทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

กิจกรรมของจังหวัดอุทัยธานี เปนงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา งานที่แสดงความเคารพนับ

ถือตอปูชนียบุคคลที่สําคัญ งานรําลึกวันสําคัญของสถานที่ งานประเพณีท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต
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ชุมชนที่สืบทอดกันมา รวมทั้งงานกาชาดและของดีเมืองอุทัย มีวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวแพ 

ชาวเขา ชาวชุมชนในพื้นที่ท่ีเรียบงาย มีกิจกรรมหรือสถานที่ท่ีมนุษยสรางขึ้นและเปนประโยชนใน

การพักผอนรวมทั้งศึกษาเรียนรู จําพวก อางเก็บน้ํา สวนพฤกศาสตร สวนปา และศูนยทอผาที่มี

ช่ือเสียง ท่ีมีความโดดเดนที่สุดของทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม

ของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก  งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันแรม 1 

คํ่า เดือน 11 (ตุลาคม) ของทุกป ถือเปนประเพณีสําคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี 

พระสงฆทุกรูปที่จําพรรษาในอําเภอเมืองอุทัยธานีจะเดินลงบันไดเปนแถวจากยอดเขาสะแกกรังมา

รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด นับเปนงานประเพณีท่ีมีช่ือเสียงไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวทุกป รายละเอียดของทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมแต

ละชนิดแสดงในตารางที่ 5.3 และผูศึกษาไดนําเสนอภาพของทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ท่ีสําคัญและโดดเดนไวในภาคผนวก ข 

 

5.4 ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ผูศึกษาไดกําหนดขึ้นตาม

ลักษณะทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก ทรัพยากรจําพวกที่พัก รานอาหาร รานของ

ฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง 

ผลการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกจากขอมูลจาก

การสํารวจภาคสนาม การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี(2551) แผนพับเที่ยว

ไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก ชุด มหัศจรรยอุทัยธานี และ แผนพับเที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจ

ไทยคึกคัก ชุด อุทัยธานี พบวาทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ

จังหวัดอุทัยธานีนั้น ดานที่พัก มีหลายรูปแบบ ท้ังโรงแรม รีสอรท โฮมเสตย สวนใหญท่ีพักตางๆอยู

ในอําเภอเมืองอุทัยธานี รองลงมาอยูในอําเภอบานไร ในสวนของอําเภอลานสักและหวยคตนั้น ท่ี

พักยังคงมีอยูนอย คุณภาพของที่พักแรมขึ้นอยูกับราคาของที่พัก มีใหเลือกตามกลุมนักทองเที่ยวซึ่ง

มีท้ังราคาในระดับขั้นต่ํา ราคาปานกลาง และราคาสูง ซ่ึงมีความแตกตางในคุณภาพและราคา

คอนขางมาก โดยที่พักแรมที่คอนขางมีคุณภาพมักจะมีราคาสูงมากดวยเพื่อรองรับนักทองเที่ยว

เฉพาะกลุม ดานอาหาร มีใหเลือกหลากหลาย สวนใหญอยูในอําเภอเมืองอุทัยธานี ในอําเภออื่นๆ

รานอาหารยังคงมีอยูนอย ลักษณะอาหารสวนใหญเปนอาหารตามสั่ง จําพวกปลาแมน้ํา ปลาแรด จะ

พบในหลายๆราน ดานของฝากของที่ระลึก เปนจําพวกอาหารและขนม ท่ีข้ึนชื่อคือ ขนมปงสังขยา 
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ขาวกุงกรอบ ขาวเกรียบปลากราย มีผลิตภัณฑมีดสวยงามและกรรไกรตัดแตงกิ่งไมท่ีเปนงานฝมือ

ของชาวบาน มียาลมจีนสูตรโบราณ ซ่ึงรานของฝากของที่ระลึกสวนใหญพบในอําเภอเมือง

อุทัยธานี มีผลิตภัณฑผาฝายผาทอพื้นเมืองที่มีมากในอําเภอบานไร  นอกจากนี้ยังมีชุดเฟอรนิเจอร

จากรากไมท่ีพบในอําเภอลานสัก ไมพบรานของฝากของที่ระลึกในอําเภอหวยคต ดานการคมนาคม

ขนสง มีเสนทางติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดใกลเคียงรวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยาง

สะดวก มีการขนสงเฉพาะทางรถ มีรถบริการระหวางจังหวัดอุทัยธานีและกรุงเทพฯ ท่ีเปนทั้งรถ

โดยสารปรับอากาศและรถตู รถโดยสารปรับอากาศจะมีรอบเดินรถที่แนนอนตามกําหนดรอบเวลา

ในแตละวัน รถตู มีชวงเวลาที่กําหนดแตการเดินรถขึ้นอยูกับจํานวนคนที่ข้ึนไมมีระยะหางระหวาง

รอบเดินรถ มีรถบริการระหวางอําเภอกับตัวจังหวัด แตละอําเภอจะมีรอบเดินรถที่แนนอนตาม

กําหนดรอบเวลาในแตละวัน ในสวนของการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆยังไมสะดวก 

เนื่องจากหลายสถานที่ทองเที่ยว ไมมีรถโดยสารประจําทางที่เขาถึง  รายละเอียดของทรัพยากร

ทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแตละชนิดแสดงในตารางที่ 5.4 และผูศึกษาได

นําเสนอภาพของทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีสําคัญและโดด

เดนไวในภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 5.1  ผลการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

1. เขาสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี จากเมืองอุทัยธานีใชทางหลวงหมายเลข 3220 เปน

ระยะทาง 4 กิโลเมตร แลวเลี้ยวบริเวณสนามกีฬาจังหวัด

ไปตามทางขึ้นสูยอดเขา หรือจากบริเวณลานวัดสังกัส

รัตนคีรีมีบันไดขึ้นสูยอดเขาสะแกกรัง 

จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศนเมืองอุทัยธานีได

กวางขวางเปนที่ต้ังของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

จําลอง ดานหนามีระฆังใบใหญ ถือกันวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ 

ใกลกับมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังมีพระราชานุสาวรียสมเด็จ

พระปฐมบรมมหาชนกนาถ แหงรัชกาลที่ 1สมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ไดสถาปนาพระอัฐิ

พระบิดาเปนสมเด็จพระชนกาธิบดี เมื่อ พ.ศ. 2338 เลยพระราชา

นุสาวรียไปทางปาหลังเขา ประมาณ 200 เมตร จะพบ หมุดแผน

ที่โลก สรางขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2475 

 

2. ลําน้ําสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อยูตรงตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี ไหลผานตัวจังหวัดอุทัยธานี บริเวณสองฝงแมนํ้ามีเรือนแพอยู

เรียงราย ฝงแมนํ้าดานตะวันตกมีอาคารบานเรือนอยูหนาแนน

และเปนตลาดใหญ ของที่ขายนั้นสวนใหญชาวบานจะปลูกเอง

ทําเอง สวนฝงแมนํ้าดานตะวันออกเปนเกาะเทโพ มีสวนผลไม 

และปาไผตามธรรมชาติ  ลําน้ําสะแกกรังจัดเปนลําน้ํา

คูบานคูเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

3.เกาะเทโพ 

 

เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพ จากตลาดสดเทศบาล ขามสะพานไปยังวัด

อุโปสถาราม ก็จะเปนพื้นที่ของเกาะเทโพ 

เดิมเปนแหลมยื่นออกมาคั่นระหวางแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้า

สะแกกรัง  ซึ่งมาบรรจบกันทางทิศใตของแหลม แตมีการขุด

คลองเชื่อมทางเหนือในภายหลัง เพื่อใหแมนํ้าเจาพระยามาหนุน 

แมนํ้าสะแกกรังในยามน้ําแลง แหลมนี้จึงกลายเปนเกาะเทโพ 

ซึ่งเปนจุดที่นาสนใจสําหรับผูชอบปนจักรยานทองเที่ยว การ

เดินทางบนเกาะเทโพ บรรยากาศสองขางจะเปนปาไผ ไร

ขาวโพดและทุงนาใหบรรยากาศที่สงบรมรื่น 

 

4.วนอุทยานถ้ําเขาวง 

(ถํ้าพุหวาย) 

 

บานไร 

 

จากอําเภอบานไรใชทางหลวงหมายเลข 3011 สายบาน

ไร-พุบอน ผานโคงศาลเจาพอเขารัก จนกระทั่งถึงทาง

แยกที่มีปายบานอีหลุบ-บานเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีก

ประมาณ 6 กิโลเมตร ผานทางเขาวัดถ้ําเขาวงมาอีก 3 

กิโลเมตร จะถึงทางเขาวนอุทยานถ้ําเขาวงหรือถ้ําพุ

หวาย 

 

เปนสวนหนึ่งของผืนปาตะวันตกติดกับอุทยานแหงชาติพุเตย 

จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาหินปูนสูงชัน

สลับซับซอน มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต มีสถานที่ที่

นาสนใจโดดเดนคือ เขาพุหวายหรือถ้ําพุหวาย เปนถ้ําขนาด

ใหญ ภายในถ้ํากวางขวาง มีหินงอกหินยอย เชน รูปเจดีย อางน้ํา 

ทางเขาถ้ําอยูบนไหลเขาตองเดินขึ้นไป อากาศถายเทไดสะดวก 

มีโพรงทะลุถึงดานตรงขามของภูเขา มีคางคาวอาศัยอยู 9 ชนิด 

สามารถเดินไดเองหรือติดตอคนนําทางไดบริเวณปากถ้ํา  ใช

เวลาเดินประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางดานหลังของถ้ําพุหวาย มี ถํ้า 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

    เทพมาลี หรือ ถํ้าพญานาค เปนถ้ําขนาดเล็กคอนขางลึกมีความ

สวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินยอย ยอดเขาพุหวาย สูง 

700 เมตรจากระดับน้ําทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่

กวางไกลอยางสวยงาม บนสันเขาเปนปาเต็งรังที่คอนขาง

สมบูรณ 

 

5.นํ้าตกผารมเย็น 

 

บานไร 

 

อยูบานใหมรมเย็น จากอําเภอบานไรใชทางหลวง

หมายเลข 3011 สายบานไร-พุบอน จนกระทั่งถึงทางเขา

บานใหมรมเย็น เลี้ยวขวาเขาไปประมาณ 2 กิโลเมตร 

จากนั้นเดินเทาเขาสูนํ้าตกอีก 400 เมตร 

 

เปนน้ําตกหินปูนขนาดเล็กตั้งอยูบนหนาผา สามารถมองเห็นได

จากริมถนน เปนสายน้ําสีขาวทิ้งตัวลงมาในปาทึบอยูเบื้องลาง  

ผานหนาผาดินที่มีมอสสีเขียวเกาะอยู  ประกอบกับพื้นที่เปนปา

รกครึ้ม บริเวณน้ําตกโดยรอบไมเหมาะแกการเลนน้ําเนื่องจาก

ธารมีขนาดเล็ก แตบริเวณโดยรอบน้ําตกบรรยากาศรมรื่นไป

ดวยตนไมใหญรกครึ้ม ทําใหคนที่ไดยืนชมมีความรูสึกชุมฉ่ํา

เย็นตามไปดวย บริเวณโดยรอบยังไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

6. ถํ้าเกร็ดดาว 

 

บานไร 

 

หมู 4 ต.แกนมะกรูด จากอําเภอบานไรไปตามเสนทาง

หลวงหมายเลข 3011 สายบานไร-พุบอน ประมาณ 20  

 

จากปากถ้ําจะมีบันไดไมไผทอดยาวลงไปในถ้ํา เปนถ้ําที่มีขนาด

ใหญ ในถ้ํามีแทงหินขนาดใหญ เมื่อถูกแสงจะเปนประกาย  
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

  กิโลเมตร สุดถนนลาดยาง แลวไปตามถนนลูกรังอัดอีก 

2 กิโลเมตร เลยจากศูนยวัฒนธรรมบานอีมาด-อีทราย 

ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางเดินเทาไปถ้ําเกร็ดดาว

ได 

 

เพดานถ้ําเต็มไปดวยคางคาว และชาวบานไดอาศัยขี้คางคาวไป

ทําปุยใสไรนา 

7. นํ้าตกตาดดาว 

 

บานไร 

 

เลยจากปากทางเขาถ้ําเกร็ดดาวไปเล็กนอย ฝงตรงขาม

เปนทางเขาน้ําตกตาดดาว 

 

เปนน้ําตกที่ไหลผานโขดหินลงมา 9 ช้ัน บริเวณโดยรอบเปนปา

สมบูรณ 

8. เขตรักษาพันธสัตวปา

หวยขาแขง 

 

ลานสัก 

 

อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 102 กิโลเมตร ใชทาง

หลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-หนองฉาง จากนั้นใช

ทางหลวง    หมายเลข 3438 สายหนองฉาง-ลานสัก  ถึง

หลักกิโลเมตรที่ 53-54 เลี้ยวซายเขาไปประมาณ 15 

กิโลเมตร จะถึงที่ทําการเขตดานตรวจเขาหินแดง ซึ่ง

ต้ังอยูริมหวยทับเสลา จากที่ทําการเขตฯ สามารถ

เดินทางดวยรถยนตตอไปยังหนวยพิทักษปากะปุกกะ

เปยง ระยะทาง 14 กิโลเมตร  และ สถานีวิจัยเขานางรํา 

ระยะทาง 17 กิโลเมตร 

 

จัดเปนทรัพยากรทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัดอุทัยธานี 

เนื่องจากไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ

ยูเนสโก (UNESCO)ระหวางวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534 หวยขา

แขงมีพ้ืนที่ครอบคลุม 6 อําเภอ 3 จังหวัด คือ อําเภอบานไร 

อําเภอลานสัก อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี  อําเภอสังขละบุรี 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก  มีพ้ืนที่  3,609,375 ไร โดยมีการรวมพื้นที่ของเขตรักษา

พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรเขามาดวยทําใหเปนผืนปาอนุรักษ

ตอเนื่องที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

 

 

 

 

 

          ตะวันออกเฉียงใต เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงซึ่งได

กลายเปนมรดกโลกและเปนที่รูจักของคนทั่วไป เปดจุดผอน

ปรนทั้งหมด 3 จุด ใหประชาชนทั่วไปเขาไปศึกษาธรรมชาติได 

ไดแก 1.บริเวณสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 2.

บริเวณหนวยพิทักษปาไซเบอร 3. บริเวณหนวยพิทักษปาหวย

แมดี ในสวนบริเวณที่ทําการเขตฯมี รูปปนคุณสืบ นาคะเสถียร  

อาคารอนุสรณสถานสืบ นาคะเสถียร ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ

คุณสืบไว  บานพักคุณสืบ และเสนทางศึกษาธรรมชาติเขาหิน

แดง มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินประมาณ 4 

ช่ัวโมง นอกจากขอจํากัดในเรื่องจุดที่อนุญาตใหเขามาศึกษา

ธรรมชาติแลว ยังมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนที่เขามาและ

ระยะเวลาในการเขาพักดวย 

 

9. เขาปลารา 

 

ลานสัก 

 

จากตัวเมืองใชทางหลวงหมายเลข 333 ผานอําเภอหนอง

ฉาง จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 3438 สายหนองฉาง-

ลานสัก อีกประมาณ 21.5 กิโลเมตร จะเห็นเทือกเขา

ปลาราอยูซายมือ แลวเลี้ยวซายไปตามทางลาดยางอีก 

 

เขาปลารามีขนาดใหญ สูงชันมากประมาณ 598 เมตร สภาพปา

คอนขางสมบูรณตองเดินเทาและปนเขา ระยะทางประมาณ 1.3 

กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง จึงจะถึงยอดเขาและแลเห็น

ภูมิประเทศที่สวยงาม ขางบนเปนที่ราบขนาดใหญและมีปาไม 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

  ประมาณ 7.5กิโลเมตร การขึ้นสูยอดเขาตองมีเจาหนาที่

นําขึ้นไปเทานั้น ติดตอลวงหนา 1 วันกอนการเดินทาง 

มะคา หนาผาดานตะวันตกที่ระดับความสูง 320 เมตร พบ

ภาพเขียนกอนประวัติศาสตรอายุประมาณ 3,000 ป ภาพมี

ทั้งหมด 40 ภาพ แสดงใหเห็นสภาพชีวิตสังคมของคนยุค

โบราณ   

 

10. หุบปาตาด 

 

ลานสัก 

 

หมูที่ 1 ตําบลปาออ เขาทางเดียวกับเขาปลารา อยูกอน

ถึงเขา 

ปลาราประมาณ 1 กิโลเมตร 

 

กรมปาไมไดประกาศเปนพื้นที่อนุรักษเพราะ มีสภาพทาง

ภูมิศาสตรแปลกและมีพันธุไมหายาก เชน เตาราง เปลา คัดคาว

เล็ก เปนตน อยูในความดูแลของเขตหามลาสัตวปาเขาประทุน 

ทางเดินเขาหุบเขาปาตาดมืดสนิทแตเดินไมนานจะถึงปลอง

ขนาดใหญที่แสงสองลงมาและจะพบปาตาด ใหความรูสึก

เหมือนวาไดมาอยูในโลกยุคดึกดําบรรพ ลักษณะคลายปาดงดิบ 

ความชุมชื้นสูง มีความรมรื่นเหมาะ แกการเดินชมธรรมชาติ 

ระยะทางเดินไป-กลับ 700 เมตร ใชเวลาประมาณ 30 นาที 

จัดเปนแหลงทองเที่ยว Unseen Thailand ชนิดหนึ่ง 

 

11. เขตหามลาสัตวปาถ้ํา

ประทุน 

 

ลานสัก 

 

หมู 1 ต. ปาออ เดินทางโดยถนนสายอุทัยธานี-หนอง

ฉางถึงทางแยกไป อําเภอลานสัก อําเภอบานไร จากทาง 

เนื้อที่ทั้งหมด จํานวน 13,052 ไร ประกอบดวยภูเขาจํานวน 6 ลูก 

คือ เขาปลารา เขาฆองชัย เขาหวยโศก เขานอย เขาบริวาร และ 

89 



  90 

 

ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

  แยกดังกลาวเดินทางอีก 3 กิโลเมตรจะถึงทางแยกไป 

อําเภอลานสัก เลี้ยวขวาแยกไปลานสักเปนระยะทาง

ประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงเขตหามลาสัตวปาถ้ํา

ประทุน 

เขาน้ําโจนประกาศใหเปนเขตหามลาสัตวปาถ้ําประทุน เมื่อวันที่ 

4 มีนาคม พ.ศ. 2542 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เปนภูเขาหินปูน 

พื้นที่โดยรอบของภูเขามีหนาผาสูงชัน มีโพรงถ้ําสวยงามตาม

ธรรมชาติ แตละถ้ํามีความสวยงามดวยหินงอกหินยอย 

นอกจากนั้นยังมีภาพเขียนสีประวัติศาสตรที่สื่อถึงวัฒนธรรม

ทองถิ่นของชุมชนสมัยโบราณ(เขาปลารา)บริเวณที่ทําการเขตฯ 

มีบานพักรับรองนักทองเที่ยว บรรยากาศธรรมชาติติดภูเขา 

สามารถติดตอขอเขาพักได 

 

12. เขาฆองชัย 

 

ลานสัก 

 

หางจากตัวเมืองประมาณ 52.4 กิโลเมตรจากอําเภอเมือง

ใชทางหลวงหมายเลข 333 ผานอําเภอหนองฉาง  

จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 3438 สายหนองฉาง-ลาน 

สัก และกอนถึงอําเภอลานสักประมาณ 2 กิโลเมตร มี

ทางแยกซายมือเขาโรงเรียนลานสักวิทยา และไปอีก

ประมาณ 500 เมตรจะถึงเขาฆองชัย 

มีความสูงประมาณ 353 เมตร ทางดานหนาของเขาฆองชัยเปน

ถํ้าตื้น กวางเหมือนอุโมงคใหญ เขาใจวาเดิมมีมนุษยกอน

ประวัติศาสตรอาศัยอยูเพราะพบเครื่องมือหิน และเศษภาชนะ

ดินเผา ภายในถ้ํามีฝูงงคางคาวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ในเวลา

เย็นจะเห็นฝูงคางคาวบินออกมาหากินนานนับชั่วโมง และถา

ปนหนาผาสูงไปจะพบโพรงถ้ําอีกหลายถ้ําอยูทางดานบน มีถํ้า

พรสวรรค ถํ้าน้ําทิพย ถํ้าธงชัย ถํ้ามหาสมบัติ ถํ้าเปด และถ้ําลม  
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

    (ปจจุบันจากชวงที่ทําการสํารวจ(มีนาคม 2552) บริเวณตัวถ้ําเขา

ฆองชัยถูกปด ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากมีแมลงมีพิษจําพวก

เห็บ ริ้น ไร จํานวนมาก แตสามารถยืนชมคางคาวจํานวนมาก

บินเขาถ้ําไดในชวงเวลาเย็น) 

 

13. เขาผาแรต 

 

ลานสัก 

 

อยูที่ตําบลลานสัก หางจากดานหลังที่วาการอําเภอลาน

สัก ประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

 

เปนเขาลูกเล็ก ๆ มีความสูงประมาณ 376 เมตร ภายในเขาลูกนี้

เปนที่ต้ังของถ้ําซึ่งมีหินงอกหินยอย พรอมทั้งเปนที่อยูอาศัยของ

คางคาว และมีสํานักสงฆอยูใกลเชิงเขา 

 

14. เขาพระยาพายเรือ 

 

ลานสัก 

 

อยูที่ตําบลลานสักหางจากอําเภอเมือง 59 กิโลเมตร ตาม

ทางหลวงหมายเลข 3438 สายหนองฉาง-ลานสัก ตรง

หลักกิโลเมตรที่ 29-30 แยกขวาเขาที่วาการอําเภอลาน

สัก และเขาทางลูกรังไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงเชิงเขาแลว

เดินขึ้นสูปากถ้ําอีกประมาณ 150 เมตร 

 

เปนเขาลูกเล็ก สูง 257 เมตร เมื่อมองจากระยะไกลจะแลดูคลาย

เรือสําเภาลําหนึ่ง บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน ภายใน

ประกอบดวยถ้ําเล็กเชื่อมตอกัน ไดแก ถํ้าแกว ถํ้าสีชมพู ถํ้าทอง

พระโรง ถํ้าอางน้ํามนต ลถํ้าพุทธสถาน ภายในถ้ําซับซอนมาก

จึงตองมีปายบอกทางและมีไฟฟาเพื่อความสะดวกในการเที่ยว

ชมความงามของหินงอกหินยอย ตอนบนของถ้ํามีพระนอน

ขนาดใหญ สวนทางเขาถ้ําตาง ๆ มีทางเขาทางเดียว ซึ่งเปนทาง

ลึกถึงขางลาง มีบันไดลงไปไดถึงกนถ้ํา 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

15.นํ้าตกวังไผ (นํ้าตกวัง

ไอเฒา) 

ลานสัก 

 

ออกจากตัวอําเภอลานสักแลวเลี้ยวขวาไปตามทางหลวง

หมายเลข 3438 ไปจนถึงแยกอางเก็บน้ําทับเสลา ให

เลี้ยวซายเขาไป หากสังเกตกอนเลี้ยวเขามาจะเห็นปอม

ของจุดพักสายตรวจระบําอยูทางขวามือเลี้ยวเขามาแลว

ไปตามทาง ผานโรงเรียนหวยเปลาไปจนเจอสองแยกให

เลี้ยวซายไปแลวตรงไปจนถึงทางแยก ใหตรงไปแลว

เลี้ยวซายไปตามพื้นบริเวณของอางทับเสลา เจอทางแยก

สองทางเลี้ยวขวาไปสวนปาระบํา เสนทางจะขรุขระ

เปนทางลูกรัง ไปเรื่อยๆ เจอทางบังคับใหเลี้ยวซาย ยังคง

เปนดินลูกรังใหตรงไปตามปายที่ไปหนวยพิทักษปาวัง

ไผอีก 8 กิโลเมตร  

 

นํ้าตกวังไผมีตนน้ํามาจากยอดเขาซึ่งบริเวณน้ําตกชั้นตางๆที่

ลดหลั่นกันสวยงามตามธรรมชาติ พ้ืนที่ตัวน้ําตกไมกวางมาก 

ราว 5-6 เมตร แตความสูงนั้น 20 กวาเมตร มีสัตวปาหลากหลาย

ชนิด จําพวก ชะนี คางเทา คางแวน ลิง ที่บริเวณน้ําตก นํ้าตก

แหงนี้อยูแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง แตอยูในชวง

รอบนอก 

16.ลานหินเทิน ลานสัก จากที่วาการอําเภอลานสักใชเสนทางสูอําเภอหนองฉาง 

(3438) ถึงแยกเลี้ยวซายเขาสูถนนลานสัก-สวางอารมณ  

ถึงกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซายตามเสนทางเขาหมูบานบุง

กระเซอร เปนถนนลูกรังตรงไปประมาณ 6 กิโลเมตร 

แลวเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 600เมตร ถึงลานหินเทิน 

เสนทางโดยรอบยังไมสะดวกนัก 

ลานหินเทินเปนภูเขาหินแกรนิต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 36 ไร ต้ังอยู

ทางทิศตะวันออกของที่วาการอําเภอลานสัก ในพื้นที่ของลาน

หินเทินมีตนสักทองขึ้นอยูอยางหนาแนน บริเวณรอบจะเปนไร

ขาวโพด ไรมันสําปะหลังของชาวบุงกระเซอร ดานทิศเหนือ

ของลานหินเทินไมไกลกันนัก เปนที่ต้ังของเขาผาแรต ความ

แปลกของลานหินเทิน อยูที่กอน 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

17. นํ้าพุรอนบานสมอ

ทอง 

 

 

 

 

หวยคต 

 

บานสมอทอง ตําบลคอกควาย ในโครงการอางเก็บน้ํา

หวยขุนแกวสามารถเดินทางจากอําเภอหนองฉาง 

เปนน้ําพุรอนธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาผิวดิน เปนน้ําใส

และมีกลิ่นกํามะถันฉุนมีความรอนขนาดตมไขสุกภายใน 5 นาที 

ไหลผานชองเขาไปรวมกับน้ําในลําหวยคอกควาย ปจจุบัน

ไดรับการปรับปรุงใหเปนบอน้ําพุรอน เปนจุดชมทิวทัศนและ

เปนจุดชมพระอาทิตยตก 

18. นํ้าตกไซเบอร 

 

หวยคต 

 

อยูที่ตําบลคอกควาย  อยูหางจากจังหวัด 86 กิโลเมตร

จากทางหลวงหมายเลข 3282 หลักกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยว

เขาไป ประมาณ 7 กิโลเมตร เดินเทาตออีก 90 เมตร 

สภาพทางเขาเปนทางลูกรังและมีหินคมตลอดเสนทาง 

รวมทั้งตองผานธารน้ําหลายจุด หนาฝนรถเขาไมไดเลย 

(สิงหาคม-ตุลาคม) ตองใชรถกระบะที่มีกําลังขับเคลื่อน

ดีหรือรถขับเคลื่อนสี่ลอ หากเดินทางโดยรถประจําทาง 

จากตลาดบานไรน่ังสายบานไร-คลองแหง มาลงที่บาน

ทองหลาง หลักกิโลเมตรที่ 19 ซึ่งสามารถหาเชาสอง

แถวไดที่น่ี  

นํ้าตกนี้เกิดจากลําหวยลอยจอยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของ  เขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ทําใหเกิดน้ําตกขึ้นเปนระยะ ๆ 

หลายชั้น นํ้าตกสวนที่อยูตอนบน เรียกวา นํ้าตกลอยจอย บาง

แหงตกจากที่สูงปะทะกับกอนหินใหญ เรียกวา นํ้าตกหินลาด 

ขางลางเปนแองน้ําขนาดใหญรับน้ําตกซึ่งลงมาไมขาดสาย บมี

นํ้ามากในเดือนกันยายน-ตนเดือนพฤศจิกายน ลําหวยลอยจอย

จะไหลไปรวมกับหวยทับเสลา บริเวณโดยรอบเปนปาหวาย 

ตนไมรมครึ้ม และมีใบไมเปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายน ลําธาร

ของน้ําตกเหมาะแกการเลนน้ําแตมีบางพื้นที่ที่ตองระมัดระวัง

เปนพิเศษ 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีตั้งและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

19. นํ้าตกอีซา 

 

หวยคต 

 

หมูบานกุดจะเริก ต.คอกควาย การเดินทางใชทางหลวง

หมายเลข 333 กม.ที่ ของถนนสายหนองฉาง-บานไร 

และแยกเขาถนนสายวังบาง-สมอทอง  อีกประมาณ 18 

กิโลเมตรถึงหมูบานกุดจะเริก แลวเดินเทาเขาไปอีก

ประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงน้ําตกอีซา 

 

นํ้าตกอีซานี้เปนน้ําตกธรรมชาติที่มีนํ้าไหลตลอดป เกิดขึ้นจาก

ลําธารอีซา บริเวณน้ําตกมีสภาพปาที่เปนธรรมชาติ และบริเวณ

ปาใกลๆน้ําตกนี้มีหมูปาชุกชุม 
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ตารางที่ 5.2  ผลการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

1. พระแสงดาบศัสตรา

วุธ ประจําเมือง

อุทัยธานี 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

คลังจังหวัดอุทัยธานี 

 

เปนพระแสงดาบที่จังหวัดอุทัยธานีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครั้งเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองฝายเหนือ

ถึงเมืองอุทัยธานี เมื่อ พ.ศ. 2449 พระแสงดาบนี้พระราชทานแก  จังหวัด

อุทัยธานีเปนลําดับที่ 3 (อันดับ 1 เมืองอยุธยา, อันดับ 2 เมืองชัยนาท) พระแสง

ดาบศัสตราวุธ  เปนดาบไทยทําดวยเหล็กสีขาวอยางดี ปลายแหลม คมดาน

เดียว มีนํ้าหนักเบา สันเปนลาย ฝงงาในเนื้อเหล็กรูปดอกไมรวง และริมสันทั้ง

สองขางมีลายทองเปนรูปกานขด โคนตรงกลางมีจารึกนามอักษร “พระแสง

สําหรับเมืองอุไทยธานี” ดามพระแสงทําดวยไมเนื้อแข็งหุมทองลงยา โคน

เปนลายกนกตาออย ปลายดามเปนรูปจุฑามณีบัวคว่ํา 3 ช้ัน ประดับดวยพลอย 

ตนฝกพระแสงทําดวยทองคําเปนรูปรักรอยประดับพลอย มีกาบกนกหุม ตน

ฝกทําดวยทองคําเปนลายกานขด ชอดอกแกมใบประดับพลอย ตัวฝกพระแสง

ทําดวยทองคําดุน ฝกทั้งสองขางมีลวดลายตาง ๆ นับเปนศิลปกรรมฝมือเยี่ยม

แหงกรุงรัตนโกสินทรและเปนพระแสงดาบสําคัญประจําเมืองอุทัยธานี 

 

2. พิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

ต้ังอยูที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ถนนศรีอุทัย 

(ใกลศาลากลางจังหวัด) 

 

ภายในจัดแสดงเปนหองตาง ๆ เชน หองพัฒนาอาชีพ หองอนุรักษสิ่งแวดลอม  

มีหองจัดแสดงโครงกระดูกมนุษยกอนประวัติศาสตร เสื้อผา   เครื่องแตงกาย

ยศเจาเมือง หองจําลองไมจําหลักและบานไทย 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

3. วัดจันทาราม (วัดทา

ซุง) 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

หมู 2 ตําบลน้ําซึม สามารถเดินทางไปตามทาง

หลวงสาย 3265 มุงตรงไปทางแพขามฟากอําเภอ

มโนรมย ประมาณ 12 กิโลเมตร หรือรถโดยสาร

สองแถวจากบริเวณ บขส. จังหวัดอุทัยธานี 

 

เดิมเปนวัดที่สรางในสมัยอยุธยา มีโบสถขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพพุทธประวัติ ดานตรงขามกับวัดเปนปูชนียสถานแหงใหม มีบริเวณ

กวางขวางมาก พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา) พระเถระที่มีช่ือเสียง

ไดสรางอาคารตาง ๆ มากมาย เชน พระอุโบสถใหม ภายในประดับและ

ตกแตงอยางวิจิตร บริเวณโดยรอบสรางกําแพงแกวและมีรูปหลอหลวงพอ

ปานและหลวงพอใหญขนาด 3 เทา อยูมุมกําแพงดานหนา มณฑป และพระ

วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองและศพของหลวงพอฤาษีลิงดําที่

ไมเนาเปอย อาคารเหลานี้สวนใหญมีลักษณะภายนอกคลายคลึงกันคือสราง

ดวยโมเสทสีขาวใสเหมือนแกว นอกจากนี้ยังมีศาลาหลายหลังใชเปนสถานที่

ฝกสมาธิและมีที่พักสําหรับผูมาปฏิบัติธรรมวิปสนา มีผูเดินทางมาปฏิบัติ

ธรรมวิปสนาอยูเสมอตลอดป 

 

4. วัดธรรมโฆษกหรือ

วัดโรงโค 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม ใกลตลาดเทศบาล     

 

เปนวัดที่สรางในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  ภายในโบสถมีภาพจิตรกรรมฝา

ผนังฝมืองดงามจัดวาสวยงามที่สุดในอุทัยธานี สันนิษฐานวาเปนฝมือชางสมัย

อยุธยาตอนปลายที่ยังมีชีวิตอยูถึงสมัยรัตนโกสินทร จิตรกรรมฝาผนังเปนภาพ

พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส และตอนผจญมาร ผนังขางดานบนเปน

ภาพเทพชุมนุมสลับกับพัดยศ  กรอบหนาตางดานนอกเปนลายปูนปน กําแพง 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

   รอบโบสถของวัดนี้กอตอกับฐานวิหารเพราะมีพ้ืนสูงกวา ประตูเปนซุมแบบ

จีน และดานหลังโบสถมีซุมประดิษฐานพระพุทธรูปเชนเดียวกับดานหนา มี

กุฏิเล็กอยูติดกับกําแพงโบสถ เปนฝมือชางสมัยอยุธยา บานประตูวัดแกะสลัก 

ฝมือชางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนลายดอกไมประกอบใบกระจังตอ

กานสลับดอกเรียงเปนแถวสวยงามมาก พ้ืนในเปนสีแดงเขาใจวา   เดิมคงลงสี

ทองบนตัวลายไว บานหนาตางแกะเปนลวดลายเดียวกัน ปจจุบันวัดธรรม

โฆษกไดรับการจดทะเบียนเปนโบราณสถานแลว 

 

5. วัดมณีสถิตยกปฏฐา

ราม 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

ถนนสุนทรสถิตย หลังสวนสุขภาพ ตรงวงเวียน   

หอนาฬิกา 

 

วัดนี้มีพระปรางคใหญอยูองคหนึ่ง ฐานกวาง 8 เมตร สูง 16 เมตร ลักษณะเปน

ปรางคหายอด สรางเมื่อ พ.ศ. 2452 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปน

ที่ประดิษฐานรูปหลอหลวงพอแยมผูสรางวัดนี้ บริเวณวัดมีสระน้ํากออิฐเปน

สระน้ํามนตขนาดใหญกลางสระมีแผนศิลาอักขระยันตของหลวงพอแยม ฝง

เอาไว นํ้าในสระแหงนี้เคยใชเปนน้ําสรงพุทธาภิเษกในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 

 

6. วัดสังกัสรัตนคีรี 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

ต้ังอยูเชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนทาชาง ในเขต

เทศบาลเมืองจากตัวเมืองใชทางหลวงหมายเลข  

 

ภายในวิหารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนพระพุทธรูป

คูบานคูเมืองอุทัยธานี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวในพระเศียร ประชาชนใน 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

  3220  แลวเลี้ยวซายทางไปสนามกีฬาจังหวัด ซึ่ง

เปนทางสูยอดเขา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

พ้ืนที่ใหความเคารพนับถือ ในวันแรม 1 ค่ําเดือน 1 ของทุกป ที่วัดสังกัสรัต

นคีรีน้ีจะมีประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆประมาณ 500 รูป จะเดินลง

บันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตที่ลานวัด 

 

7. วัดอุโปสถารามหรือ

วัดโบสถ 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

อยูริมลําน้ําสะแกกรัง บนเกาะเทโพ ในเขต

เทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานขาม

แมนํ้าไปยังวัดอุโปสถาราม ซึ่งตั้งอยูบนฝง

ตะวันออกของแมนํ้า 

 

สิ่งที่นาสนใจในวัดไดแก จิตรกรรมฝาผนังในโบสถและวิหาร เปนภาพเขียน

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในโบสถเปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต

ประสูติจนถึงปรินิพพานฝมือประณีตมาก เสมาหินสีแดงหนาโบสถ ตูพระ

ธรรมและตูใสของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม บาตรฝาประดับมุก ที่ไดรับ

พระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เปนฝมือชางสิบหมู และหงสยอดเสา เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปตยกรรมเกาแกที่นาชมหลายหลัง ไดแก มณฑป

แปดเหลี่ยม เจดียหกเหลี่ยม หอประชุมอุทัยพุทธสภา และแพโบสถนํ้า   

 

8. เมืองโบราณบานใต 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

ต.ทุงใหญ ใชทางหลวงหมายเลข 3005  (ทัพทัน-

โกรกพระ) 8 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือ1.5 

กิโลเมตร เลยทายเขื่อนวังรมเกลาไป 300 เมตร 

 

เปนสถานที่พบซากโบราณสถานระฆังหิน ฐานพระพุทธรูปยืนทําดวยศิลา 

กําไลหิน พระพุทธรูปสําริด สภาพเมืองยังคงมีแนวกําแพงดินเหลืออยูบาง 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

9. เมืองโบราณบานกา

รุง 

 

 

บานไร 

 

อยูตําบลวังหิน หางจากตัวเมืองอุทัยธานี

ประมาณ 69 กิโลเมตรใชทางหลวงหมายเลข 333 

สายหนองฉาง-บานไร ผานบานทุงนาทางแยก

เขาตะพาบจนถึงบานการุง กอนถึงอําเภอบานไร

ประมาณ 10 กิโลเมตร เมืองการุงอยูบริเวณทาง

โคง ดานซายมือมีศาลเจาแมการุงเห็นเดนชัด 

 

เปนแหลงชุมชนโบราณ สภาพเมือง เปนรูปวงกลมรี เสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 800 เมตร เปนคูเมืองชั้นเดียว คูนํ้าขนาดกวาง 20 เมตร ลึก 3 เมตร 

บริเวณคูติดถนนมีการขุดลอกคูนํ้าใหม มีนํ้าขังตลอดป  ปจจุบันเปนที่ทําการ

ของแขวงการทาง หลักฐานทางประวัติศาสตรที่คนพบ ไดแก ระฆังหิน

พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส เศษภาชนะดินเผา ขวานหิน 

เครื่องประดับ และซากเจดีย ปจจุบันดานหนาคูเมืองการุง มีศาลเจาแมการุง

ต้ังอยูริมถนนหลวง เปนที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป เมืองการุง

ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2478 

 

10. วัดถ้ําเขาวง 

 

บานไร 

 

ตําบลบานไร หางจากอําเภอไป 12 กิโลเมตร 

ตาม ทางหลวงหมายเลข 3011 ผานทางโคงศาล

เจาพอเขาหลักแลวมาตัดกับสามแยกใหเลี้ยวขวา

ไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซาย

เขาสูเขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงทางแยกเขา

ไปอีก 300 เมตร ลาดชันขึ้นทีละนอย 

ตัววัดเปนอาคาร 4 ช้ัน ใตถุนเปนลานเอนกประสงครวมทั้งรานขายของ ช้ันที่ 

2 เปนวิหาร ช้ันที่ 3 เปนกุฏิ สวนโบสถจะอยูช้ันที่ 4 สรางดวยไมสัก และไม

มะคา รวมทั้งไมเกาจากเรือนไทยที่อยุธยา อางทอง การจัดภูมิทัศนในวัดถือวา

สวยงาม ฉากหลังเปนเขาหินปูนสูงตระหงานดานหนามีบอน้ําและสวน

ตกแตงดวยหิน ไมดัด และไมประดับ มูลคาในการกอสรางประมาณ 30 ลาน

บาท ระหวางทางเดินไปชมถ้ํา ผานน้ําตกเทียมที่ดูเขากับบรรยากาศ ที่เขา

ดานหลังมีถํ้าอยู 7-8 ถํ้า บางถ้ําเปนที่น่ังวิปสสนาสําหรับพระภิกษุ บางถ้ําเปน

ถํ้าคางคาว บางถ้ํามีหินงอกหินยอยใหชม บนเขาเปนที่ราบกวางมีไมยาง ไม

มะคา ไมเสลา เปนตน และมีสัตวปาอาศัยอยูบาง 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

11.หลวงพอโตวัดผาทั่ง 

 

บานไร 

 

หมู 2 ต.หวยแหง จากศูนยทอผาพื้นเมืองลาย

โบราณบานผาทั่ง เลี้ยวซายไปอีก ๑ กิโลเมตร  

 

วัดผาทั่ง มีหลวงพอโตซึ่งเปนพระพุทธรูปขนาดใหญปางประทานพร 

ประดิษฐานไวโดดเดนสามารถมองเห็นไดระยะไกล ชาวบานเชื่อถือในความ

ศักดิ์สิทธิ์ ดานหลังขององคหลวงพอโตมีตนสาละที่ปลูกไวสูงราว 3-4 เมตร 

 

12. วัดถ้ําเขาตะพาบ บานไร ตําบลวังหิน หางจากตัวจังหวัดประมาณ 56 

กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 333 สาย

อุทัยธานี-บานไร มีทางแยกซายเขาทางหลวง

หมายเลข 3213 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร วัดอยู

ทางขวามือ 

 

ถํ้าเขาตะพาบอยูสูงจากระดับพื้นประมาณ 10 เมตร ในบริเวณเดียวกันมีถํ้าอีก

หลายแหง ทางดานหนาของถ้ําไดสรางพระพุทธรูปและจัดเปนเขตสังฆาวาส 

สวนถ้ําที่อยูดานหลังเลี้ยวขวามือเปนถ้ําทองพระโรง ถํ้าแกว ถํ้าปราสาท และ

ถํ้าเรือ เปนตน หากเลี้ยวซายจะ พบทางออกดาน 

 

13. วัดเขาวง

พรหมจรรย 

บานไร 

 

ตําบลวังหิน หางจากตัวจังหวัดประมาณ 56 

กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 333 สาย

อุทัยธานี-บานไร มีทางแยกซายเขาทางหลวง

หมายเลข 3213 ไปประมาณ 8 กิโลเมตร  

 

วัดที่ต้ังอยูในหุบเขา 2 ลูก คือ เขาวงและเขาพรหมจรรย มีถํ้าที่นาสนใจอยู

หลายถ้ํา เชน ถํ้าแจงมีแสงสองถึง ถํ้างูเหลือมมีงูเหลือมอาศัยอยูหลายตัว ถํ้าน้ํา

มีนํ้าขังตลอด ชวงแลงน้ําถึงเขา ชวงฝนน้ําถึงอก สวนถ้ําเพชรถ้ําพลอย มีหิน

งอกหินยอย เวลาสะทอนแสงเปนประกายแวววาวคลายเพชรพลอย การเขาชม

ถํ้าแกวและถ้ําเพชรตองมีคนนําทาง ดานขวามือมีชะงอนหินสูงตั้งมณฑป

ขนาดเล็ก และไหลเขามีอุโบสถสวยงาม  
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร 

14.หลวงพอเสมา วัด

ปาสัก 

ลานสัก จากที่วาการอําเภอลานสักเลี้ยวขวาไปตามถนน

หนองฉาง-ถนนสุด ผานตลาดปากเหมือง 

ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซาย 

เขาแยกบานทามะนาว แลวเลี้ยวซายเขาไปอีก 

500 เมตร จะถึงวัดปาสัก 

 

วัดปาสักเดิมเปนเพียงสํานักสงฆสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2520 ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา เปนวัดปาสักเมื่อป พ.ศ. 2536 เนื้อที่บริเวณวัดกวา 16 ไร มีตน

สักกระจัดกระจายอยูทั่ว บรรยากาศทั่วไปภายในวัดรมรื่น ผูคนสวนใหญ

เดินทางมาที่วัดแหงนี้ก็เพื่อสักการะหลวงพอเสมา จันหโชโต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 



  102 

 

ตารางที่ 5.3  ผลการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

1. งานตักบาตรเทโว 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

บริเวณสนามกีฬาจังหวัด 

 

ถือเปนประเพณีสําคัญในวันออกพรรษา ของ

จังหวัดอุทัยธานี พระสงฆทุกรูปที่จําพรรษา

ในอําเภอเมืองอุทัยธานีจะเดินลงบันไดเปน

แถวจากยอดเขาสะแกกรังนําดวยพระพุทธรูป

ปางเสด็จจากดาวดึงสลงมารับบิณฑบาต

ขาวสารจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัดโดย

สมมติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเปน “สิริ

มหามายากูฎคาร” ที่พระพุทธเจาทรงเทศน

โปรดมารดา แลวเสด็จกลับสูโลกมนุษยลง

บันได 447 ขั้น ซึ่งถือเปนบันไดแกวสูกัสนคร 

คือ บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี ในวันนั้น

ประชาชนจะแตงกายสวยงามและมารวม

ทําบุญกันอยางพรอมเพรียง นับเปนงาน

ประเพณีที่มีช่ือเสียงไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวทุกป 

จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 

11 (ตุลาคม) ของทุกป 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

2. งานไหวพระพุทธ

มงคลศักดิ์สิทธิ์ 

เมืองอุทัยธานี 

 

วัดสังกัสรัตนคีรี 

 

เปนงานประเพณีไหวพระคูบานคูเมือง

อุทัยธานี ซึ่งเดิมนั้น  เปนงานนมัสการปดทอง

พระพุทธบาทจําลองบนยอดเขาสะแกกรัง ใน

ระยะหลังจึงจัดงาน ในคราวเดียวกันที่วัดนี้ใน

วันขึ้น 5 ค่ํา และไดจัดใหมีการละเลนทุกป 

วันขึ้น3 - 8 ค่ําเดือน 4 

(พฤษภาคม) ของทุกป 

 

 

 

 

3. งานวันพระชนกจักรี เมืองอุทัยธานี 

 

บริเวณสนามกีฬาจังหวัด 

 

เพื่อสักการะและรําลึกถึงสมเด็จพระปฐมบรม

มหาชนกแหงรัชกาลที่ 1 มีการแสดงแสง สี 

เสียง และกิจกรรมใหประชาชนเขารวม

มากมาย 

 

จัดระหวางวันที่ 27 มีนาคม – 

5 เมษายน ของทุกป 

 

4.งานกาชาด เมืองอุทัยธานี บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิ ค

อุทัยธานี 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย เนนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี และการมีสวนรวม

ของประชาชนชาวอุทัยธานี อาทิ การออกราน

มัจฉากาชาด การแสดงและจําหนายสินคา

ชุมชน การจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัด 

การประกวดธิดากาชาด การประกวดและการ 

 

ระยะเวลา 10 วัน 10 คืน 

ในชวงเดือนมีนาคมของทุกป 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

    แขงขันความสามารถดานตางๆ การจัด

นิทรรศการความรูและบริการ การแสดง

คอนเสิรต เปนตน เพื่อสงเสริมและเผยแพร

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑ

ชุมชนของจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งเพื่อหา

รายไดชวยเหลือในกิจกรรมสาธารณกุศลของ

เหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 

 

 

5. ตลาดโบราณสะแก

กรัง 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

 

 

 

 

บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี 

 

 

 

มีอาคารบานเรือนอยูหนาแนนและเปนตลาด

ใหญของที่ขายนั้น สวนใหญชาวบานจะปลูก

เองทําเอง มีทั้งขาวสารที่วางขายอยูในกระบุง 

มีอาหารคาวหวานพื้นบานที่หาทานไดยากใน

ถ่ินอื่น 

 

ทุกวันและตลอดทั้งวัน จะคึก

ครื้นชวงเชาและเย็น 

 

 

 

6. ฮกแซตึ้ง 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

เลขที่ 427 ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม 

 

บานไมสักแบบจีนอายุเกาแกประมาณ 100 ป 

ชาวจีนอพยพมาที่หมูบานสะแกกรังตั้งแตสมัย

อยุธยาตอนปลาย สวนใหญเปนพอคาที่มากับ

เรือสินคา หมูบานนี้เปนตลาดการคาที่รุงเรือง  

- 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

    ฮกแชตึ๊งถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงที่พบปะ

สังสรรค เดิมเคยเปนรานขายยา และเปน

ศูนยกลางในการจัดงานตาง ๆ เชน เทศกาลกิน

เจประจําป เปนตน ปจจุบันชั้นบนใชเก็บ

เครื่องดนตรี ช้ันวางยาและ สิ่งของที่ใชในงาน

พิธีเทศกาลกินเจ 

 

 

7.ชาวแพในแมนํ้าสะแก 

กรัง 

 

 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

 

 

สองฝงแมนํ้าสะแกกรังบริเวณตลาดสด

เทศบาลเมืองอุทัยธานี และวัดโบสถ 

 

บริเวณสองฝงแมนํ้ามีเรือนแพอยูเรียงราย 

เรือนแพที่อยูสองฝงแมนํ้าเปนเรือนไมสราง

ครอมบนแพลูกบวบไมไผ ชาวแพบอกวาอยู

แพแลวสบาย หนารอนลมเย็น หนาหนาวตอน

เชาแดดอุน ชาวเรือนแพเหลานี้สวนใหญ

ประกอบอาชีพประมง ตามเรือนแพจะมี

กระชังเลี้ยงปลาแรด ปลาสวาย ปลาเทโพบาง

เล็กนอย 

- 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

8. เขื่อนวังรมเกลา 

 

เมืองอุทัยธานี 

 

อยูที่บานใต ตําบลทุงใหญ ใชเสนทาง

ทางหลวงหมายเลข 3005  (ทัพทัน-โกรก

พระ) 8 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือ

เปนทางลูกรัง 1.5 กิโลเมตร 

เขื่อนนี้เปนเขื่อนชลประทานขนาดเล็กกั้น

แมนํ้าตากแดดหรือแมนํ้าสะแกกรังในเขต 

อําเภอเมืองงอุทัยธานี ทัศนียภาพบริเวณอาง

เก็บน้ําหนาเขื่อนสวยงาม 

 

- 

9. ศูนยพัฒนาชาวเขา-

ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 

73 (ศูนย วัฒนธรรม

ชาวเขาอีมาด-อีซาย) 

 

บานไร 

 

หมู 4 ตําบลแกนมะกรูด อยูภายใตการ

ดูแลของศูนยพัฒนาและสงเคราะห

ชาวเขา จากอําเภอบานไรไปตามเสนทาง

หลวงหมายเลข 3011สายบานไร-พุบอน 

ประมาณ 20 กิโลเมตร สุดถนนลาดยาง 

แลวไปตามถนนลูกรังอัดอีก 1 กิโลเมตร  

 

ชาวเขาเปนชาวกะเหรี่ยง มีชีวิตสงบและเรียบ

งาย และยังคงเครงครัดในประเพณีด้ังเดิม งาน

ประเพณีที่นาสนใจ เชน งานไหวเจดีย ซึ่งจะมี

การรําวงรําดาบ และงานไหวตนโพธิ์ ฯลฯ  

ญาติพ่ีนองที่แยกยายจะกลับมารวมตัวกัน 

กําหนดวันจัดงานจะขึ้นอยูกับความพรอมของ

ทองถิ่น เชน เก็บเกี่ยวผลผลิตในทองถิ่น

เรียบรอยแลว และที่สําคัญหมูบานนี้มีขอหาม

ในการเลนการพนัน และดื่มสุรา ผูมาเยือน

สามารถพักคางคืนที่บานชาวกะเหรี่ยง 

หมูบานเจาวัดยางแดง หรือบานพักในศูนย

วัฒนธรรมซึ่งในบริเวณมีพิพิธภัณฑชาวเขาอยู

ดวย และมีงานหัตถกรรม ผาทอพื้นเมือง  

- 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

    เครื่องจักสานไมไผ และสินคาเกษตรตาม

ฤดูกาลมาจําหนาย 

 

 

 10.ศูนยแสดงและสาธิต

การทอผาพื้นเมือง (กลุม

ทอผาไพจิตต) 

 

บานไร 

 

29 หมูที่ 3 บานนาตาโพ ตําบลบานบึง  

หางจากอําเภอบานไรประมาณ 1.5 

กิโลเมตร อยูบริเวณหลังวัดบานไร ติด

กับโรงเรียนบานหนาฝายบึงตาโพ เลี้ยว

เขาซอยขางโรงเรียนไป 700 เมตร 

 

เปนกลุมทอผาฝายยอมสีธรรมชาติ รวมทั้งรับ

สอนดวย ลายที่ทอเปนลายโบราณ เชน ลาย

ขอหลวง ลายขอคําเดือน จําหนายผลิตภัณฑ 

ผาซิ่น ผาคลุมเตียง ผาคลุมโตะ ผาตัดชุด 

หมอนขิด ในบริเวณนี้ยังมีพิพิธภัณฑผา

โบราณอายุกวารอยป และมีบริการโฮมเสตยที่

บริเวณศูนยกลางชุมชน 

 

- 

 

11. กลุมแมบานเกษตรผา

ทั่ง(ศูนยทอผาพื้นเมือง

ลายโบราณผาทั่ง) 

บานไร 

 

32 หมู 2 บานผาทั่ง ตําบลหวยแหง 

 

เปนศูนยแสดงสินคาและสาธิตการทําผาแบบ

ครบวงจร ต้ังแตการเข็นฝาย ตัดฝาย เปยฝาย 

ไปจนถึงการทอผาฝายลวดลายตางๆ ตามแบบ

ฉบับของชาวลาวดั้ง ลาวเวียง ซึ่งเปน

บรรพบุรุษของชาวบานผาทั่ง ผลิตภัณฑเดน

ของกลุมคือ ชุดที่นอน ซึ่งไดรับรางวัล

ชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศ ที่เมือง  

- 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

    ทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อป 2546 

 

 

12. สวนพฤกษศาสตร 

 

 

 

 

 

บานไร 

 

 

 

หมู 4 ตําบลแกนมะกรูด จากอําเภอบาน

ไรไปตามเสนทางหลวงหมายเลข 3011 

สายบานไร-พุบอนเลยจากศูนย

วัฒนธรรมฯมาประมาณ 5 กิโลเมตร          

 

สภาพเปนธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย ใชเวลา

เดินเที่ยวประมาณ 1 ช่ัวโมง ในสวนปลูกไม

ทองถิ่นที่มีประโยชนและมีความหลากหลาย

ของพันธุพืช เชน สะเดาปานําผลและใบมาทํา

ยาปองกันแมลง ลางจืดมีสรรพคุณแกเมา ฯลฯ  

- 

 

 

13. งานวันมรดกโลก

หวยขาแขง 

ลานสัก/บานไร 

 

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 

 

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกป เปนวัน

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง-ทุงใหญ

นเรศวรมรดกโลก โดยมีกิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอมจัดคายพักแรม ปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติ ริ้วขบวนแห ประกวดหุนสัตว เปนตน 

(กิจกรรมภายในงาน และพื้นที่ที่จัดงานยังไม

แนนอนทั้งหมด ในแตละปยังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

ระหวางวันที่ 8-9 ธันวาคม

ของทุกป 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

14. เขื่อนทับเสลา ลานสัก หมูที่ 6 ตําบลระบํา จากอําเภอลานสักไป

ตามทางหลวงหมายเลข 3438 ประมาณ 

15 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 47 ถึง

ทางแยกเขาเขื่อนทับเสลา เขาไป

ประมาณ 2 กิโลเมตร 

 

เขื่อนทับเสลาเปนเขื่อนชลประทานขนาด

ใหญ ก้ันลําหวยทับเสลา ทําใหเกิดอางเก็บน้ํา

เหนือเขื่อน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขา

สลับซับซอนเปนฉากหลัง บริเวณตอนใตของ

เขื่อน  มีสภาพเปนปาเต็งรังและสวนปาปลูก 

คนในทองถิ่นนิยมมาพักผอนวันหยุดสุด

สัปดาห   

 

- 

 

 

 

15. สวนปาหวยระบํา 

 

 

 

 

 

 

ลานสัก 

 

 

 

 

 

 

ตําบลระบําหางจากตัวจังหวั ด78 

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

เนื้อที่ 11,740 ไร เปนสวนปาปลูกของบริษัท 

ไมอัดไทย ปลูกไมสัก และไมยูคาลิปตัส สน

ประดิพัทธ ผูสนใจสามารถเขาไปชมแปลงปา

ปลูกใหมได หากตองการพักคางคืน มีเรือน

พักรับรอง (พักไดประมาณ 30 คน) แตตอง

เตรียมเสบียงไปเอง หนาแลงมีนํ้านอย หนา

ฝนทางเขาลําบาก  

 

- 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

16. ประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

 

 

ลานสัก หมู 6 และหมู 7 ต.ลานสัก จากที่วาการ

อําเภอลานสัก เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง

หมายเลข 3438 ระยะทางประมาณ 13 

กิโลเมตร หรือหลักกิโลเมตรที่ 42 และ 

43 จากนั้นเลี้ยวขวาแยกเขาบานรองตาที

ไปประมาณ 5 กิโลเมตร 

เปนประเพณีรวมกันระหวาง 2 หมูบาน คือ

บานรองตาที และบานใหมไทยอีสาน เปน

กลุมชาวอีสานที่อพยพยายเขามาอยูในพื้นที่

อําเภอลานสัก โดยทุกปหลังจากฝนเริ่มตก

ในชวงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายน 

ชาวบานทั้ง2 หมูบานจะรวมกันทําบั้งไฟเพื่อ

ขอฝน ซึ่งจะจัดงาน 2 วัน วันแรกเปนพิธีแห

บั้งไฟของแตละกลุมในหมูบาน  

 

ชวงตนฤดูฝน เดือน

พฤษภาคม -  เดือนมิถุนายน 

ในแตละป 

 

 

 

 

17. ประเพณีเผาขาว

หลามบานไผงาม 

 

 

 

 

ลานสัก 

 

 

 

 

 

หมู 10 ต. ระบํา จากอําเภอลานสัก เลี้ยว

ขวาไปทางตลาด (ถนนหนองฉาง-ถนน

สุด) ผานแยกทับเสลา และแยกทางเขา

หวยขาแขง ตรงไปพบแยกซายมือ เรียก

แยกโครงการพัฒนาบานไผงาม เขาไป

ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 

เปนการทําบุญหมูบานประจําปของทองถิ่น 

รวมกันระหวางชาวบานหมู 10 บานไผงาม 

และหมู 14 บานระบํา ต.ระบํา  ซึ่งขาวหลามที่

ชาวบานรวมแรงรวมใจกันเผา มีรสชาติหอม

หวาน มัน อรอย ทั่วทั้งกระบอก ตางจากขาว

หลามทั่วไปที่หวานเพียงหัวกะทิดานบน 

วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกป 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ังและการเขาถึง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

18. ประเพณีตําขนมจีน

โบราณ 

ลานสัก 

 

 

วัดทุงนางาม ต.ทุงนางาม  จากตัวอําเภอ

ลานสักเลี้ยวซายไปตามถนนหนองฉาง-

ถนนสุด ถึงแยกนิคมทับเสลาใหเลี้ยวขวา

ไปตามทางหลวงหมายเลข 3282 หรือ

ถนนบานไร-ลานสัก ถึงหลักกม.ที่ 47-48 

มีแยกใหเลี้ยวซายเขาซอยมาประมาณ 2 

กิโลเมตร วัดทุงนางามอยูทางขวามือ  

 

ชาวบานจะมารวมกันทํา ณ วัดทุงนางาม เปน

การรวมมือกันของคนในชุมชนซึ่งมีพระครู

อุเทศธรรมวิจิตร (เจาอาวาสวัดทุงนางาม) เปน

หลักในการยึดรวมจิตใจของคนในชุมชน เปน

ประเพณีการทําขนมจีนโดยยึดวิธีแบบโบราณ 

ไมมีเครื่องมือสมัยใหมใดๆ อนุรักษวิธีแบบ

เกาๆ 

ประมาณเดือนเมษายน กอน

วันสงกรานต แตไมกําหนด

วันแนนอนแลวแตความ

เหมาะสม 
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ตารางที่ 5.4  ผลการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

1. ท่ีพัก 1. ไอยรา ปารค โฮเต็ล แอนด 

 รีสอรท 

เมืองอุทัยธานี 55  หมู4 ตําบลหาดทนง  หองพักจํานวน 326 หอง ราคา 4,100-45,000 

บาท มีหองอาหาร  หองประชุม สนามกอลฟและ

สปอรตคอมเพล็ก 

 

 2.  หวยขาแขงเชษฐศิลป  เมืองอุทัยธานี 26   ถนนพหลโยธิน  ตําบลอุทัยใหม  หองพักจํานวน 120 หอง ราคา 800-1,500  บาท 

มีหองประชุม หองจัดเลี้ยง หองอาหาร คอฟฟ- 

ช็อป และคาราโอเกะ   

 

 3.  ริเวอรมารีนารีสอรท  เมืองอุทัยธานี 110  หมู4 ตําบลทาซุง บานพักจํานวน 11 หลัง ราคา 600-1,100 บาท  

มีหองอาหาร คอฟฟช็อป บริการลองเรือแมนํ้า

สะแกกรัง พายเรือคยัค ขี่จักรยาน 

 

 4.  พิบูลยสุข  เมืองอุทัยธานี 336   ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม  หองพักจํานวน 79 หอง ราคา 200-600  บาท 

 

 5.  อมรสุข 1  เมืองอุทัยธานี 71/23  ถนนรักการดี ตําบลอุทัยใหม  หองพักจํานวน 37 หอง ราคา 150-400  บาท 

 

 6.  อมรสุข 2  เมืองอุทัยธานี 40/12   ถนนมณีรัตน  ตําบลอุทัยใหม หองพักจํานวน 22 หอง ราคา 150-350  บาท 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 7.  333  เฮาส  เมืองอุทัยธานี 1/1-12  ม.2 ตําบลสะแกกรัง หองพักจํานวน 40 หอง ราคา 200-450  บาท 

 

 8.  พญาไมรีสอรท เมืองอุทัยธานี 101  ม.1 ตําบลสะแกกรัง หองพักจํานวน 19 หอง ราคา 800-1,600  บาท 

มีหองประชุม หองอาหาร คาราโอเกะ  นวดแผน

ไทย  สระวายน้ํา 

 

 9.  บานสวนชลัมภ รีสอรท  เมืองอุทัยธานี 148   หมู 2 ตําบลน้ําทรง หองพักจํานวน 30 หอง ราคา 1,200-2,500  บาท 

 

 10.  อุทัย ริเวอร เลค  เมืองอุทัยธานี 8  หมู 5 ตําบลเกาะเทโพ หองพักจํานวน 20 หอง ราคา 1,700-2,000  บาท 

มีหองอาหาร คอฟฟช็อป บริการลองเรือแมนํ้า

สะแกกรัง พายเรือคยัค ขี่จักรยานเสือภูเขา 

 

 11.  วันเพ็ญโฮมสเตย  เมืองอุทัยธานี ถนนเกาะเทโพ-ทาซุง (ติดถนน) บานพักจํานวน 5 หลัง ราคา 200 บาท/คน/คืน  

 

 12.  จาพงโฮมสเตย เมืองอุทัยธานี 18  หมู5 ตําบลเกาะเทโพ บานพักจํานวน 2 หลัง   ราคา 250 บาท/คน/คืน 

 

 13.  ริมนที โฮมสเตย เมืองอุทัยธานี บานโรงน้ําแข็ง หมู5 ตําบลทาซุง บานพักจํานวน 3 หลัง ราคา 1,200 – 2,000  บาท 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 14. อวตารสปาเมาทเทนสวีทรีสอรท  บานไร 454  หมู 3 ตําบลบานไร หองพักจํานวน 44 หอง ราคา 25,000-80,000  

 บาท มีหองอาหาร สปอรตคอมเพล็ก สปา ปน

จักรยานสระวายน้ํา (นํ้าจืด) สระวายน้ํา (นํ้า

ทะเล)และ ผับ 

 

 15.  ไรไซเบอร  บานไร 15  หมู 9 ตําบลคอกควาย หองพักจํานวนหองพัก10 หอง ราคา 500-  2,000 

บาท 

 

 16.  หวยขาแขงคันทรีโฮม รีสอรท  บานไร 102  หมู 8 ถนนบานไร-ลานสัก ตําบล

คอกควาย  

บานพักจํานวน 25 หลัง 70 หองราคา 800-1,700 

บาท มีหองอาหาร คอฟฟช็อป หองสัมมนา สระ

วายน้ํา จักรยาน รอกลอยฟา นวดเพื่อสุขภาพ ฝก

บริหารลมปราณ  ดนตรี วอรคแรลลี่ แคมปไฟ 

 

 17.  หวยปาปก รีสอรท  บานไร 149  หมู 3 ต.บานไร บานพักจํานวน 85 หลัง ราคา 1,200-4,800 บาท  

มีหองอาหาร คอฟฟช็อป หองสัมมนา  

 

 18.  บานสวนรีสอรท บานไร 328  หมู1 ต.บานไร หองพักจํานวน 31 หอง ราคา 400-900 บาท 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 19.  ภูแสงทองรีสอรท บานไร 199  หมู 8 ตําบลบานไร หองพักจํานวน 35 หอง ราคา 950-7,000 บาท 

มีหองอาหาร หองประชุมและสัมมนา หองสปา 

หองสนุกเกอรคลับ หองฟตเนส หองคาราโอเกะ 

สระวายน้ํา จักรยาน และลานเบียรสด 

 

 20.  ภูเคียงเดือน  บานไร 259  หมู1 ตําบลบานไร หองพักจํานวน 10 หอง ราคา 350 บาท บานพัก 1 

หลัง ราคา 800 บาท 

 

 21.  วัฒนาเกสทเฮาส  บานไร ริมทางหลวงหมายเลข 3282 หองพักจํานวน 10 หอง ราคา 300 - 700 บาท 

 

 22.  หุบปาตาด โฮมสเตย  ลานสัก 42/1  หมู3 ตําบลทุงนางาม บานพักจํานวน 8 หลัง ราคา 600-1,500 บาท 

 

 23.  นวรัตน โฮมสเตย  ลานสัก 313/1  ตําบลทุงนางาม บานพักจํานวน 1 หลังใหญ รองรับได50 คน คน

ละ 400 บาท 

 

 

 

24. บานจีรดิษฐ ลานสัก 188/1  หมู 2 ตําบลลานสัก 

 

 

บานพักจํานวน 1 หลัง ราคา 800 บาท หองพัก 9 

หอง ราคา 300 – 500 บาท 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 25. ดรีมโฮเต็ล 

 

หวยคต 

 

บานปาผาก ตําบลสุขฤทัย (ทางเขาอยู

ตรงขามศาลาประชาคมหมูบาน) 

 

หองพักจํานวน 5 หอง ราคา 300-500 บาท 

 

2. รานอาหาร 1. โหนกกวยเตี๋ยวไก หมูตุน  เมืองอุทัยธานี ซอยธนาคารทหารไทย (ตรอกโรงยา) 

ถนนราชอุทิศ 

 

กวยเตี๋ยวไก หมูตุน 

 

 2.  ปาสําราญ  เมืองอุทัยธานี ทางเขาบานทาซุง ตําบลเกาะเทโพ อาหารตามสั่ง ปลาแมนํ้า 

 

 3.  บานสวนชลัมภ  เมืองอุทัยธานี 3/3  หมู 6 ตําบลสะแกกรัง อาหารตามสั่ง 

 

 4.  เอสแอนดดับบลิว  เมืองอุทัยธานี ตรงขามหางสรางวงษ 160/62 ถนน

เติบศิริ ตําบลอุทัยใหม 

อาหารตามสั่ง เบเกอรี่ 

 

 

 5. ลําใยไอศครีม  เมืองอุทัยธานี 6  ถนนมหาราช ไอศกรีมและเครื่องดื่ม 

 

 6.  เรือนแพประมง  เมืองอุทัยธานี 25  แพคลองสะแกกรัง อาหารตามสั่ง ปลาแมนํ้า 

 

 7.  มุมสบาย  เมืองอุทัยธานี 92/1-2  ถนนเติบศิริ ตําบลอุทัยใหม อาหารไทย จีน ฝรั่ง และคาราโอเกะ 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 8. พรหมทาซุง  เมืองอุทัยธานี (ตรงขามวัดทาซุง) 72 หมู 1 ตําบลน้ําซึม อาหารไทย อาหารพื้นบานภาคใต ปลาแมนํ้า 

 

 9. พรทิพย  เมืองอุทัยธานี 291  ถนนวงศสาโรจน ตําบลอุทัยใหม 

 

อาหารไทย จีน 

 

 10.  นกนอย  เมืองอุทัยธานี 146/2-3  ถนนศรีอุทัย ตรงขามเทศบาล 

เมืองอุทัยธานี 

 

อาหารตามสั่ง 

 11.  ตุยปลาแรด  เมืองอุทัยธานี 276/12  ถนนทาชาง  ตําบลอุทัยเกา อาหารตามสั่ง เนนปลาแรด 

 

 12.  ชมวิว  เมืองอุทัยธานี 173  ถนนรักการดี อาหารตามสั่ง 

 

 13.  ครัวสะแกกรัง  เมืองอุทัยธานี 20/1  ถนนสะแกกรัง ตําบลอุทัยใหม อาหารตามสั่ง ปลาแมนํ้า มีแพอาหาร 

 

 14.  ครัวริมสวน  เมืองอุทัยธานี 10/4  ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อาหารไทย เนนปลาแรด 

 

 15.  ครัวเปปซี่  เมืองอุทัยธานี 113  หมู 2 ถนนมโนรมย-หนองฉาง 

กิโลเมตรที่ 8 ตําบลทาซุง 

อาหารตามสั่ง 

 

 

117 



  118 

 

ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 16.  โกตี๋ขาวมันไก       เมืองอุทัยธานี ตรงขาม ธ.ทหารไทย 95 ถนนทาชาง  

ตําบลอุทัยใหม 

รานเชลลชวนชิม: ขาวมันไกและอาหารตามสั่ง 

 

 

 17. เกษรอาหารอีสาน  เมืองอุทัยธานี 26/17-19  ถนนรักการดี ตําบลอุทัยใหม อาหารอีสาน 

 

 18. กังสดาล เมืองอุทัยธานี 139  ถนนณรงควิถี ตําบลอุทัยใหม อาหารตามสั่ง 

 

 19. สวนอาหารครัวอนันต บานไร 310  หมู 1 ตําบลบานไร  อาหารทะเล แกงปา และคาราโอเกะ 

 

 20. สวนอาหารบานสวน บานไร 328  หมู1 ต.บานไร อาหารตามสั่ง 

 

 21.  ครัวบานคุณ  ลานสัก 370  หมู 2 กอนถึงที่วาการอําเภอลานสัก 

ประมาณ 200 เมตร 

 

อาหารตามสั่ง 

 

 22.  แตนโภชนา  ลานสัก 362  หมู 2 ถนนหนองฉาง-ลานสัก เลย 

โรงพยาบาลลานสักมาประมาณ 200  

เมตร 

 

อาหารตามสั่ง 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

3. รานของฝากของที่

ระลึก 

1. ส.ฉัตรอุทัย เมืองอุทัยธานี 127  ถนนเติบศิริ ตําบลอุทัยใหม จําหนายขาวเกรียบปลากราย แคบหมู หนังปลา 

 

 2.  ยาหอมทับทิมหมอวิรัตน เมืองอุทัยธานี 44  ถนนมหาราช จําหนายยาจีนแผนโบราณ 

 

 3.  เล็กโบวี่ เมืองอุทัยธานี 32  หมู 2 ตําบลหาดทนง จําหนายมีดเดินปา มีดพับ มีดสวยงาม 

 

 4. มีดชางทิน เมืองอุทัยธานี 2-5  หมู 3 ตําบลหนองไผแบน จําหนายมีดเดินปา มีดพับ มีดซามูไร และมีด

สวยงาม 

 

 5.เปยกโบวี่ เมืองอุทัยธานี 22  หมู 5 ตําบลสะแกกรัง จําหนายมีดเดินปา มีดพับ มีดซามูไร หัวเข็มขัด 

และมีดสวยงาม 

 

 6. มีดชางแขก เมืองอุทัยธานี 50/4  ถนนรักการดี ตําบลอุทัยใหม จําหนายมีดพับ มีดเดินปา มีดหัวเข็มขัด มีดพวง

กุญแจ 

 

 7. ชางหรั่ง เมืองอุทัยธานี 30/2  หมู 6 ตําบลหาดทนง จําหนายผลิตภัณฑกรรไกรสอยผลไม กรรไกรตัด

แตงกิ่งไม ตะกรอหอและเก็บผลไม 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 8.  ปลาแรดบานโรงน้ําแข็ง  เมืองอุทัยธานี 31  หมู 5 ตําบลทาซุง จําหนายปลาแรดสด 

 

 9.  แตโดนัท  เมืองอุทัยธานี 235  ถนนศรีอุทัย จําหนายขนมโดนัทสูตรดั้งเดิม 

 

 10.  ซามิ้นโอสถ เมืองอุทัยธานี 57  ถนนทาชาง ยาแผนโบราณ 

 

 11.  ฉัตรอุทัย เมืองอุทัยธานี 73  ถนนมหาราช จําหนายขาวกุงกรอบ ขาวเกรียบปลากราย 

แคบหมู หนังปลา 

 

 12. ผลไมแชอิ่มตั้งอยูฮวด เมืองอุทัยธานี 561  ถนนศรีอุทัยใหม ตําบลอุทัยใหม จําหนายผลไมแชอิ่มชนิดตางๆ 

 

 

 13. ไพพรรณ เมืองอุทัยธานี 391  ถนนศรีอุทัย อําเภอเมืองอุทัยธานี จําหนายเบเกอรี่ ขนมปงสังขยา ขนทไทย ผลไม

แชอื่มชนิดตางๆ 

 

 14. แมปวยลั้ง 1 เมืองอุทัยธานี 75  ถนนมหาราช จําหนายขาวกุงกรอบ ขาวเกรียบปลากราย  ขาว

ตังหมูหยอง ขาวตัง 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 15. แมปวยลั้ง 2 เมืองอุทัยธานี 49/10-11  ถนนรักการดี หนาโรงพยาบาล

อุทัยธานี 

จําหนายขาวกุงกรอบ ขาวเกรียบปลากราย  ขาว

ตังหมูหยอง ขาวตังหนางา แคบหมู หนังปลา 

 

 16.  รานไหมแกมฝาย เมืองอุทัยธานี 50/3  ถนนรักการดี ผาฝาย ผาไหม ผาทอพื้น ผาจก ผาใยกัญชา ชุดผา

ตางๆสําเร็จรูป 

 

 17. กลุมทองตะนาวเครื่องหอมไทย

เดิม  

เมืองอุทัยธานี 62  หมู 6 ตําบลเกาะเทโพ จําหนายเครื่องหอมไทยเดิม ธูปหอม กํายาน 

รูปแบบตางๆ 

 

 18.  เมงเปดพะโล เมืองอุทัยธานี แยกธนาคารทหารไทย ตรอกโรงยา ถนน

มหาราช  

 

จําหนายเปดพะโล 

 

 19. รานนันเบเกอรี่    เมืองอุทัยธานี 84  ถนนทาชาง อยูเยื้องวัดหลวงราชาวาท จําหนายเบเกอรี่ เคก   

 

 20. กลุมขนมกงบานเหนือ เมืองอุทัยธานี 31  หมู 6 ตําบลหนองแก จําหนายขนมกงโบราณ 

 

 21. สวนปาบานเย็น เมืองอุทัยธานี 50  หมู 1 ตําบลหาดทนง จําหนายสมโอพันธุขาวแตงกวา (เดือนมีนาคม-

เมษายน เปนชวงที่ผลผลิตออกมากและอรอย) 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 22. กลุมผาทอพื้นเมืองลายโบราณ

บานผาทั่ง  

บานไร 32  หมู 2 บานผาทั่ง ตําบลหวยแหง จําหนายผาจก ผาฝาย และผลิตภัณฑชุดที่นอน 

ผลิตภัณฑตางๆจากผาจก ผาฝายลายโบราณ 

 

 23.  กลุมทอผาศรีนิน บานไร 73  หมู 1 ตําบลบานบึง จําหนายผาจก ผาไหม ผาคลุมไหล ผาคลุมเตียง 

ผาขาวมา 

 

 24.  กลุมทอผาบานทัพหลวง บานไร 3  หมู 1 บานทัพหลวง ตําบลทัพหลวง จําหนายผาจก ผาฝาย ผาไหม ผาหม ผาคลุมเตียง 

 

 25.  กลุมทอผาบานนาตาโพ (ไพ

จิตต)  

บานไร 29  หมู 3 บานนาตาโพ ตําบลบานบึง จําหนายผาฝายลายโบราณ ผามัดหมี่ฝาย ผาไหม 

ผาขิด ผาจก 

 

 26. กลุมทอผาบานทัพคลาย บานไร 39  หมู 2 บานทัพคลาย ตําบลทัพหลวง จําหนายผาจก 

 

 27. กลุมทอผาบานเนินคีรี บานไร 36/1  หมู 10 ตําบลทัพหลวง จําหนายผาฝายทอมือที่ขิ้นชื่อวาประณีต 

 

 28. กลุมทอผาบานพูลสุข บานไร 86/1  หมู 2 ตําบลบานบึง จําหนายผาคลุมไหล ผาคลุมเตียง ผาขาวมา 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

 29.  ศูนย O-TOP บานรากไม  ลานสัก กลุมผลิตภัณฑ O-TOP บานรากไม หมู 1 

ตําบลลานสัก 

จําหนายชุดเฟอรนิเจอร ชุดโตะ เกาอื้ มานั่ง จาก

รากไม มีช้ินงานทั้งขนาดเล็กขนาดกลาง ขนาด

ใหญ  

 

4. การขนสง 1.รถโดยสารประจําทางกรุงเทพฯ-

อุทัยธานี บริษัทขนสง 

เมืองอุทัยธานี 

 

ที่จังหวัดอุทัยธานีรถจอดที่ บขส.จังหวัด 

/ ที่กรุงเทพฯ รถจอดที่สถานีขนสงหมอ

ชิต 2 

 

รถปรับอากาศชั้น 1 และรถปรับอากาศชั้น 2 

ใหบริการระหวางเวลา 04.30-17.30 น. 

 

 2. รถตูปรับอากาศกรุงเทพฯ- 

อุทัยธานี 

เมืองอุทัยธานี 

 

ที่จังหวัดอุทัยธานีรถจอดที่ขางสวน

สุขภาพจังหวัด / ที่กรุงเทพฯ รถจอด

บริเวณใตทางดวนอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

ดานสนามเปา 

- อุทัยธานี มา กรุงเทพฯ ใหบริการระหวางเวลา 

04.00-17.00 น. 

- กรุงเทพฯ มา อุทัยธานี ใหบริการระหวางเวลา 

04.00-19.00 น. 

(ทั้งสองที่รถออกตลอดวันตามจํานวนคนที่ขึ้น 

ตามชวงเวลาที่กําหนด ไมไดกําหนดระยะหาง

ของรอบเดินรถ) 

 

 3. รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - 

บานไร  

เมืองอุทัยธานี/บาน

ไร 

ที่จังหวัดอุทัยธานีรถจอดที่ บขส.จังหวัด 

/ ที่อําเภอบานไร รถจอดที่ บขส. อําเภอ 

- บานไร มา อุทัยธานีใหบริการระหวางเวลา 

07.00-17.00 น. 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 

ดานการบริการ ช่ือของทรัพยากร อําเภอ ท่ีต้ังของทรัพยากร การบริการ 

     -  อุทัยธานี มา บานไรใหบริการระหวางเวลา 

07.00-19.00 น. 

 

 4. รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - 

ลานสัก 

เมืองอุทัยธานี/ลาน

สัก 

ที่จังหวัดอุทัยธานีรถจอดที่ บขส.จังหวัด 

/ ที่อําเภอลานสัก รถจอดที่ บขส. อําเภอ 

- ลานสัก มา อุทัยธานีใหบริการระหวางเวลา 

07.00-17.00 น. 

- อุทัยธานี มา ลานสักใหบริการระหวางเวลา 

07.00-19.00 น. 

 

 5.  รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - 

หวยคต 

เมืองอุ ทัยธานี/

หวยคต 

ที่จังหวัดอุทัยธานีรถจอดที่ บขส.จังหวัด 

/ ที่อําเภอหวยคต รถจอดที่บานทองหลาง 

- หวยคต มา อุทัยธานี มีบริการรถวันละ 3 รอบ

เวลา คือ 06.00 น., 10.00 น. และ 13.00 น. 

- อุทัยธานี มา หวยคตใหบริการรถวันละ 3 รอบ

เวลา คือ 10.30 น., 14.30 น. และ 16.30 น. 

 

 6.  รถโดยสารขนาดเล็กรอบเมือง

อุทัยธานี 

เมืองอุทัยธานี บขส.จังหวัด รถวิ่งผานเสนทางตางๆรอบตัวเมืองอุทัยธานีแลว

กลับมาจอดที่ บขส.เชนเดิม บริการตั้งแตเวลา 

06.00 – 22.00 น. 
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บทที่ 6 

 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ใน

ครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดวยการใชแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือในการ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอทรัพยากรทองเที่ยว สภาพแวดลอมภายในภายนอกดานการ

ทองเที่ยวและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีกับกลุมประชากรตัวอยาง 2 กลุม คือ ประชาชนทองถิ่น และ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยมีผลการศึกษาจําแนกตามประเภทของกลุมประชากร ดังนี้ 
 

6.1 ประชาชนทองถิ่น 

 

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน มีผลการศึกษาและรายละเอียดดังหัวขอ

ตอไปนี้ 

 

6.1.1  ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทําการศึกษาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน พบขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดังนี้ (ตารางที่6.1) 

6.1.1.1  เพศ  

  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 67 คน คิดเปนรอย

ละ 67 เพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33 

  6.1.1.2   อายุ 

  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 25-34 ป จํานวน 33 คน 

คิดเปนรอยละ 33 รองลงมามีอายุอยูในชวง 35-44 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 23 
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  6.1.1.3   ระดับการศึกษา 

  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52 รองลงมามีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 18 คน 

คิดเปนรอยละ 18 

6.1.1.4  อาชีพ 

  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 

34 คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31 

  6.1.1.5   รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001-

10,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 

 

ตารางที่ 6.1  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของประชาชนทองถิ่น 

 

ประเด็นที่ศึกษา จํานวนผูใหขอมูล (N=100) รอยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

2. อายุ 

    2.1 15-24 ป 

    2.2 25-34 ป 

    2.3 35-44 ป 

    2.4 45-54 ป 

    2.5 55-64 ป 

    2.6 มากกวา 64 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

    3.1 ประถมศึกษา 

    3.2 มัธยมศึกษา 

    3.3 อนุปริญญา 

    3.4 ปริญญาตรี 

    3.5 ปริญญาโท     

    3.6 อื่นๆ 

 

33 

67 

 

22 

33 

23 

14 

7 

1 

 

2 

18 

14 

52 

13 

1 

 

33 

67 

 

22 

33 

23 

14 

7 

1 

 

2 

18 

14 

52 

13 

1 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ) 

 

ประเด็นที่ศึกษา จํานวนผูใหขอมูล (N=100) รอยละ 

4. อาชีพ 

     4.1 เกษตรกรรม 

    4.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    4.3 แมบาน/พอบาน 

    4.4 พนักงานเอกชน 

    4.5 รับจางทั่วไป 

    4.6 นักเรียน/นักศึกษา 

    4.7 คาขาย 

    4.8 อื่นๆ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

    5.1 ตํ่ากวา 5,000    บาท 

    5.2 5,001-10,000   บาท 

    5.3 10,001-15,000 บาท 

    5.4 15,001-20,000  บาท 

    5.5 20,001-25,000  บาท 

    5.6 25,001-30,000  บาท 

    5.7 มากกวา 30,000 บาท 

 

5 

34 

4 

31 

7 

13 

5 

1 

 

14 

39 

16 

6 

7 

6 

12 

 

5 

34 

4 

31 

7 

13 

5 

1 

 

14 

39 

16 

6 

7 

6 

12 

 

6.1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว แบงออกเปน 4 

ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทที่ 2 ทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ประเภทที่ 3 ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและกิจกรรม และประเภทที่ 4 ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก แบงพิจารณาผลตามประเภท ดังนี้ 

6.1.2.1  ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

จากการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.10 และเมื่อพิจารณาเปนรายทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

พบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับมีทรัพยากรปาไมท่ีอุดมสมบูรณและมีช่ือเสียง เปนอันดับ

แรก ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาใหความสําคัญกับการที่มีภูเขาตางๆที่เปนจุดชม
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ทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม มีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97 

และ 3.90 ตามลําดับ และใหความสําคัญกับการที่มีทรัพยากรทางน้ําที่อุดมสมบูรณและมีน้ําตกที่

สวยงาม ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.39 และ 3.29 ตามลําดับ(ตารางที่ 6.2) 

 

ตารางที่ 6.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวทาง 

ธรรมชาติ จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1.จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณและมีช่ือเสียง 

2. จังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่

สวยงาม 

3. จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน 

4. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทางน้ําที่สมบูรณ 

5. จังหวัดอุทัยธานีมีนํ้าตกที่สวยงาม 

 

รวม 

4.54 

3.97 

 

3.90 

3.39 

3.29 

 

4.10 

.576 

.846 

 

.893 

.745 

.902 

 

.607 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

6.1.2.2  ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.10 และเมื่อพิจารณาเปนราย

ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา พบวาประชาชนทองถิ่นให

ความสําคัญกับมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด โดย

มีคาเฉลี่ย 4.57 และใหความสําคัญในระดับมากที่สุดรองลงมากับมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง โดยมี

คาเฉลี่ย 4.31  ใหความสําคัญกับโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.17 และใหความสําคัญกับมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เก็บหลักฐานทาง

โบราณคดีท่ีสําคัญ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.36 (ตารางที่ 6.3) 
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ตารางที่ 6.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวทาง  

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

 โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง 

2. จังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง 

3. จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ 

4. จังหวัดอุทัยธานีมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่เก็บหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ 

 

รวม 

4.57 

4.31 

4.17 

3.36 

 

 

4.10 

.671 

.692 

.817 

1.124 

 

 

.607 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

6.1.2.3  ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.24 และเมื่อพิจารณาเปนราย

ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม พบวาประชาชนทองถิ่นให

ความสําคัญกับงานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

4.85 และใหความสําคัญในระดับมากที่สุดรองลงมากับงานมรดกโลกหวยขาแขง วิถีชีวิตชาวแพใน

แมน้ําสะแกกรัง และงานวันพระชนกจักรี โดยมีคาเฉลี่ย 4.63,  4.51 และ4.23 ตามลําดับ ให

ความสําคัญกับงานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วิถีชีวิตดานการเกษตร งานกาชาดและของดีเมือง

อุทัย และวิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.15, 4.09, 3.86 และ 3.66 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.4) 
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ตารางที่ 6.4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวทาง 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางทรัพยากรทองเที่ยว 

ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี 

2. งานมรดกโลกหวยขาแขง 

3. วิถีชีวิตชาวแพในแมนํ้าสะแกกรัง   

4. งานวันพระชนกจักรี 

5. งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์   

6. วิถีชีวิตดานการเกษตร 

5. งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย 

7. วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย 

 

รวม 

4.85 

4.63 

4.51 

4.23 

4.15 

4.09 

3.86 

3.66 

 

4.24 

.411 

.661 

.772 

.827 

.770 

.780 

.865 

.924 

 

.470 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

6.1.2.4  ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยว

ทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพิจารณาเปนราย

ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนทองถิ่นให

ความสําคัญกับมีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ เปนอันดับแรก ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 และให

ความสําคัญในระดับมากรองลงมากับมีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับ

จังหวัดใกลเคียงรวมทั้งกรุงเทพฯไดอยางสะดวก มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมือง

จําหนาย มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ย 4.14, 3.98 และ 3.90 

ตามลําดับ (ตารางที่ 6.5) 
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ตารางที่ 6.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

ทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการ 

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1.มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ 

2. มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง รวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยางสะดวก 

3. มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย 

4. มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย 

 

รวม 

4.15 

4.14 

 

3.98 

3.90 

 

3.96 

.744 

.792 

 

.710 

.785 

 

.581 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

6.1.3  ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก และยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

6.1.3.1  ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก 

  การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่นตอ

ความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในภายนอก คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปนลักษณะ

ท่ีดีท่ีมีอยูและควรสงเสริม สวนที่ 2 ไดแก จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปน

ลักษณะที่ไมดีท่ีมีอยูและควรปรับปรุง สวนที่ 3 ไดแก โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของและมีประโยชน และสวนที่ 4 ไดแก อุปสรรคดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของแตเปนอันตรายควรปองกัน

และแกไข ซ่ึงแบงพิจารณาผลแยกตามสวนตางๆ ดังนี้ 

1)  จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับจุดแข็งดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณาจุดแข็งดานการทองเที่ยว

เปนรายขอ พบวาประชาชนทองถิ่นมีความคิดเห็นวาการที่จังหวัดอุทัยธานีมีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติท่ีเปนมรดกโลก เปนจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุดเปน
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อันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.68 และจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุด

รองลงมา ไดแก การมีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ และการมี

งานประเพณีวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 และ 4.59 ตามลําดับ สําหรับ

จุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก ไดแก  การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุม

พ้ืนที่  การมีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิดพันธุท้ังพืชและสัตวหรือ

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด) การมีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย การมีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ การมีเสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง  และการมีวิถีชีวิตแบบ

อนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ โดยมีคาเฉลี่ย 4.10, 4.08, 4.07, 3.96, 3.94 และ 3.51 ตามลําดับ 

สวนการที่มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนาสังคมรวมกันมากขึ้น 

(ประชาชนมีสวนรวม) ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ และการที่จังหวัดอุทัยธานีมี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของการทองเที่ยว เปนจุดแข็งดานการ

ทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.61, 3.38 และ 3.34 ตามลําดับ (ตารางที่ 

6.6) 

 

ตารางที่ 6.6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของจุดแข็งดานการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นจุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก   

2. มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ  

3. มีงานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก 

4. การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 

5. มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิดพันธุทั้ง

พืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด)   

6. มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 

7. มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

8. เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง   

9. ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ 

10. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ 

4.68 

4.60 

4.59 

4.10 

4.08 

 

4.07 

3.96 

3.94 

3.51 

3.38 

.548 

.636 

.653 

.785 

.706 

 

.756 

.650 

.862 

.674 

.780 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 6.6  (ตอ) 
 

 

ประเด็นจุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

11. มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนาสังคม

รวมกันมากขึ้น (ประชาชนมีสวนรวม) 

 12. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวของการทองเที่ยว 

 

รวม 

3.31 

 

3.34 

 

 

3.99 

.618 

 

.945 

 

 

.413 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

2)  จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับจุดออนดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณาจุดออนดานการทองเที่ยว

เปนรายขอ พบวาประชาชนทองถิ่นมีความคิดเห็นวาการที่จังหวัดอุทัยธานีขาดการวางแผนดานการ

ทองเที่ยว เปนจุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.02 และจุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก รองลงมา ไดแก ขาดการเชื่อมโยง

ขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมท่ัวถึง ขาดการ

สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน ผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรู

ภาษาตางประเทศ วิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอ

การคาของโลก โดยมีคาเฉลี่ย 3.98, 3.96, 3.63 และ 3.46 ตามลําดับ สวนการที่จังหวัดอุทัยธานีขาด

การเลือกสรรและพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/เทคโนโลยี ทางดานการผลิตและการตลาด อีกทั้ง

ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของตนเอง และการกําหนด identity 

(เอกลักษณ) ของตนเอง เปนจุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ย 3.39 และ 3.37 (ตารางที่ 6.7) 
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ตารางที่ 6.7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของจุดออนดานการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่น 
 

 

ประเด็นจุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 
 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 4.02 .953 มาก 

2. ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน 3.98 .953 มาก 

3. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมทั่วถึง 3.96  .909  มาก 
4. ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียน

การสอน 

3.63 

 

.861 

 

มาก 

5. ผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรูภาษาตางประเทศ 

วิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูล

ขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

3.46 

 

.926 

 

มาก 

6. ขาดการเลือกสรร และพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/

เทคโนโลยี ทางดานการผลิตและการตลาด 

3.39 

 

.827 

 

ปานกลาง 

 
7. ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของ

ตนเอง และการกําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง 

 

รวม 

3.37 

 

 

3.68 

.837 

 

 

.629 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

3)  โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับโอกาสดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาโอกาสดานการทองเที่ยว

เปนรายขอ พบวาประชาชนทองถิ่นมีความคิดเห็นวา การที่รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการ

ทองเที่ยว เปนโอกาสดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.12 และโอกาสดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก รองลงมา ไดแก การที่เสถียรภาพ

ทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น การที่รัฐบาลใหการสนับสนุนและ

ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs และมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.05, 3.95 และ 3.94 ตามลําดับ สวนการที่จังหวัดอุทัยธานีภาคประชาสังคมมีสวน

รวมในการพัฒนามากขึ้น มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน (E – Commerce) และการที่

จังหวัดอุทัยธานีเปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร จึงถือเปนการ
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สนับสนุนดานการทองเที่ยว เปนโอกาสดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 3.37, 3.36 และ 3.32 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.8) 

 

ตารางที่ 6.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของโอกาสดานการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่น 

 

ประเด็นโอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 4.12  .935  มาก 

2. เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับ

ทองถิ่น 

3. รัฐบาลใหการสนับสนุน และชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 

4. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี 

5. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 

6. มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน (E – Commerce) 

7. จังหวัดอุทัยธานีเปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร จึงถือเปนการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

 

รวม 

4.05 

 

3.95 

3.94 

3.37 

3.36 

3.32 

 

 

3.87 

.957 

 

.892 

.862 

.714 

.905 

.796 

 

 

.650 

มาก 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

     

4)  อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับอุปสรรคดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาอุปสรรคดานการทองเที่ยว

เปนรายขอ พบวาประชาชนทองถิ่นมีความคิดเห็นวาการที่งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง 

เปนอุปสรรคดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 และ

อุปสรรคดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก รองลงมา ไดแก การที่รัฐบาลให

ความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย การเกิดภาวะโลกรอน 

(GLOBAL WARMING ) กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว และเกิดภัยธรรมชาติซํ้าซาก 

เชน อุทกภัย โดยมีคาเฉลี่ย  4.08, 3.88, 3.67 และ 3.63 ตามลําดับ สําหรับอุปสรรคการที่ประชาชน/

นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม

ไทย มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.28 (ตารางที่ 6.9) 
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ตารางที่ 6.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของอุปสรรคดานการ 

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่น 

 

ประเด็นอุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง 

2. รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานีนอย 

3. ภาวะโลกรอน (GLOBAL WARMING )   

5. กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว 

6. เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน อุทกภัย 

6. ประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอม และไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

 

รวม 

4.10 

4.08 

 

3.88 

3.67 

3.63 

3.28 

 

 

3.85 

1.020 

.961 

 

.902 

.975 

.928 

.905 

 

 

.699 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

  6.1.3.2   ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่นตอ

ความสําคัญของยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี โดย

มีกลยุทธเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของวิสัยทัศน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็นที่ 1 

ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 2 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีด

ความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน และประเด็นที่ 3 พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการ

ดานการทองเที่ยว ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณากลยุทธแตละ

ประเด็น พบวาประชาชนทองถิ่นมีความคิดเห็นวา การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เปนกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีท่ีมี

ความสําคัญในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 และกลยุทธดานการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีท่ีมีความสําคัญรองลงมา อยูในระดับมาก ไดแก 

การพัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีด

ความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 และ 4.14 ตามลําดับ (ตารางที่ 

6.10) 
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ตารางที่ 6.10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธในยุทธศาสตรการ 

  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นกลยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว 

3. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและ

การแขงขัน 
 

รวม 

4.35 

4.17 

 

4.14 

 

4.22 

.716 

.726 

 

.711 

 

.653 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

 6.1.4  ความคิดเห็นตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่นตอการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ในประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่

เหมาะสมกับพื้นที่ จากการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นเห็นดวยกับแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.42 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น

ตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่เปนรายขอ พบวาประชาชน

ทองถิ่นเห็นดวยมากที่สุด ในแนวทางดังนี้ สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของ

ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ

ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนใน

พ้ืนที่ การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่

ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากขึ้น การจัดใหมีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน

รวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว การจัดฝกอบรมมัคคุเทศก

ทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อ

นํานักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแก

เยาวชนในทองถิ่น บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใช

ประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค โดยมีคาเฉลี่ย 4.82, 4.76, 

4.64, 4.58, 4.58, 4.37, 4.31 และ 4.29 ตามลําดับ สําหรับแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ 
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เหมาะสมกับพื้นที่ ท่ีประชาชนทองถิ่นเห็นดวยมาก ไดแก การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลง

ทองเที่ยวตางๆจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และการจัดระบบขอมูลในการ

เดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 และ 3.82 

ตามลําดับ (ตารางที่ 6.11) 

 

ตารางที่ 6.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการ 

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่น 

 

 

ประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

1. สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.82 

 

.386 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

2. การใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

4.76 

 

.668 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 
3. การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว 4.64  .482  เห็นดวยมากที่สุด 

4. สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

มากขึ้น 

4.58 

 

.516 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 
5. มีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการ

ควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

4.58 

 

.768 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 
6. การจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 

4.37 

 

.774 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 
7. การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แกเยาวชนในทองถิ่น 

4.31 

 

.907 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 
8. บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบง

พ้ืนที่การใชประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ให

เหมาะสมกับวัตถุประสงค 

4.29 

 

.518 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

9. การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตอง

คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

4.08 

 

.774 

 

เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 6.11  (ตอ) 

 

 

ประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

10. การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณ

นักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

 

3.82 

 

.809 

 

เห็นดวยมาก 

 

รวม 4.42  .318  เห็นดวยมากที่สุด 

 

6.2 ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 รวบรวมขอมูลตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยวซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจ

ทองเที่ยวดานที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึกและดานการขนสง ท่ีอยูในพื้นที่อําเภอที่

ทําการศึกษาทั้งหมดรวม 82 ชุด ใชแบบสอบถามทางไปรษณียในการรวบรวมขอมูล ไดรับการตอบ

กลับรวม 32 ชุด คิดเปนรอยละ 39 มีผลการศึกษาและรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้ 

 

6.2.1  ขอมูลทั่วไป 

 ขอมูลทั่วไปของตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยว ทําการศึกษาเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพการประกอบการ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบขอมูลทั่วไปของตัวอยาง

ผูประกอบการ ดังนี้ (ตารางที่ 6.12) 

  6.2.1.1   เพศ  

  ผลการศึกษาพบวาตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 59.4 เพศชาย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 40.6 

  6.2.1.2   อายุ 

  ผลการศึกษาพบวาตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญมีอายุอยู

ในชวง 45-54 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมามีอายุอยูในชวง 35-44 ป จํานวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 25 
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  6.2.1.3   ระดับการศึกษา 

  ผลการศึกษาพบวาตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญมีระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมามีระดับการศึกษาอยู

ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.9 

  6.2.1.4   อาชีพการประกอบการ 

  ผลการศึกษาพบวาตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญมีอาชีพการ

ประกอบการที่พัก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมามีอาชีพการประกอบการรานอาหาร 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 25 

6.2.1.5  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  ผลการศึกษาพบวาตัวอยางผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนอยูระหวาง 25,001-30,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 25 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูระหวาง 10,001-15,000 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.8 

 

ตารางที่ 6.12  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

ประเด็นที่ศึกษา จํานวนผูใหขอมูล (N=32) รอยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

2. อายุ 

    2.1 15-24 ป 

    2.2 25-34 ป 

    2.3 35-44 ป 

    2.4 45-54 ป 

    2.5 55-64 ป 

    2.6 มากกวา 64 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

    3.1 ประถมศึกษา 

    3.2 มัธยมศึกษา 

    3.3 อนุปริญญา 

    3.4 ปริญญาตรี 

    3.5 ปริญญาโท 

 

13 

19 

 

3 

5 

8 

10 

5 

1 

 

4 

7 

4 

12 

5 

 

40.6 

59.4 

 

9.4 

15.6 

25.0 

31.3 

15.6 

3.1 

 

12.5 

21.9 

12.5 

37.5 

15.6 
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ตารางที่ 6.12  (ตอ) 

 

ประเด็นที่ศึกษา จํานวนผูใหขอมูล (N=32) รอยละ 

     3.6 อื่นๆ 

4. อาชีพ 

    4.1 การประกอบการที่พัก 

    4.2 การประกอบการรานอาหาร 

    4.3 การประกอบการของฝากที่ระลึก 

    4.4 การประกอบการการขนสง 

    4.5 อื่นๆ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

    5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 

    5.2 5,001-10,000 บาท 

    5.3 10,001-15,000 บาท 

    5.4 15,001-20,000 บาท 

    5.5 20,001-25,000 บาท 

    5.6 25,001-30,000 บาท 

    5.7 มากกวา 30,000 บาท 

- 

 

11 

8 

7 

6 

- 

 

- 

5 

6 

3 

5 

8 

5 

- 

 

34.4 

25.0 

21.9 

18.8 

- 

 

- 

15.6 

18.8 

9.4 

15.6 

25.0 

15.6 

 

6.2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว แบงออกเปน 4 

ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทที่ 2 ทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ประเภทที่ 3 ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและกิจกรรม และประเภทที่ 4 ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก แบงพิจารณาผลตามประเภท ดังนี้ 

6.2.2.1  ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับทรัพยากร

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาเปนรายทรัพยากรทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับมีทรัพยากรปาไมท่ีอุดม

สมบูรณและมีช่ือเสียง เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.63 รองลงมาใหความสําคัญ

กับการที่มีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม มีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดด

เดน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 และ 3.88 ตามลําดับ และใหความสําคัญกับการมีทรัพยากรทางน้ํา
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ท่ีอุดมสมบูรณ และการที่มีน้ําตกที่สวยงาม ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.40 และ 3.34  ตามลําดับ 

(ตารางที่ 6.13) 

 

ตารางที่ 6.13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวทาง 

ธรรมชาติ จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1.จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณและมีช่ือเสียง 

2.จังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่

สวยงาม 

3. จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน 

4. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทางน้ําที่สมบูรณ 

5. จังหวัดอุทัยธานีมีนํ้าตกที่สวยงาม 

 

รวม 

4.63 

3.94 

 

3.88 

3.40 

3.34 

 

3.86 

.492 

.914 

 

.751 

.761 

.827 

 

.552 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

6.2.2.2  ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับทรัพยากร

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97 และเมื่อ

พิจารณาเปนรายทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา พบวา

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง 

เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 รองลงมาใหความสําคัญกับมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมือง มีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 และ 4.06 

ตามลําดับ และใหความสําคัญกับมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เก็บหลักฐาน

ทางโบราณคดีท่ีสําคัญ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.25 (ตารางที่ 6.14) 
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ตารางที่ 6.14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวทาง 

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

 โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง 

2. จังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง 

3. จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ 

4. จังหวัดอุทัยธานีมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่เก็บหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ 

 

รวม 

4.47 

4.13 

4.06 

3.25 

 

 

3.97 

.671 

.907 

.878 

1.107 

 

 

.719 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

  6.2.2.3   ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับทรัพยากร

ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.11 และเมื่อพิจารณา

เปนรายทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม พบวาผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวใหความสําคัญกับงานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 และใหความสําคัญในระดับมากที่สุดรองลงมากับงานมรดกโลกหวยขาแขง วิถี

ชีวิตชาวแพในแมน้ําสะแกกรัง วิถีชีวิตดานการเกษตร โดยมีคาเฉลี่ย 4.41, 4.38 และ 4.28 ตามลําดับ 

ใหความสําคัญกับงานวันพระชนกจักรี ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 ใหความสําคัญกับงานไหวพระ

พุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย และวิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนย

วัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย ในระดับและคาเฉลี่ยที่เทากัน คือในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 

(ตารางที่ 6.15) 
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ตารางที่ 6.15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวทาง 

   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณีและกิจกรรม 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี 

2. งานมรดกโลกหวยขาแขง   

3. วิถีชีวิตชาวแพในแมนํ้าสะแกกรัง   

4. วิถีชีวิตดานการเกษตร 

5. งานวันพระชนกจักรี 

6. งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์   

7. งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย 

8. วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย 

 

รวม 

4.59 

4.41 

4.38 

4.28 

3.84 

3.81 

3.81 

3.81 

 

4.11 

.665 

.798 

1.203 

.924 

.920 

1.091 

1.091 

1.203 

 

.699 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

6.2.2.4  ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับทรัพยากร

ทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณา

เปนรายทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวใหความสําคัญกับมีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียงรวมทั้งกรุงเทพฯไดอยางสะดวก เปนอันดับแรก ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 และให

ความสําคัญในระดับมากรองลงมากับมีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและ

มีสินคาพื้นเมืองจําหนาย มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ย 4.09, 3.88 

และ 3.78 (ตารางที่ 6.16) 
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ตารางที่ 6.16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

ทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการ 

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง รวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยางสะดวก 

2. มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ 

3. มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย 

4. มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย 

 

รวม 

4.13 

 

4.09 

3.88 

3.78 

 

3.86 

.793 

 

.734 

.793 

.832 

 

.663 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

6.2.3  ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก และยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

6.2.3.1  ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก 

การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวตอความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในภายนอก คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดออน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT ดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานี โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี เปนลักษณะที่ดีท่ีมีอยูและควรสงเสริม สวนที่ 2 ไดแก จุดออนดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานี เปนลักษณะที่ไมดีท่ีมีอยูและควรปรับปรุง สวนที่ 3 ไดแก โอกาสดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของและมีประโยชน และสวนที่ 4 

ไดแก อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของแต

เปนอันตรายควรปองกันและแกไข ซ่ึงแบงพิจารณาผลแยกตามสวนตางๆ ดังนี้ 

1)  จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับจุด

แข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณาจุดแข็งดาน

การทองเที่ยวเปนรายขอ พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาการมี

ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ เปนจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มี
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ความสําคัญในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.75 และจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มี

ความสําคัญในระดับมากที่สุดรองลงมา ไดแก มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเปนมรดกโลก มี

งานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก และมีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย โดยมี

คาเฉลี่ย 4.63, 4.38 และ 4.25 สําหรับจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก ไดแก  มี

ความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิดพันธุท้ังพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) 

เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 

มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะ

ยอมรับ โดยมีคาเฉลี่ย 4.13, 3.97, 3.91,  3.84 และ 3.78 สวนประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแล

สุขภาพ มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนาสังคมรวมกันมากขึ้น (ประชาชน

มีสวนรวม) และการที่จังหวัดอุทัยธานีมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวของการทองเที่ยว เปนจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ย 3.36, 3.33 และ 3.16 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.17) 

 

ตารางที่ 6.17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของจุดแข็งดานการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นจุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ  

2. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก   

3. มีงานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก 

4. มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 

5. จังหวัดอุทัยธานีมีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลาย

ในชนิดพันธุทั้งพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด)   

6. เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง   

7. การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 

8. มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

9. ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ 

10. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ   

4.75 

4.63 

4.38 

4.25 

4.13 

 

3.97 

3.91 

3.84 

3.78 

3.36 

.568 

.707 

.707 

.880 

.907 

 

.933 

.893 

.847 

.792 

.914 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 6.17  (ตอ) 

 

 

ประเด็นจุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

11. มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนาสังคม

รวมกันมากขึ้น (ประชาชนมีสวนรวม) 

12. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวของการทองเที่ยว 

 

รวม 

3.33 

 

3.16 

 

 

3.98 

.833 

 

.954 

 

 

.529 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

 2)   จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับ

จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาจุดออน

ดานการทองเที่ยวเปนรายขอ พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาการที่จังหวัด

อุทัยธานีขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว เปนจุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับ

มากที่สุด เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 และจุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับ

มากที่สุด รองลงมา ไดแก การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมท่ัวถึง โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 

จุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมาก ไดแก  ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล 

ระหวางหนวยงาน ผูประกอบการสวนใหญขาดความรูภาษาตางประเทศ วิทยาการจัดการสมัยใหม

เพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก ขาดการสงเสริมการใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน และขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณ

การคา) ของตนเอง และการกําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.19, 3.91, 3.88 

และ 3.50  ตามลําดับ สวนการขาดการเลือกสรรและพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/เทคโนโลยี 

ทางดานการผลิตและการตลาด เปนจุดออนดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.32 (ตารางที่ 6.18) 

 

 

 

 



 148 

 

ตารางที่ 6.18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของจุดออนดานการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

ประเด็นจุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 
 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความสําคัญ 

1. ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 4.38  .833  มากที่สุด 

2. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมทั่วถึง 4.22  .975  มากที่สุด 

3. ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน 4.19  .859  มาก 

4. ผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรูภาษาตางประเทศ วิทยาการ

จัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทัน

ตอการคาของโลก 

3.91 

 

1.201 

 

มาก 

 

5. ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียน

การสอน 

3.88  1.040  

 

มาก 

 
6. ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของตนเอง 

และการกําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง 

3.50 

 

1.107 

 

มาก 

 
7. ขาดการเลือกสรร และพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/เทคโนโลยี 

ทางดานการผลิตและการตลาด 

รวม 

3.32 

 

3.96 

1.114 

 

.773 

ปานกลาง 

 

มาก 

  

 3)   โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับ

โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาโอกาสดาน

การทองเที่ยวเปนรายขอ พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาการที่รัฐบาลให

การสนับสนุน และชวยเหลือผูประกอบการ SMEs เปนโอกาสดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญใน

ระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 และรองลงมาใหความสําคัญในระดับมาก กับ

รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว การเปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรจึงถือเปนการสนับสนุนดานการทองเที่ยว มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยง

กับจังหวัดอุทัยธานี และเสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.06,  4.00 และ 3.81 ตามลําดับ สวนการมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับ

ชุมชน (E – Commerce) การเปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตรจึงถือเปน

การสนับสนุนดานการทองเที่ยว และภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น เปนโอกาส
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ดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.39, 3.38 และ 3.31  ตามลําดับ  

(ตารางที่ 6.19) 

 

ตารางที่ 6.19  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของโอกาสดานการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นโอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. รัฐบาลใหการสนับสนุน และชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 

2. รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

3. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี 

4. เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับ

ทองถิ่น 

5.  มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน (E – Commerce) 

6. เปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

สนับสนุนดานการทองเที่ยว 

7. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 

รวม 

4.22 

4.06 

4.00 

3.81 

 

3.39 

3.38 

 

3.31 

3.95 

.751 

.948 

.803 

1.148 

 

1.136 

.672 

 

.965 

.676 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

มาก 

  

 4)  อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับ

อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาอุปสรรค

ดานการทองเที่ยวเปนรายขอ พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาการที่รัฐบาล

ใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย เปนอุปสรรคดานการ

ทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และรองลงมาให

ความสําคัญในระดับมากกับงบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง ภาวะโลกรอน (GLOBAL 

WARMING ) กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว และเกิดภัยธรรมชาติซํ้าซาก เชน อุทกภัย 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.19, 3.59, 3.47 และ 3.41 ตามลําดับ สวนอุปสรรคประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวน

ขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย เปนอุปสรรคดาน

การทองเที่ยวที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 (ตารางที่ 6.20) 
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ตารางที่ 6.20  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของอุปสรรคดานการ 

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นอุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานีนอย 

2. งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง 

3. ภาวะโลกรอน (GLOBAL WARMING )   

4. กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว 

5.  เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน อุทกภัย 

6. ประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอม และไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

รวม 

4.25 

 

4.19 

3.59 

3.47 

3.41 

3.33 

 

3.85 

.950 

 

1.061 

.979 

1.077 

1.061 

.942 

 

.653 

มากที่สุด 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

    

6.2.3.2  ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวตอความสําคัญของยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

อุทัยธานี โดยมีกลยุทธเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของวิสัยทัศน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

ประเด็นที่ 1 ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 2 เพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน และประเด็นที่ 3 พัฒนาบุคลากร สินคา

และบริการดานการทองเที่ยว ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวให

ความสําคัญกับยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.47 

เมื่อพิจารณากลยุทธแตละประเด็น พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาการ

พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว เปนกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีท่ีมีความสําคัญในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก โดยมี

คาเฉลี่ย 4.53 และกลยุทธดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีท่ีมี

ความสําคัญรองลงมาอยูในระดับมากที่สุด ไดแก  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการ

บริหารจัดการและการแขงขัน และการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี

คาเฉลี่ย 4.47 และ 4.44 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.21)  



 151 

 

ตารางที่ 6.21  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธในยุทธศาสตรการ 

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี จากผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นกลยุทธในยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

ของจังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว 

2. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและ

การแขงขัน 

3. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

รวม 

4.53 

4.47 

 

4.44 

 

4.47 

.621 

.671 

 

.564 

 

.528 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

6.2.4  ความคิดเห็นตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการดานการทองเที่ยวตอการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ในประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ จากการศึกษาพบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวเห็นดวยกับแนว

ทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็น

ของผูประกอบการดานการทองเที่ยวตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่เปนรายขอ พบวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวเห็นดวยมากที่สุด ในแนวทางดังนี้ สงเสริม

ประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากขึ้น การใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ การสนับสนุนเผยแพรความรู

ความเขาใจรวมกันของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว การจัดใหมี

มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษ

ของแหลงทองเที่ยว การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนใน

ทองถิ่น การจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อนํานักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่  บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ให

เหมาะสมกับวัตถุประสงค และการจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตองคํานึงถึง
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ผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย 4.94, 4.78, 4.72, 4.63, 4.50, 4.44, 4.41, 4.38 และ 4.22 

ตามลําดับ สําหรับแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ ท่ีประชาชน

ทองถิ่นเห็นดวยมาก ไดแก การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวให

เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีคาเฉลี่ย 3.78 (ตารางที่ 6.22) 

 

ตารางที่ 6.22  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการ 

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จากผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

 

ประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

1. สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

มากขึ้น 

2. การใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

3. สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว 

5. มีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการ

ควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

6. การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แกเยาวชนในทองถิ่น 

7. การจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น

เมื่อนํานักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ 

8. บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบง

พ้ืนที่การใชประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ให

เหมาะสมกับวัตถุประสงค 

9. การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตอง

คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

4.94 

 

4.78 

 

 

4.72 

 

 

4.63 

4.50 

 

4.44 

 

4.41 

 

 

4.38 

 

 

4.22 

 

.246 

 

.491 

 

 

.457 

 

 

.492 

.568 

 

.564 

 

.798 

 

 

.609 

 

 

.659 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 
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ตารางที่ 6.22  (ตอ) 
 

 

ประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 

 

คาเฉลี่ย 

สวน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

10. การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณ

นักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

 

รวม 

3.78 

 

 

4.47 

.706 

 

 

.233 

เห็นดวยมาก 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

6.3  ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

จากการใชแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ

ทรัพยากรทองเที่ยว สภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีกับกลุมประชากร

ตัวอยาง 2 กลุม คือ ประชาชนทองถิ่น และผูประกอบการดานการทองเที่ยว ผลของขอมูลแสดงให

เห็นความสอดคลองและความแตกตาง แยกเปนดานตางๆ ดังนี้ 

 

6.3.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว จากประชาชน

ทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยรวมมีลักษณะสอดคลองกัน สวนใหญเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทรัพยากรทองเที่ยวแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 ทรัพยากร

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทที่ 2 ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและ

ศาสนา ประเภทที่ 3 ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม และประเภทที่ 4 

ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก แบงพิจารณาผลตามประเภท ดังนี้ 

6.3.1.1  ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ  

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ให

ความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวมในระดับเดียวกัน คือ ระดับมาก และให

ความสําคัญกับมีทรัพยากรปาไมท่ีอุดมสมบูรณและมีช่ือเสียง เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด 

เหมือนกัน ใหความสําคัญกับการที่มีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม มีถํ้าที่
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สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน ในระดับมาก เหมือนกัน อีกทั้งใหความสําคัญกับการมีทรัพยากร

ทางน้ําที่อุดมสมบูรณ และมีน้ําตกที่สวยงาม ในระดับปานกลาง เหมือนกันอีกดวย  รายละเอียด

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 5.23  

6.3.1.2  ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ให

ความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนาโดยรวมใน

ระดับเดียวกัน คือ ระดับมาก และใหความสําคัญกับมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง 

เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด เหมือนกัน ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมืองในระดับมากที่สุด สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญในระดับมาก 

ท้ังประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับมีโบราณสถานที่เกาแก

ควรคาแกการอนุรักษ และมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เก็บหลักฐานทาง

โบราณคดีท่ีสําคัญ ในระดับที่เหมือนกัน ไดแก ระดับมาก และระดับปานกลาง ตามลําดับ 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบรายขอใน

ตารางที่ 5.23  

6.3.1.3  ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ให

ความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมโดยรวมแตกตางกัน 

โดยประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญโดยรวมในระดับมากที่สุด สวนผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม พบวา ท้ังประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว ใหความสําคัญกับงานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด 

เหมือนกัน และใหความสําคัญกับงานมรดกโลกหวยขาแขง วิถีชีวิตชาวแพในแมน้ําสะแกกรัง ใน

ระดับมากที่สุด เชนเดียวกันดวย  ใหความสําคัญกับงานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ งานกาชาด

และของดีเมืองอุทัย และวิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย ใน

ระดับมาก เหมือนกัน ท่ีแตกตางกันคือ  งานวันพระชนกจักรีท่ีประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญใน

ระดับมากที่สุด ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญในระดับมาก และวิถีชีวิตดาน

การเกษตรที่ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญในระดับมาก สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยวให

ความสําคัญในระดับมากที่สุด รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ 

แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 5.23  
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6.3.1.4  ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ให

ความสําคัญกับทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมในระดับ

เดียวกัน คือ ระดับมาก และทุกรายทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกให

ความสําคัญในระดับมาก เหมือนกัน ซ่ึงประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญกับการมีบริการพักแรมที่มี

คุณภาพ เปนอันดับแรก สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญกับมีระบบคมนาคม

ขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดใกลเคียงรวมทั้งกรุงเทพฯไดอยางสะดวก เปน

อันดับแรก แตในระดับมาก เหมือนกัน รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 5.23  

 

6.3.2  ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก และยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

6.3.2.1  ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก 

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายในภายนอก คือ จุดแข็ง 

(Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT 

ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

แบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปนลักษณะที่ดี

ท่ีมีอยูและควรสงเสริม สวนที่ 2 ไดแก จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปนลักษณะที่

ไมดีท่ีมีอยูและควรปรับปรุง สวนที่ 3 ไดแก โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เปน

สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของและมีประโยชน และสวนที่ 4 ไดแก อุปสรรคดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดอุทัยธานี เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของแตเปนอันตรายควรปองกันและแกไข 

ซึ่งแบงพิจารณาผลแยกตามสวนตางๆ ดังนี้ 

1)  จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว ใหความสําคัญกับจุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมในระดับเดียวกัน 

คือ ระดับมาก เมื่อพิจารณาจุดแข็งดานการทองเที่ยวเปนรายขอพบวา ประชาชนทองถิ่นให

ความสําคัญกับมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเปนมรดกโลก เปนอันดับแรก สวนผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับการมีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดม

สมบูรณ เปนอันดับแรก แตในระดับมากที่สุด เหมือนกัน จุดแข็งในเรื่องการมีภูมิปญญาทองถิ่นที่

หลากหลาย ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญแตกตางกัน โดย
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ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญในระดับมาก สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญ

ในระดับมากที่สุด สําหรับขออื่นๆทั้งประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ให

ความสําคัญในระดับที่เหมือนกันทุกขอ รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 6.23  

2)  จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว ใหความสําคัญกับจุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมในระดับเดียวกัน 

คือ ระดับมาก เมื่อพิจารณาจุดออนดานการทองเที่ยวเปนรายขอพบวา ประชาชนทองถิ่นและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับการที่จังหวัดอุทัยธานีขาดการวางแผนดานการ

ทองเที่ยว เปนจุดออนดานการทองเที่ยวอันดับแรกเหมือนกัน แตระดับความสําคัญแตกตางกัน โดย

ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญในระดับมาก สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญ

ในระดับมากที่สุด จุดออนขออื่นๆมีท้ังระดับความสําคัญที่เหมือนกันและระดับความสําคัญที่

แตกตางกัน ท่ีเหมือนกัน ไดแก  ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน ขาดการสงเสริม

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน และผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรู

ภาษาตางประเทศ วิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอ

การคาของโลก เปนจุดออนที่มีความสําคัญในระดับมาก และจุดออนเรื่องการขาดการเลือกสรรและ

พัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/เทคโนโลยี ทางดานการผลิตและการตลาด เปนจุดออนที่มีความสําคัญ

ในระดับปานกลาง สําหรับระดับความสําคัญที่แตกตางกัน ไดแก จุดออนดานการประชาสัมพันธ

ดานการทองเที่ยวยังมีไมท่ัวถึง ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญในระดับมาก สวนผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด จุดออนเรื่องการขาดการกําหนด Brand  name 

(ตราสัญลักษณการคา) ของตนเองและการกําหนด identity  (เอกลักษณ) ของตนเอง ประชาชน

ทองถิ่นใหความสําคัญในระดับปานกลาง สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญใน

ระดับมาก รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบ

รายขอในตารางที่ 6.23  

3)  โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว ใหความสําคัญกับโอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมในระดับเดียวกัน 

คือ ระดับมาก เมื่อพิจารณาโอกาสดานการทองเที่ยวเปนรายขอพบวา ประชาชนทองถิ่นให

ความสําคัญกับรัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว เปนอันดับแรก ในระดับมาก สวน

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับรัฐบาลใหการสนับสนุนและชวยเหลือ
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ผูประกอบการ SMEs เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด โอกาสในเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองมี

ความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น และมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับ

จังหวัดอุทัยธานี ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญในระดับ

เดียวกัน คือ ระดับมาก สําหรับการมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน (E – Commerce) 

จังหวัดอุทัยธานีเปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตรจึงถือเปนการ

สนับสนุนดานการทองเที่ยว และภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น ท้ังประชาชน

ทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบรายขอใน

ตารางที่ 6.23  

4)  อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว ใหความสําคัญกับอุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมในระดับ

เดียวกัน คือ ระดับมาก เมื่อพิจารณาอุปสรรคดานการทองเที่ยวเปนรายขอพบวา ประชาชนทองถิ่น

ใหความสําคัญกับการที่งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง เปนอันดับแรก ในระดับมาก สวน

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหความสําคัญกับการที่รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดาน

การทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย เปนอันดับแรก ในระดับมากที่สุด อุปสรรคในประเด็นอื่นๆ 

ท้ังประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสําคัญในระดับที่เทากัน คือ 

ระดับมากและระดับปานกลาง รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ 

แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 6.23  

  6.3.2.2   ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศของจังหวัดอุทัยธานี จากประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว  ยุทธศาสตร

ดังกลาวมีกลยุทธเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของวิสัยทัศน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็น

ท่ี 1 ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 2 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีด

ความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน และประเด็นที่ 3 พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการ

ดานการทองเที่ยว ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยรวม ในระดับเดียวกัน คือ

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณากลยุทธแตละประเด็น พบวาประเด็นการฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ให

ความสําคัญในระดับมากที่สุด เหมือนกัน ประเด็นเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการ
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บริหารจัดการและการแขงขัน และประเด็นการพัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว 

นั้น ประชาชนทองถิ่นใหความสําคัญในระดับมาก สวนผูประกอบการดานการทองเที่ยวให

ความสําคัญในระดับมากที่สุด รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ 

แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 6.23  

 

 6.3.3  ความคิดเห็นตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยวตอ

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ในประเด็นแนวทางการจัดการการทองเที่ยว

เชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ จากผลการศึกษาพบวา ท้ังประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดาน

การทองเที่ยวเห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมในระดับเดียวกัน คือ

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่เปนรายขอ พบวามีความ

คิดเห็นสอดคลองกัน สวนใหญท้ังประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความ

คิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด ในแนวทางดังนี้ สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากขึ้น การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแก

เยาวชนในทองถิ่น การจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อนํานักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ บริเวณที่จะพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ให

เหมาะสมกับวัตถุประสงค การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว การให

ความรูเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

การสนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ

เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการจัดใหมีมาตรการปองกันและรักษา

สิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว สําหรับ

แนวทางการจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

ท้ังประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก และ

แนวทางการจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นแตกตาง

กัน โดยประชาชนทองถิ่นมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก สวนผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และระดับความสําคัญ แสดงเปรียบเทียบรายขอในตารางที่ 6.23 
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ตารางที่ 6.23  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญตอทรัพยากรทองเที่ยว  

สภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ และคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการจัดการ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ระหวางประชาชนทองถิ่นและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

ประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยว  

ประเด็น X  SD  ระดับ

ความสําคัญ 

X SD ระดับ

ความสําคัญ 
ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ       
1. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณ

และมีช่ือเสียง   

4.54 

 

.576 

 

มากที่สุด 

 

4.63 

 

.492 

 

มากที่สุด 

 
2. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทางน้ําที่อุดมม

สมบูรณ 

3.39 

 

.745 

 

ปานกลาง 

 

3.40 

 

.761 

 

ปานกลาง 

 
3. จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณ

โดดเดน   

3.90 

 

.893 

 

มาก 

 

3.88 

 

.751 

 

มาก 

 
4. จังหวัดอุทัยธานีมีนํ้าตกที่สวยงาม 3.29  .902  ปานกลาง 3.34  .827  ปานกลาง 
5.จังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชม

ทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม 

3.97 

 

.846 

 

มาก 

 

3.94 

 

.914 

 

มาก 

 

รวม 4.10  .607 มาก 3.86 .552 มาก 

ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวั ติศาสตร 

โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

      

1. จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติ

ธรรมที่มีช่ือเสียง 

4.57 

 

.671 

 

มากที่สุด 

 

4.47  .671  มากที่สุด 

2. จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคา

แกการอนุรักษ   

4.17 

 

.817 

 

มาก 

 

4.13 

 

.907 

 

มาก 

 

3. จังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง 4.31  .692  มากที่สุด 4.06  .878  มาก 

4. จังหวัดอุทัยธานีมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมทองถิ่นที่เก็บหลักฐานทาง

โบราณคดีที่สําคัญ 

3.36 

 

1.124 

 

ปานกลาง 

 

3.25 

 

1.107 

 

ปานกลาง 

 

รวม 4.10 .607 มาก 3.97 .719 มาก 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ) 

 

ประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการ  

ประเด็น X  SD  ระดับ

ความสําคัญ 

  X SD ระดับความ 

สําคัญ 
ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และกิจกรรม   

        

1. งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี 4.85  .411  มากที่สุด 4.59  .665  มากที่สุด 

2. งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์   4.15  .770  มาก 3.81  1.091  มาก 

3. งานวันพระชนกจักรี 4.23  .827  มากที่สุด 3.84 .920 มาก 

4. งานมรดกโลกหวยขาแขง   4.63 .661 มากที่สุด 4.41  .798  มากที่สุด 

5. งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย 3.86  .865  มาก 3.81  1.091  มาก 

6. วิถีชีวิตชาวแพในแมนํ้าสะแกกรัง   4.51  .772  มากที่สุด 4.38  .751  มากที่สุด 

7.วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรม

ชาวเขาอีมาด-อีทราย 

3.66 

 

.924 

 

มาก 

 

3.81 1.203 

 

มาก 

8. วิถีชีวิตดานการเกษตร 4.09  .780  มาก 4.28  .924  มากที่สุด 

รวม 4.24 .470 มากที่สุด 4.11 .699 มาก 

ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

      

1. มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ 4.15  .744  มาก 4.09  .734  มาก 

2.มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมือง

จําหนาย 

3.98 

 

.710 

 

มาก 3.88  .793  

 

มาก 

3.มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย 3.90  .785  มาก 3.78  .832  มาก 

4.มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและ

ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยาง

สะดวก 

4.14 

 

.792 

 

มาก 

 

4.13 

 

793 

 

มาก 

รวม 3.96 .581 มาก 3.86 .663 มาก 

จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี        

1.มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลาย

ในชนิดพันธุทั้งพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด)   

4.08 

 

.706 

 

มาก 

 

4.13 

 

.907 มาก 

 

2. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก   4.68  .548 มากที่สุด 4.63 .707 มากที่สุด 

3. มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 4.07  .756 มาก 4.25 .880 มากที่สุด 

4.มีงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รู 4.59  .653  มากที่สุด 4.38  .707  มากที่สุด 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ) 

9.มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

บุคลากรที่เกี่ยวของการทองเที่ยว 

3.34 

 

.945 

 

ปานกลาง 

 

3.16 

 

.954 

 

ปานกลาง 

 

10. การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 4.10  .785  มาก 3.91 .893 มาก 

11.ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่

จะยอมรับ 

3.51 

 

.674 

 

มาก 

 

3.78 

 

.792 

 

มาก 

 

12. เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและ

การขนสง   

3.94 

 

.862 

 

มาก 

 

3.97 

 

.933 

 

มาก 

 

รวม 3.99  .413  มาก 3.98  .529  มาก 

จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี         
1. ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 4.02  .953  มาก 4.38  .833  มากที่สุด 

2. ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน 3.98  .953 มาก 4.19  .859  มาก 

3. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมทั่วถึง 3.96  .909 มาก 4.22  .975  มากที่สุด 

4. ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน

หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.63 

 

.861 

 

มาก 3.88  1.040  มาก 

5.ผูประกอบการสวนใหญขาดความรู

ภาษาตางประเทศวิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อ

การคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอ

การคาของโลก 

3.46 

 

.926 

 

มาก 3.91  

 

1.201 

 

มาก 

6. ขาดการกําหนด Brand  name  (ตราสัญลักษณ

การคา) ของตนเอง และการกําหนด identity 

(เอกลักษณ) ของตนเอง 

3.37 

 

.837 

 

ปานกลาง 

 

3.50 

 

1.107 

 

มาก 

ประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการ  

ประเด็น X  SD  ระดับ

ความสําคัญ 

X SD ระดับความ 

สําคัญ 
5.มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดาน

การพัฒนาสังคมรวมกันมากขึ้น(ประชาชนมีสวน

รวม) 

3.31 

 

.618 

 

ปานกลาง 

 

3.33 

 

.833 

 

ปานกลาง 

 

6. มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่อุดมสมบูรณ  

4.60 

 

.636 

 

มากที่สุด 

 

4.75 

 

.568 

 

มากที่สุด 

 

7. มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 3.96  .650  มาก 3.84 .847 มาก 

8. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ   3.38  .780  ปานกลาง 3.36 .914 ปานกลาง 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ) 

 

ประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการ  

ประเด็น X  SD  ระดับ

ความสําคัญ 

X SD ระดับความ 

สําคัญ 
7.ขาดการเลือกสรรและพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/

เทคโนโลยี ทางดานการผลิตและการตลาด 

3.39 

 

.827 

 

ปานกลาง 

 

3.32 

 

1.114 

 

ปานกลาง 

 

รวม 3.68  .629 มาก 3.96 .773 มาก 

โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี        

1. รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 4.12  .953  มาก 4.06  .948  มาก 

2.เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้ง

ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

4.05  .957  มาก 3.81  1.148  มาก 

3.จังหวัดอุทัยธานีเปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ

วัฒนธรรมและประวัติศาสตรจึงถือเปนการ

สนับสนุนดานการทองเที่ยว 

3.32  .796  ปานกลาง 3.38  .672  ปานกลาง 

4. มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน 3.36  .905  ปานกลาง 3.39  1.136  ปานกลาง 

5.รัฐบาลใหการสนับสนุนและชวยเหลื อ

ผูประกอบการ SMEs 

3.95  .892  มาก 4.22  .751  มากที่สุด 

6. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 3.37  .714  ปานกลาง 3.31  .965  ปานกลาง 

7. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับ

จังหวัดอุทัยธานี 

3.94  .862  มาก 4.00  .803  มาก 

รวม 3.87  .650  มาก 3.95  .676  มาก 

อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี       

1. เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน อุทกภัย เปนตน 3.63 .928 มาก 3.31 1.061 มาก 

2. กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว   3.67 .975 มาก 3.47 1.077 มาก 

3. งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง   4.10 1.020 มาก 4.19 1.061 มาก 

4. ประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกใน

การรักษาสิ่งแวดลอม และไมเห็นความสําคัญของ

วัฒนธรรมไทย 

3.28 

 

.905 

 

ปานกลาง 

 

3.33 

 

.942 

 

ปานกลาง 

 

5. ภาวะโลกรอน (GLOBAL WARMING )    3.88 .902 มาก 3.59 .979 มาก 

6. รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย 

4.08 

 

.961 

 

มาก 4.25 

 

.950 

 

มากที่สุด 

 

รวม 3.85  .699  มาก 3.85  .653  มาก 
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ตารางที่ 6.23 (ตอ) 

 

ประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการ  

ประเด็น X  SD  ระดับ

ความสําคัญ 

X  SD ระดับความ 

สําคัญ 
กลยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

        

1. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม   

4.35  .716  มากที่สุด 4.44  .564  มากที่สุด 

2. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการ

บริหารจัดการและการแขงขัน 

4.14  .711  มาก 4.47  .671  มากที่สุด 

3. พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการ

ทองเที่ยว 

4.17  .726  มาก 4.53  .621  มากที่สุด 

รวม 4.22  .653  มากที่สุด 4.47  .528  มากที่สุด 

แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี 

      

1.สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศใหมากขึ้น 

4.58  .516  เห็นดวยมาก

ที่สุด 

4.94 .246 เห็นดวยมาก

ที่สุด 

2. การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนในทองถิ่น 

4.31  .907  เห็นดวยมาก

ที่สุด 

4.44 .564 เห็นดวยมาก

ที่สุด 

3. การจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 

4.37 

 

.774 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

 

4.41 

 

.798 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

4. บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ควรมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนใหชัดเจนเพื่อ

เปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

4.29 

 

.518 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

 

4.38 

 

.609 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

5.การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแก

นักทองเที่ยว 

4.64 

 

.482 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

4.63 

 

.492 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

6. การใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชน

ในพื้นที่ 

4.76 

 

.668 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

4.78 

 

.491 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 

7. การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆ

จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

4.08 

 

.774 

 

เห็นดวยมาก 

 

4.22 .659 

 

เห็นดวยมาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ) 

 

ประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการ  

ประเด็น X  SD  ระดับ

ความสําคัญ 

X  SD ระดับความ 

สําคัญ 
8. สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของ

ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.82  .386  เห็นดวยมาก

ที่สุด 

 

4.72 .457 เห็นดวยมาก

ที่สุด 

 

9. การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุม

ปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

3.82  .809  เห็นดวยมาก 

 

3.78 .706 เห็นดวยมาก 

 

10. มีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่

ชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและจัดการ

มลพิษของแหลงทองเที่ยว 

4.58  .768  เห็นดวยมาก

ที่สุด 

 

4.50 .568 เห็นดวยมาก

ที่สุด 

 

รวม 4.42  .318  เห็นดวยมาก

ที่สุด 

4.47 .233 เห็นดวยมาก

ที่สุด 

สรุปผลขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว มีประเด็นขอมูล คือ ขอมูลการตรวจสอบความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว ขอมูลการ

วิเคราะหความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

ขอมูลความสําคัญของกลยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ

จังหวัดอุทัยธานีนั้น ผลขอมูลในระดับคาเฉลี่ย 3.41- 4.20 และ 4.21- 5.00 คือ มีระดับความสําคัญ

มาก และมีระดับความสําคัญมากที่สุด และขอมูลแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

ผลขอมูลในระดับคาเฉลี่ย 3.41- 4.20 และ 4.21- 5.00 คือ เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศมากและเห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด เปน

ขอมูลที่นําไปใชในการจัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

ซ่ึงไดแกประเด็นขอมูลตางๆเปนรายขอดังนี้ 

ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

1.  จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมท่ีสมบูรณและมีช่ือเสียง   

2.  จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน   

3.  จังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 

  1.  จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง 
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  2.  จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ   

  3.  จังหวัดอุทัยธานีมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม   

  1.  งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี 

  2.  งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์   

  3.  งานวันพระชนกจักรี 

  4.  งานมรดกโลกหวยขาแขง   

  5.  งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย 

  6.  วิถีชีวิตชาวแพในแมน้ําสะแกกรัง   

  7.  วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย 

  8.  วิถีชีวิตดานการเกษตร 

 ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

  1.  มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ 

  2.  มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย 

  3.  มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย 

  4.  มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 

รวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยางสะดวก  

 

 จุดแข็งดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

  1. มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิดพันธุท้ังพืชและสัตว

หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด)   

  2.  มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเปนมรดกโลก   

  3.  มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 

  4.   มีงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก 

  5.  มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ 

  6.  มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  

  7.  การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ 

  8.  ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ 

  9. เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง   
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 จุดออนดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

  1.  ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 

  2.  ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน 

  3.  การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมท่ัวถึง 

  4.  ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน 

  5.  ผูประกอบการสวนใหญขาดความรูภาษาตางประเทศวิทยาการจัดการสมัยใหม

เพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

  6.  ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของตนเอง และการ

กําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง 

 โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

  1.  รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

  2.  สถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

  3.  รัฐบาลใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 

  4.  มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี 

 อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

1.  เกิดภัยธรรมชาติซํ้าซาก เชน อุทกภัย เปนตน 

2.  กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว   

3.  งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง   

 4.   ภาวะโลกรอน (GLOBAL WARMING)   

 5.   รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย 

กลยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

 1.   ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 2.   เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน 

 3.   พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว 

แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี 

 1.   สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากขึ้น 

 2.   การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนใน

ทองถิ่น 

 3.   การจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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 4.   บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใช

ประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

 5.   การผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว 

 6.   การใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลง

ทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

 7.   การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอม 

 8.   สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 9.   การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสม

กับพื้นที่ 

 10.   มีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุม

ตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

 

 



บทที่ 7 

 

ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

 
ผลการศึกษาความคิดเห็นและมุมมองของเจาหนาที่บุคลากรรัฐ ตอทรัพยากรทองเที่ยว 

สภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informand) ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอ

เมืองอุทัยธานี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอลานสัก นายอําเภอบานไร และ

นายอําเภอหวยคต โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

7.1  ความคิดเห็นและมุมมองตอทรัพยากรทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

 
7.1.1  การสัมภาษณเชิงลึกนายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาจังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรการทองเที่ยวในทุกๆดาน และแตละดาน

มีทรัพยากรที่คอนขางโดดเดนเปนที่รูจัก เชน ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ มีหวยขาแขงที่

มีความโดดเดนเนื่องจากเปนมรดกโลก  ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุ

สถานและศาสนา มีวัดจันทารามหรือวัดทาซุงที่มีช่ือเสียง ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม มีงานตักบาตรเทโวเปนประเพณีท่ีสําคัญ  มีวิถีชีวิตชาวแพ

บริเวณชุมชนลุมแมน้ําสะแกกรังที่เปนเสนหของเมือง อีกทั้งความเปนเมือง อุทัยธานีไมได

เปลี่ยนแปลงมาก คอนขางเรียบงาย วิถีชีวิตของคนในพื้นที่แบบดั้งเดิมยังมีใหเห็นอยู ถือวาเปน

ทรัพยากรทองเที่ยวที่เปนลักษณะเดนของจังหวัดอุทัยธานี เปรียบเทียบกับจังหวัดในพื้นที่ใกลเคียง

ท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทางวัตถุคอนขางสูง ทําใหความเปนเมืองเกาแกท่ีมีวิถีชีวิต

แบบดั้งเดิมไมสามารถรักษาเอาไวได ในสวนของทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่ง

อํานวยความสะดวก โดยรวมในเรื่องของการรองรับถือวานอย รองรับไดเฉพาะกลุมเล็กๆไม

สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากๆได และระดับราคาของที่พักมีความแตกตางกันมาก เปน

ทางเลือกของนักทองเที่ยวไดนอย การบริการดานที่พักจึงถือวาไมเพียงพอและไมไดรับการลงทุน
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เพิ่มจากเอกชนเพื่อตอยอดใหการทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น การบริการดานรานอาหารจํานวนราน
เพียงพอที่จะรองรับไดแตสวนใหญเปนลักษณะรานเล็กๆ เหมาะกับการรองรับนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาเปนครอบครัวมากกวากลุมทัวร ดานของฝากของที่ระลึก ที่โดดเดนเปนสินคาจําพวก
ขนม อาหาร รองลงมาคือ ผาทอพื้นเมืองตางๆ มีกระจายอยูหลายอําเภอในจังหวัดอุทัยธานี ในเรื่อง
เสนทางการคมนาคม ถือวาสะดวก ไมไกลจากกรุงเทพฯ มีเสนทางเชื่อมจังหวัดอ่ืนๆหลายจังหวัด 
โครงขายการคมนาคมถือวาครบถวนแตเนื่องดวยที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานีไมไดอยูในเสนทางสาย
หลักของเสนทางการคมนาคม จึงมักเปนทางผานที่คนสวนใหญเดินทางผานไปจังหวัดอื่น มีเฉพาะ
คนที่มีความประสงคหรือไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานีแลวตั้งใจมาจึงเดินทางเขามา 
ในเรื่องของการขนสงโดยสาร มีรถโดยสารหลายประเภททั้งรถตู รถบัสปรับอากาศ ที่สัญจร
ระหวางกรุงเทพฯ-อุทยัธานี แตความถี่ในการเดินทางยังนอยอยูเพราะสวนใหญเปนการเดินทางเพื่อ
การติดตอส่ือสารมากกวาการบริการเพื่อการทองเที่ยว รถที่เขามาเพื่อการทองเที่ยวในลักษณะที่เปน
รถยนตโดยสารขนาดใหญมีจํานวนนอย และเนื่องจากความที่เปนเมืองเกาแก  การพัฒนาใหเติบโต
ในเรื่องของวัตถุมีไมมาก ตัวเมืองยังคงคับแคบไมสามารถรับรถยนตโดยสารขนาดใหญไดเปน
จํานวนมาก ภาพรวมของทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก จัดวามี
ทรัพยากรดานนี้แตทรัพยากรเทาที่มีอยูยังไมสามารถรองรับการทองเที่ยวขนาดใหญได 
 

7.1.2  การสัมภาษณเชิงลึกนายธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอ 
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา จังหวัดอุทัยธานีจัดวามีทรัพยากรทองเที่ยวในทุกประเภท 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติที่โดดเดน คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงซึ่งเปนมรดก
โลก เปนผืนปาที่อุดมสมบูรณและกวางใหญ และมีหุบปาตาดที่มีช่ือเสียง มีทรัพยากรทางน้ําที่อยูคู
กับจังหวัดอุทัยธานีมายาวนานคือ แมน้ําสะแกกรัง และมีน้ําตกอยูในพื้นที่อําเภอหวยคตและอําเภอ
บาน ไรประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา จังหวัดอุทัยธานีมีวัดเกาแกจํานวน
มาก ที่วัดสังกัสรัตนคีรีมีพระพุทธมงคลศักดิ์ เปนพระพุทธรูปหลอโบราณสมัยสุโขทัย ซ่ึงถือเปน
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่คนอุทัยธานีใหความเคารพนับถือ และมีวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถที่
สรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ภายในวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ทรงคุณคา ประเภท
ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม มีงานประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 
กอนวันออกพรรษา 1 วัน ซ่ึงมีช่ือเสียงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวจากภายนอกพื้นที่ ในทุกๆปจะมี
นักทองเที่ยวเขารวมงานประเพณีนี้เปนจํานวนมาก มีวิถีชีวิตชาวแพริมแมน้ําสะแกกรัง ที่สวนใหญ
ประกอบอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง มีประเพณีวิถีชีวิตดานการเกษตรที่เกาะเทโพ ทรัพยากรการ
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ทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานที่พักมีทั้งโรงแรม  รีสอรทในราคาที่
หลากหลาย จัดวาเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยวโดยปกติ แตในชวงเทศกาลไมพอตอการรองรับ 
นักทองเที่ยวตองไปพักในจังหวัดใกลเคียงที่พื้นที่ติดกัน ดานรานอาหาร มีอยูหลากหลายเพียงพอ
ตอการรองรับนักทองเที่ยวโดยทั่วไปแตในชวงเทศกาลจะเปนลักษณะเชนเดียวกับที่พักคอื คอนขาง
ไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว รานของฝากของที่ระลึก เปนอาหารและขนมที่โดดเดน มีอยู
ในอําเภอเมืองเปนสวนใหญ ในดานการคมนาคมขนสง ถนนเสนทางตางๆ ถือวามีความ
สะดวกสบายเดินทางไดงาย แตดวยที่ตั้งของจังหวัดที่เปนเพียงทางผาน ทําใหบางคนไมรูจักจังหวัด
อุทัยธานี หากไมตั้งใจเดินทางเขามา มักจะไมมีใครเขามาทั้งที่ระยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯ รถ
บริการ มีรถตู และรถโดยสารปรับอากาศที่มีชวงเวลาในการออกรถชัดเจน  
 

7.1.3  การสัมภาษณเชงิลึกนายทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา จังหวัดอุทัยธานีจัดวามีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาต ิ
ปา เขา คอนขางมีความอุดมสมบูรณ ที่โดดเดนมีช่ือเสียงและอยูในพื้นที่อําเภอลานสัก ไดแก เขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ซ่ึงเปนมรดกโลก และหุบปาตาด ซ่ึงจัดเปน unseen Thailand 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา มีเขาปลาราที่มีภาพเขียน
เกาแกบนผนังถํ้า มีวัดที่มีช่ือเสียงหลายวัด ไดแก วัดทาซุง วัดโบสถ วัดผาทั่ง วัดถํ้าเขาวง ทรัพยากร
ทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ประเพณีตักบาตรเทโวโดดเดนและมี
ช่ือเสียงที่สุด มีวิถีชีวิตชาวแพริมแมน้ําสะแกกรังใหพบเห็น มีวิถีชีวิตชาวเขาอี มาดอีทรายที่ยังคง
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง แสดงออกทางการแตงกายและภาษาพูด ยังคงมีใหพบเห็น ในสวนของการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ยังไมเหมาะกับจังหวัดอุทัยธานีนัก แมวาจังหวัดอุทัยธานีมีอาชีพเกษตรกรรม
เปนหลัก โดยพืชที่ปลูกคือ ออย มัน ขาว ขาวโพด ซ่ึงไมดึงดูดเทาสวนผลไม เหมือนกับทางภาค
ตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต จังหวัดอุทัยธานีในชวงฤดูหนาวลักษณะภูมิอากาศที่คอนขาง
หนาวเย็นทามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณจัดวามีเสนห ดึงดูดนักทองเที่ยวไดโดยที่ระยะทางไม
ไกลจากรุงเทพฯ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ในสวนของที่
พัก หากมองเปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวในปจจุบันถือวาเพียงพอ เพราะนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาคอนขางนอย มักเปนเฉพาะกลุมที่ตั้งใจเดินทางเขามาจริงๆ โดยเฉพาะอําเภอลานสักดวย
ความที่อยูหางจากอําเภอเมืองอีกหลายกิโลเมตร นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามามักเปนนักทองเที่ยวที่
รักธรรมชาติ รักการผจญภัยจึงเดินทางเขามา ทางดานรานอาหารถือวาเพียงพอเชนเดียวกับที่พัก 
ของฝากของที่ระลึกถือวานอย การคมนาคมขนสง ระหวางตัวจังหวัดกับกรุงเทพฯมีรถตูและ
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โดยสารปรับอากาศบริการคอนขางสะดวก ภายในจังหวัดมีรถโดยสารประจําทางวิ่งเสนทางสาย
หลักประจําแตละอําเภอไปตัวจังหวัด เนนการสัญจรของชาวบานทั่วไป ชวงเวลาหรือรอบในการ
เดินรถยังมีอยูนอย ลักษณะที่มีรอบเดินรถตลอดทั้งวันที่เปนการบริการเพื่อการทองเที่ยวโดยชัดเจน
ยังไมมีและรถบริการที่สัญจรไปมาระหวางแหลงทองเที่ยวยังไมมี  การเดินทางเขามาทองเที่ยวจึง
เหมาะกับการนํารถยนตสวนบุคคลมามากกวาสัญจรรถโดยสารประจําทางในพื้นที่  
 

7.1.4  การสัมภาษณเชิงลึกนายเศวก พุทธรักษา นายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี (2552) 
ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา ทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีมีจํานวนมากและมี

หลากหลายประเภท ประเภทธรรมชาติมีหุบปาตาด เขาปลารา น้ําพุรอนสมอทอง ที่เปนที่รูจักแตที่
โดดเดนที่สุด คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ซ่ึงเปนมรดกโลก สภาพปาอุดมสมบูรณมีทั้ง
พันธุไมและสัตวปาหลายรอยชนิด แตเนื่องดวยเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนแหลงศึกษาธรรมชาติที่
ไมเปดเรื่องการทองเที่ยวแตอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขาไดเฉพาะจุดเพราะมีขอจํากัดในเรื่องของ
กฎหมาย ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ จําพวกถ้ํา น้ําตก แมน้ํา มีแหลงทรัพยากรแตไม
โดดเดนเทาจังหวัดอ่ืน ทางดานทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและ
ศาสนา มีประวัติศาสตรมาแตโบราณดวยความที่เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่ง วัดวาอารมที่เกาแกยังคง
มีใหพบเห็น วัดที่มีช่ือเสียงของจังหวัดอุทัยธานีไดแก วัดใหมจันทารามหรือวัดทาซุง ที่วิจิตร
ตระการตาในสถาปตยกรรมจนเปนเอกลักษณ และดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมไดตลอดป 
ในสวนของพื้นที่อําเภอบานไร มีเมืองโบราณการุง ที่คนพบวาบริเวณคูเมืองนี้เคยเปนเมืองเกา ซ่ึง
กําลังไดงบจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยปรับปรุงภูมิทัศน ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม จังหวัดอุทัยธานีเปนจังหวัดที่ผสมผสานระหวางคน
อุทัยธานีดั้งเดิมกับคนอุทัยธานีที่อพยพมาจากที่อ่ืน มีทั้งจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน หรือ
จากประเทศลาวตั้งแตอดีตกระจายอยูในอําเภอตางๆ ลักษณะวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีจึงเปน
วัฒนธรรมยอยของชาวอุทัยธานีดั้งเดิมกับวัฒนธรรมยอยของทองถ่ิน โดยเฉพาะจากภาคอีสานหรือ
จากชาวลาว ที่พบเห็นคือ มีประเพณีบุญบั้งไฟ ที่อําเภอลานสัก ซ่ึงเปนประเพณีทองถิ่นของอีสานที่
อพยพยายถ่ินเขามาอยูที่อําเภอลานสัก มีประเพณีจุลกฐิน ประเพณีปดบาน ที่อําเภอบานไร เปน
ประเพณีของชาวลาวที่อพยพยายถ่ินเขามาอยูที่อําเภอบานไร และคนกลุมนี้ยังมีการแสดงออกทาง
ผาทอซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมสืบตอกันมา กลายเปนศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินปจจุบันที่ยังมีใหเหน็ 
ประเพณีที่โดดเดนและมีช่ือเสียงของจังหวัดคือ ประเพณีตักบาตรเทโว ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปน
จํานวนมาก และมีงานมรดกโลกหวยขาแขงเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นจนเปนประเพณีของแตละป ในเชงิ
เกษตรถือวามีหลากหลาย แตยังไมดึงดูดพอที่จะจัดเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตรได เนื่องจากมนต
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เสนหของการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีมากกวา อีกทั้งการเกษตรใน
ปจจุบันไมมีความดั้งเดิมในแบบที่ใชแรงงานคน แรงงานสัตว แตเปนการพึ่งเครื่องจักรกลมากกวา 
ในดานวิถีชีวิต จัดเปนเมืองที่มีเสนห เนื่องจากประชาชนยังใชวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เมืองไมไดเนนการ
พัฒนาใหใหญโต ตลาดตางๆในจังหวัดอุทัยธานียังเปนลักษณะผูผลิตกับผูบริโภคพบกันโดยตรง 
สําหรับทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานที่พักมีที่พักในระดับ
ราคาสูง และระดับราคากลางๆ ในระดับราคากลางๆที่เหมาะกับนักทองเที่ยวโดยทั่วไป การตกแตง
หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆยังไมดึงดูดนักทองเที่ยวนัก ดานอาหารจัดเปนเสนหของจังหวัด
อุทัยธานีอีกทางเพราะอาหารรสชาติอรอยและราคาถูก แตส่ิงที่ขาดคือการบริการที่ดีของพนักงาน
แมรานอาหารที่มีช่ือเสียงของจังหวัดก็ยังบริการไดไมดี ดานของฝากของที่ระลึก ถือวานอย เอกชน
ควรลงทุนเรื่องนี้เพราะเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวอยางหนึ่ง ดานคมนาคมขนสง การเดินทางถือวา
มีความสะดวกสบาย มีถนนหลายสาย รถยนตสวนบุคคลเดินทางจากกรุงเทพฯสามารถเขาจังหวัด
อุทัยธานีไดสองเสนทาง รถบริการตางๆมีมากขึ้น ทั้งรถตู รถโดยสารปรับอากาศ 
 

7.1.5  การสัมภาษณเชิงลึกนายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี
(2552) 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา ทรัพยากรทองเที่ยวโดยรวมของจังหวัดอุทัยธานีมีอยูเปน
จํานวนมาก ไมนอยกวาจังหวัดอื่นๆ ดานที่เดนเปนในเรื่องของศาสนา ไดแกประเพณีตักบาตรเทโว 
และมีวัดที่มีส่ิงปลูกสรางวิจิตรงดงาม ไดแก วัดทาซุงหรือวัดจันทาราม ซ่ึงตลอดทั้งปมีนักทองเที่ยว
เดินทางเขามาที่วัดแหงนี้เปนจํานวนมาก สวนใหญไมไดพักคางแรม มาในลักษณะเที่ยวชมไปเชา
เย็นกลับ เพราะเดินทางไดสะดวก ระยะทางไมไกลจากรุงเทพฯ ที่เดนอีกดานคือ ทรัพยากร
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ เพราะมีปาไมอุดมสมบูรณ มีเขตรักษาพันธุสัตวปาที่เปนมรดกโลกใน
พื้นที่จังหวัด เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่รักธรรมชาติ ในพื้นที่อําเภอหวยคต ทรัพยากรทองเที่ยว
ที่มอยูเปนประเภทธรรมชาติ ไดแก น้ําพุรอนสมอทอง น้ําตกไซเบอรและน้ําตกอีซา แตละจุด
คอนขางไกลไกลจากกัน และคอนขางเปนเอกเทศขาดการเชื่อมตอระหวางจุดการทองเที่ยว ไมมีส่ิง
ที่นาสนใจคูกับสถานที่ โดยเฉพาะน้ําพุรอนสมอทอง มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่แตยังขาดการ
ปรับบสภาพแวดลอมใหกลมกลืนกับธรรมชาติ ความนาสนใจจึงไมเทาน้ําพุรอนที่มีช่ือเสียงใน
หลายจังหวัด ซ่ึงเปนศักยภาพในอนาคตที่ควรพัฒนา ทรัพยากรการทองเที่ยวดานบริการ ภาพรวม
ในทุกๆดานถือวาพรอมในระดับหนึ่ง รองรับกับจํานวนนักทองเที่ยวเทาที่มีอยูในปจจุบันได ทั้งใน
เร่ืองที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการขนสง รถบริการ หากนักทองเที่ยวมีจํานวน
มากกวานี้ การรองรับดานบริการถือวาไมพอ เหตุที่ไมมีมากกวานี้เพราะเอกชนไมกลาลงทุน 
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จํานวนนักทองเที่ยวยังมีอยูนอย การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว ทรัพยากรดานการบริการในทุกๆ
เร่ืองเปนอีกส่ิงที่ตองคํานึงถึงดวย 
 

7.1.6  การสัมภาษณเชิงลึกนายสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา ภาพรวมของทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีจัดวามี
อยูเปนจํานวนมาก หลากหลายประเภทและผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน ทางธรรมชาติมีเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงที่โดดเดน ซ่ึงควรเปนศูนยการเรียนรู เปนโรงเรียนของเยาวชน ควรหา
แนวทางที่ทําใหเยาวชนจากทั่วประเทศไดเขามาสัมผัส มีประสบการณเรียนรูคร้ังหนึ่งในชีวิต 
เนื่องจากเปนมรดกโลก มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ เพราะเยาวชน นักศึกษาสวนใหญยังคงรูจักหวยขา
แขงเพียงแคช่ือแตยังไมเคยมาสัมผัส ทางดานประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ส่ิงที่โดด
เดนคือ วัด ซ่ึงมีจํานวนหลายวัดในจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะอําเภอเมือง และสวนใหญมีลักษณะ
เปนวัดเกาแกโบราณ หาชมไดยาก ที่อําเภอเมืองยังมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรรวบรวมสิ่งของ
โบราณ ขอมูลประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับจังหวัด ซ่ึงสามารถเปนขอมูลประวัติศาสตรได ทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ที่โดดเดนคือ ประเพณีตักบาตรเทโว การสรางกิจกรรมหรือ
การจัดสิ่งตางๆเพิ่มเติม ควรเปนเพียงลักษณะกิจกรรมที่ผสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน กิจกรรม
เล็กๆนอยๆที่มีอยูในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ในลักษณะนําส่ิงที่มีมาเสนอ แตไมควรสรางกิจกรรม
ใหญโต แปลกใหมไปจากลักษณะของทองถ่ินเดิม เพราะจะทําใหขัดแยงกับวิถีชีวิตเดิมของ
ชาวบาน ในดานการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น จังหวัดอุทัยธานีเปนเมืองเกษตรอยูในตัว เพียงแตยัง
ไมไดประชาสัมพันธออกไปใหแพรหลาย ผูใหสัมภาษณกลาวถึงทรัพยากรการทองเที่ยวดานการ
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกวา ยังมีความขัดแยงทางแนวคิดระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการทองเที่ยวและผูประกอบการงานบริการตางๆ ในลักษณะ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
บริการกอนแลวนักทองเที่ยวจึงจะเดินทางมา และแนวคิดควรทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามากอน
การพัฒนาปรับปรุงบริการจึงตามมา สภาพปจจุบันจํานวนนักทองเที่ยวยังคงนอยและการพัฒนา
ปรับปรุงยังไมมีใหเห็นนัก ซ่ึงตองอาศัยเวลา การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนสิ่งสําคัญที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง โดยรวมเทาที่มีอยู แหลงที่พักถือวานอยและเหมาะกับการรองรับ
กลุมเล็กๆ ในสวนของรานอาหาร รานสวนใหญเหมาะกับการรองรับเปนครอบครัวเปนกลุมเล็กๆ
เชนเดียวกับที่พัก รานของฝากที่ระลึก โดดเดนเรื่องอาหารและขนม มีรองรับจํานวนหนึ่งเพียงพอ
กับจํานวนนักทองเที่ยวปจจุบัน การคมนาคม ถนนในแตละเสนทางมีความสะดวก รถบริการ มีรถ
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โดยสารปรับอากาศ รถตูปรับอากาศ รถโดยสารประจําทองถ่ินทั่วไป ซ่ึงสวนใหญเปนการเดินทาง
ติดตอสัญจรของคนในพื้นที่ นักทองเที่ยวนิยมมารถสวนตัว 

สรุปความคิดเห็นและมุมมองของผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ทาน ตอทรัพยากรทองเที่ยวจังหวัด
อุทัยธานีไดวา จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทองเที่ยวจํานวนมากและหลากหลายประเภท ทรัพยากร
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติที่โดดเดนที่สุดและเปนที่รูจัก คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ซ่ึง
เปนมรดกโลก  มีความอุดมสมบูรณในพันธุไมและสัตวปา แตในการเขาชมนั้นอนุญาตให
นักทองเที่ยวเขาไดเฉพาะจุด เพราะมีขอจํากัดในเรื่องของกฏหมาย ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ส่ิงที่โดดเดน คือ วัด ซ่ึงมีจํานวนหลายวัดในจังหวัด
อุทัยธานี โดยเฉพาะอําเภอเมืองอุทัยธานี ที่มีช่ือเสียง คือวัดจันทารามหรือวัดทาซุง มีสถาปตยกรรม
ที่วิจิตรงดงาม ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมไดตลอดป ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม มีงานประเพณีตักบาตรเทโว มีความโดดเดนและมีช่ือเสียง เปนที่
รูจักของนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หรือกอนออกพรรษา 1 วัน 
ดานวิถีชีวิตของคนในจังหวัดอุทัยธานี จัดไดวาเปนเมืองที่มีเสนหในวิถีชีวิตที่คอนขางเรียบงาย 
ไมไดเนนการพัฒนาใหเปนเมืองใหญโต ตลาดตางๆในจังหวัดอุทัยธานียังเปนลักษณะผูผลิตกับ
ผูบริโภคพบกันโดยตรง การสรางกิจกรรมหรือจัดสิ่งตางๆเพิ่มเติม ควรเปนเพียงลักษณะกิจกรรมที่
ผสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทั้งดานที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก โดยรวมจัดวาเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยวที่
เดินทางเขามาในชวงเวลาปกติ การรองรับตางๆจะไมเพียงพอในชวงเทศกาลหรือหากมีจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ลักษณะการรองรับที่มีอยูเหมาะสมกับกลุมเล็กๆที่เดินทางมาเปนครอบครัว
มากกวานักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในลักษณะระบบทัวรจํานวนมากๆ และในสภาพปจจุบันยัง
ไมไดรับการลงทุนเพิ่มจากเอกชนในการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ อาจเพราะ
ยังมีความขัดแยงทางแนวคิดระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวและ
ผูประกอบการงานบริการตางๆในลักษณะที่วา ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องการบริการตางๆกอน
แลวนักทองเที่ยวจึงจะเดินทางมา และแนวคิดควรทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามากอนการพัฒนา
ปรับปรุงบริการจึงตามมา สภาพปจจุบันจํานวนนักทองเที่ยวยังคงนอยและการพัฒนาปรับปรุง
รวมทั้งลงทุนเพิ่มจึงยังไมมีใหเห็น ในดานการคมนาคมและการเดินทาง ดวยที่ตั้งของจังหวัด
อุทัยธานีไมไดอยูในเสนทางสายหลักของเสนทางการคมนาคม เปนเพียงทางผานไปยังจังหวัดอ่ืน 
ทําใหคนภายนอกไมรูจักจังหวัดอุทัยธานี หากไมตั้งใจเดินทางเขามา แตเสนทางคมนาคมถือวา
สะดวก เดินทางไดงายไมไกลจากกรุงเทพฯ รถโดยสารมีทั้งรถตู รถบัสปรับอากาศ  สัญจรระหวาง
กรุงเทพฯ-อุทัยธานี  และมีรถโดยสารประจําทางภายในจังหวัด เนนการเดินทางติดตอสัญจรของคน
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ในพื้นที่ รถโดยสารบริการสาธารณะที่สัญจรไปมาระหวางแหลงทองเที่ยวยังไมมี การเดินทางเขา
มาแหลงทองเที่ยวจึงเหมาะกับการนํารถยนตสวนบุคคลมามากกวาสัญจรรถโดยสารประจําทาง
ภายในพื้นที่ 
 

7.2  ความคิดเห็นและมุมมองตอจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 
 

7.2.1  การสัมภาษณเชิงลึกนายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (2552) 
ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวาจุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานีคือ มีแหลงทองเที่ยวท่ีโดดเดนใน

ทุกๆดานโดยเฉพาะทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชีวิต มีจุดออนคือ แหลงทองเที่ยวที่มีอยู
คอนขางกระจัดกระจาย หลายแหลงไกลจากกัน การบูรณาการใหเปนแหลงทองเที่ยวชุดเดียวกันจึง
คอนขางทําไดยาก อีกทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวในดานการบริการมีอยูนอย หากจะ
พัฒนาหรือขยายการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวใหไดมากขึ้นควรมีการลงทุน สราง ปรับปรุง
เพิ่มเติม และที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานีไมไดอยูในเสนทางคมนาคมหลัก ที่จัดเปนจุดออนสําหรับ
การทองเที่ยว มุมมองในเรื่องโอกาสคือ การประชาสัมพันธใหทองเที่ยวภายในประเทศจาก
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เปนโอกาสที่ดีควรอาศัยจุดนี้สรางกระแสใหคนทั้งประเทศรูวาจังหวัด
อุทัยธานียังเปนจังหวัดที่มีความสมบูรณของทรัพยากรทองเที่ยวในทุกๆดาน โดยไมไดแตงเติม 
สรางความคิดใหคนเห็นคุณคาจากสิ่งที่จังหวัดอุทัยธานีมี สําหรับอุปสรรคคือ ประชาชนในพื้นที่
สวนใหญมีลักษณะเปนอนุรักษนิยม ไมคอยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในสายตาหรือทัศนคติของคน
ภายนอกที่มองเขามามักมองวาคนอุทัยธานีไมคอยรับแขกหรือตอนรับ จึงจัดเปนอุปสรรคไดแต
หากมองวิถีชีวิตอยางเขาใจก็ไมจัดวาเปนอุปสรรค 
 

7.2.2  การสัมภาษณเชิงลึกนายธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวาจุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานีคือ มีแหลงทรัพยากรทองเที่ยว
หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ มีวิถีชีวิตในรูปแบบเดิมๆเนื่องจากยังไมมีการพัฒนามากนัก 
จุดออนคือ ที่ตั้งของเมืองที่เปนลักษณะเมืองปด เปนเสนทางสัญจรผานไปยังจังหวัดอ่ืน แหลง
ทองเที่ยวสวนใหญขาดการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอนักทองเที่ยว ผูใหสัมภาษณมอง
วาจุดแข็ง จุดออนในบางเรื่องเปนสิ่งที่อยูดวยกันแตมีลักษณะตรงขามกัน การจะเสริมในจุดแข็ง
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และปรับแกในจุดออน บางเรื่องจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมที่ดีที่สุด มุมมองในเรื่องโอกาสคือ 
นโยบายของรัฐที่สงเสริมการทองเที่ยวและนโยบายของจังหวัดที่มีแนวทางพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนโอกาสที่ดีตอการพัฒนา มุมมองในเรื่องอุปสรรคคือ งบประมาณที่จัดสรรใน
เร่ืองการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีคอนขางนอย เปนอุปสรรคในการพัฒนาในเรื่องตางของการ
ทองเที่ยว 
 

7.2.3  การสัมภาษณเชงิลึกนายทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวาจุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานีคือ มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ธรรมชาติอุดมสมบูรณหลากหลาย มีมรดกโลกอยูในพื้นที่ของจังหวัด และเปนจังหวัดที่ระยะทาง
ไมไกลจากกรุงเทพฯ มีจุดออนคือ ที่ตั้งของจังหวัดเปนเมืองปด เปนเพียงทางผานไปยังจังหวัดอ่ืน 
จึงมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามานอย และยังขาดรถบริการในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว มุมมองใน
เร่ืองโอกาสคือ นโยบายรัฐที่เนนสงเสริมการทองเที่ยว หากเนนที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและทําการประชาสัมพันธใหครอบคลุมจัดเปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาการทองเที่ยวของ
จังหวัด มุมมองในเรื่องอุปสรรคคือ เอกชนที่ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวยังมีอยูนอย ทั้งเรื่องรถบริการขนสง ที่พัก รานอาหาร รานของฝากที่ระลึก และสวนหนึ่ง
นั้นเพราะนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวนอยจึงเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการพัฒนาตอยอด
ดานตางๆ 
 

7.2.4  การสัมภาษณเชิงลึกนายเศวก พุทธรักษา นายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี (2552) 
ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวาจุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานีคือ มีทรัพยากรการทองเที่ยวจํานวน

มากโดยเฉพาะมีทรัพยากรที่โดดเดนเปนมรดกโลกอยูในจังหวัด อยูใกลกรุงเทพฯดวยระยะทางไม
ไกลสามารถเดินทางไดสะดวก มีวิถีชีวิตของชาวบานแบบดั้งเดิมที่เปนเสนหของจังหวัดอุทัยธานี 
เสนทางการคมนาคมขนสงสะดวกสบาย  มีจุดออนคือ ที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานีแมไมหางไกลจาก
กรุงเทพฯนักแตที่ตั้งของจังหวัดเปนทางผานไปสูจังหวัดอื่น ผูที่ไมรูจักจึงไมนิยมเดินทางเขามา  
ขาดพนักงานที่มีคุณภาพในสถานบริการ ขาดมัคคุเทศกในการแนะนําใหขอมูล การประชาสัมพันธ
ยังไมรัดกุมในขอมูลเนนประชาสัมพันธเฉพาะอยาง บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวมีอยูนอย มุมมองในเรื่องโอกาสคือ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมดานการทองเที่ยว
ภายในประเทศ เปนโอกาสหนึ่งจากการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังอุทัยธานี และเนื่องจาก
มีมรดกโลก องคกรภาคเอกชนตางๆจึงมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยในเรื่องตางๆเปน



 
 

177 
 
ประโยชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว สําหรับมุมมองดานอุปสรรคคือ ระเบียบกฎหมายไม
เอ้ืออํานวยใหสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนที่สุดของจังหวัดได ขาดการเชื่อมโยงบูรณา
การระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และระหวางภาคเอกชนดวยกัน หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการ
วางแผนที่ดีในระดับนโยบาย 
 

7.2.5  การสัมภาษณเชิงลึกนายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
(2552) 

ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวาจุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานีคือ มีทรัพยากรทองเที่ยวเปนจํานวน
มาก และระยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯ มีจุดออนคือ แหลงทองเที่ยวที่มีอยูหลายแหงขาดการ
พัฒนาปรับปรุงใหดึงดูดนักทองเที่ยวหรือใหนักทองเที่ยวเขามาแลวประทับใจ การประชาสัมพันธ
ที่มีอยูยังไมครอบคลุมในทุกดานขาดการเชื่อมโยงขอมูลใหนักทองเที่ยวสนใจ ไมมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ตามสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง และบุคลากรที่มีอยูในพื้นที่ไมเพียงพอกับ
การดูแลในเรื่องการจัดการและการพัฒนาการทองเที่ยว มุมมองในเรื่องโอกาสคือ แหลงทองเที่ยว
วัดทาซุง มีความโดดเดนเปนที่รูจัก นักทองเที่ยวนิยมเดินทางเขามาเปนจํานวนมากและตลอดทั้งป 
โดยสวนใหญมาแลวเดินทางกลับไมไปแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ควรนําโอกาสนี้หาวิธีเชื่อมโยงให
นักทองเที่ยวไปแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อ่ืนๆในจังหวัดดวย มุมมองเรื่องอุปสรรคคือ ขาดการบูรณา
การรวมกันระหวางระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  
 

7.2.6  การสัมภาษณเชิงลึกนายสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวาจุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานีคือ เปนจังหวัดที่มีแหลงทรัพยากร
ทองเที่ยว มีจุดออนคือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ขาด
การวางแผนการจัดการในสิ่งที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู
ความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูใหสัมภาษณมีมุมมองในเรื่องโอกาสคือ นโยบายรัฐที่
สงเสริมเรื่องการทองเที่ยว การประชาสัมพันธจึงถือเปนโอกาสเพียงแตตองเลือกประชาสัมพันธให
เหมาะสมระหวางแหลงทรัพยากรกับกลุมนักทองเที่ยว และลักษณะความเปนจริงของสถานที่ 
มุมมองในเรื่องอุปสรรคคือ ขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงผูนําอยูเสมอนับเปนอุปสรรคในการดําเนินงานใหตอเนื่อง การ
ศึกษาวิจัยของหนวยงานตางๆขาดความตอเนื่อง นโยบายระดับรัฐบาลที่มีรูปแบบการวางแผน
เหมือนกันทุกพื้นที่ทําใหการปฏิบัติงานจริงไมเปนรูปธรรม 
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สรุปความคิดเห็นและมุมมองของผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ทาน ตอจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีไดวา จุดแข็งของจังหวัดอุทัยธานี คือ มี
ทรัพยากรทองเที่ยวจํานวนมากและมีความโดดเดน โดยเฉพาะทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณสูง อีกทั้งจังหวัดอุทัยธานีมีระยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯนัก 
จุดออนของจังหวัดอุทัยธานี คือ ระยะหางระหวางแหลงทองเที่ยวที่คอนขางหางกันทําใหยากใน
การบูรณาการใหเปนแหลงทองเที่ยวชุดเดียวกัน  ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีอยูนอยและยังขาดพนักงานบริการที่มีคุณภาพ ที่ตั้งของจังหวัดที่ไมอยูบนเสนทาง
คมนาคมหลักจึงเปนเพียงทางผานไปยังจังหวัดอ่ืน การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมขอมูลการ
ทองเที่ยวและวิธีการประชาสัมพันธยังไมหลากหลาย บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวมีอยูนอย แหลงทองเที่ยวที่มีอยูหลายแหงขาดการพัฒนาปรับปรุงใหดึงดูดนักทองเที่ยว
และพัฒนาปรับปรุงในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทองเที่ยวนั้นๆ ขาดมัคคุเทศนในการ
แนะนําใหขอมูลการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว บุคลากรขาดความรูความเขาใจดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวผสอยางยั่งยืน ขาดการวางแผนการจัดการในสิ่งที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีใน
พื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  มีโอกาส คือ 
นโยบายของรัฐที่เนนสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศจะชวยเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีใหงายขึ้น และงบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยในเรื่องตางๆที่เปน
ประโยชนกับการพัฒนาการทองเที่ยวจากองคกรภาคเอกชน อุปสรรค คือ ทัศนคติของคนภายนอก
ที่มองคนอุทัยธานีวาไมคอยรับแขกหรือตอนรับจากการที่ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีวิถีชีวิต
แบบอนุรักษนิยม งบประมาณที่จัดสรรในเรื่องการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีคอนขางนอย นัก
ลงทุนเอกชนในธุรกิจหรือบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีอยูนอย จํานวนนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามาคอนขางนอย ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยใหสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน
ที่สุดของจังหวัดได ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระหวางภาครัฐและภาคเอกชนและระหวาง
ภาคเอกชนดวยกัน หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการวางแผนที่ดีและขาดการบูรณาการรวมกันในระดับ
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงผูนําอยูเสมอทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง และนโยบายระดับรัฐบาลที่
มีรูปแบบการวางแผนเหมือนกันทุกพื้นที่ทําใหการปฏิบัติงานจริงไมเปนรูปธรรม 
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7.3  ลักษณะการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัด
อุทัยธานี 

 
7.3.1  การสัมภาษณเชิงลึกนายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี  (2552) 
จากวิสัยทัศนของจังหวัดที่วา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก บง

บอกวาในทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ดานหนึ่งเกี่ยวของกับเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของคือ ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนไปใน
ลักษณะที่พัฒนาทุกอยางของการทองเที่ยวอยางคอยเปนคอยไป เนนคงวิถีเดิมๆ ไมเนนทําใหมหรือ
สรางใหม งบประมาณจะนอยกวาดานอื่น ที่มีอยูใชในเรื่องการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก เปน
การบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกมากขึ้นเมื่อไปแหลงทองเที่ยวนั้น และใชในเรื่องของ
การประชาสัมพันธ การเผยแพรความเปนเมืองอุทัยธานี อีกทั้งกระตุนใหคนอุทัยธานีเปนเจาภาพ 
เปนเจาของบานที่ดีมากขึ้น ซ่ึงเปนโนบายของผูวาราชการจังหวัดในการทําบานเมืองใหนาอยู มี
ความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย ใหเปนสีสันของเมืองอยางหนึ่งเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงกลยุทธสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีอยูสามขอ ไดแก  ฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากรสินคาและบริการดานการทองเที่ยว วา ในการ
ดําเนินงานตามกลยุทธที่ตั้งไว ยังไมมีโครงการอะไรที่ชัดเจนเปนรูปธรรมตามกลยุทธ เพราะ
งบประมาณสวนใหญเนนไปที่สวนภาคหลักของจังหวัดอุทัยธานี คือ การจัดการทรัพยากรน้ํา และ
ภาคที่เกี่ยวของกับอาชีพทางการเกษตรของชาวบาน กลยุทธตางๆตามยุทธศาสตรดานนี้จึงยังไมได
ดําเนินการ แตเปนการวางกํากับใหเปนทิศทางพัฒนาในปตอๆไป 
 

7.3.2  การสัมภาษณเชิงลึกนายธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา การดําเนินงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีการดําเนินการบาง มีการพัฒนาสินคา บริการ ตาม
กําหนดมาตรฐาน โดยปกติทุกหนวยงานจะสนองนโยบายตามกลยุทธของยุทธศาสตรจังหวัดแตจะ
ทําถึงขั้นตอนไหน มากเพียงใด ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกหนวยงานและงบประมาณเปนหลัก 
โดยรวมคือพยายามทําตามกลยุทธที่กําหนดแตยังไมมีโครงการชัดเจนเปนรูปธรรมตามประเด็นกล
ยุทธที่กําหนดไว 
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7.3.3  การสัมภาษณเชงิลึกนายทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณช้ีแจงวาโดยปกติการทํางานในระดับอําเภอ ยึดแนวทางการปฏิบัติราชการ
จากทางจังหวัดเพราะงบประมาณตางๆไมไดอยูที่ทางอําเภอ สวนใหญมักเปนลักษณะตองรอทาง
จังหวัดส่ังการ และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในสวนตางๆอยูเสมองานสวนใหญจึงขาด
การเชื่อมตอ ยุทธศาสตรและกลยุทธดานการทองเที่ยวที่ทางจังหวัดกําหนดในปจจุบัน จึงไมทราบ
แนชัดวามีการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมมากนอยเพียงไร ในสวนของอําเภอลานสักเองดําเนินการ
ในลักษณะประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆโดยตรง ในการประชุม
วางแผน ขอความรวมมือและการบูรณาการตางๆรวมกัน 

 
7.3.4  การสัมภาษณเชิงลึกนายเศวก พุทธรักษา นายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี (2552) 
ตามวิสัยทัศนของจังหวัดที่วา ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก เห็นได

วาในแนวทางการพัฒนาเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศดวย ทางจังหวัดมีการสนับสนุนโดยให
งบประมาณพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเรื่องตางๆ ในสวนของอําเภอบานไร ไดรับงบประมาณมา
พัฒนาปรับปรุงวัดถํ้าเขาวงและถ้ําพุหวาย ทําลานจอดรถ ส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว 
ที่ตําบลแกนมะกรูดไดรับงบประมาณสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว ซ่ึงที่นั่นมีวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 
และเปนเขตปาตนน้ําลําธาร มีสมุนไพรหลากหลาย มีที่ใหนักทองเที่ยวกางเตนท มีหองน้ําบริการ 
ในขณะเดียวกันจุดนั้นจะเปนที่เฝาระวังไมใหมีการลักลอบตัดไมทําลายปา ขโมยของปา ใน
ภาพรวมถือวามีโครงการตางๆที่ดําเนินการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามยุทธศาตรและกล
ยุทธที่กําหนดไวในระดับหนึ่ง ในระดับผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ มีหนาที่สนองนโยบายของ
รัฐบาล ของกระทรวง ในแนวทางปฏิบัติราชการอะไรที่สําคัญกวาจะตองปฏิบัติกอน จังหวัด
อุทัยธานีการพัฒนาและแกไขปญหาเนนไปที่เร่ืองแหลงน้ํากอน 

 
7.3.5  การสัมภาษณเชิงลึกนายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 

(2552) 
ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวา วิสัยทัศนจังหวัดเปนสิ่งที่กําหนดไวเปนกรอบการพัฒนา แตโดย

สวนใหญแลวการปฏิบัติอาจไมไดเปนไปตามประเด็นที่กําหนด อยูที่เร่ืองที่จําเปนตองแกไขใน
พื้นที่นั้นเนนที่เร่ืองใด การดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามที่กําหนดไวจึงยังไมมีความ
ชัดเจน 
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7.3.6  การสัมภาษณเชิงลึกนายสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณไมมีมุมมองและความคิดเห็นในประเด็นนี้ 
 

 สรุปความคิดเห็นและมุมมองของผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ทาน ตอลักษณะการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีไดวา ลักษณะการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ ยุทธศาสตร
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีกลยุทธอยู 3 ขอ ไดแก ฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการแขงขัน พัฒนาบุคลากร สินคา และบริการดานการทองเที่ยว การดําเนินงานตามกลยุทธนั้น
ยังไมถูกปฏิบัติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เปนการวางกํากับใหเปนทิศทางพัฒนาในปตอๆไป การ
พัฒนาจริงที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใชในเรื่อง
พัฒนาปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว และการประชาสัมพันธเผยแพรความเปน
เมืองอุทัยธานี เรื่องงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา จังหวัดอุทัยธานีนั้น 
งบประมาณที่ไดรับในการพัฒนาและแกไขปญหาเนนไปที่ภาคหลัก คือ เร่ืองการจัดการทรัพยากร
น้ําและเรื่องอาชีพทางการเกษตรของประชาชนสวนใหญ กลยุทธตามยุทธศาสตรที่กําหนดดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงเปนกรอบการพัฒนา ที่การปฏิบัติอาจไมไดเปนไปตามประเด็นที่กําหนด และ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในสวนตางๆอยูเสมอ  การดําเนินงานสวนใหญจึงขาดการ
เชื่อมตอ ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงมักขาดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 

7.4  แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 
 

7.4.1  การสัมภาษณเชิงลึกนายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (2552) 
ผูใหสัมภาษณช้ีแจงวา จังหวัดอุทัยธานีมีการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูภายใตแนวคิด 

การไมเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือแลงทองเที่ยวแตเปนการจัดการใหแหลงทองเที่ยวนั้นๆ 
นักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาไดรับความสะดวกมากขึ้น เชน เพิ่มหองน้ํา ปรับถนน เปนตน แนว
ทางการจัดการใหยั่งยืน ตองคํานึงถึงทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมพรอมๆกัน โดยส่ิงสําคัญ
ที่สุด คือ ประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงตองมีโครงสรางของการจัดการเขามารองรับ โครงสรางประกอบ
ไปดวย ภาคการทองเที่ยว ภาคประชาชน ภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐ 
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รวมกันดําเนินการจัดการแหลงทองเที่ยวนั้นใหเกิดความยั่งยืน ทางสังคม การที่ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา ดูแลรักษา ถือเปนคุณคาใหกับสังคมของตนในทุกๆดาน ทางเศรษฐกิจ แม
อยากใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มแตตองเพิ่มในลักษณะคอยเปนคอยไป เพื่อไมใหสูญเสียส่ิง
ที่มี ทางสิ่งแวดลอม เมื่อประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตน 
ส่ิงแวดลอมที่อยูในบริเวณนั้นไดรับการจัดการดูแลรักษาดวย ทั้งสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม จึงไม
สามารถแยกสวนไดตองไปดวยกัน โดยมีส่ิงสําคัญคือ การมีสวนรวมและความเปนเจาของของคน
ในพื้นที่ ผูใหสัมภาษณมองวา ณ ตอนนี้การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ในการจัดการการ
ทองเที่ยว ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยูคอนขางมาก ซ่ึงแนวทางที่จะดึงใหคนเขามามี
สวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว คือ ในมุมที่ทําการประชาสัมพันธใหคนมาเที่ยวจังหวัด
อุทัยธานี ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งตองสรางความรูความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหกับคนในพื้นที่ดวย ใหรูวาควรทําอะไร อยางไร เพื่อใชทรัพยากร
การทองเที่ยวที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดควบคูกับการรักษาไวใหนานที่สุด สืบตอรุนลูก
รุนหลานตอๆไป ซ่ึงผูใหสัมภาษณมีแนวคิดวา การจัดงานตางๆที่เปนการทองเที่ยวของจังหวัด
อุทัยธานี ควรจัดใหแพรหลายทุกชุมชน ในลักษณะที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนๆกันทุกทองถ่ิน
เพื่อใหคนทุกกลุม ทุกทองถ่ิน ไดมีความภาคภูมิใจในสถานที่หรือทรัพยากรการทองเที่ยวที่จังหวัด
อุทัยธานีมีอยูรวมกัน สะทอนใหคนในพื้นที่มีความรูสึกหวงแหน อยากดูแลรักษาทรัพยากรใน
ทองถ่ินของตน จัดเปนลักษณะหนึ่งในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดขึ้น  
 

7.4.2  การสัมภาษณเชิงลึกนายธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา มีการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบางตามปงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธทางจังหวัดจะประสานกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัดจัดทํา
แผนพับประชาสัมพันธ ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน บางจุดบางแหลงทองเที่ยวมี
ประชาชนเขามารวมในการบริหารดูแลแตเปนประชาชนกลุมนอย ภาพรวมเรื่องการมีสวนรวมจึง
ยังไมชัดเจนนัก 
 

7.4.3  การสัมภาษณเชงิลึกนายทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา การพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว หนวยงานที่รับผิดชอบใน
สถานที่ทองเที่ยวโดยตรงเปนผูดูแลปรับปรุงอยูเสมอซึ่งคาดวางบประมาณมาจากหลายๆสวน ดาน
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การประชาสัมพันธการทองเที่ยว ทางจังหวัดมีการประชาสัมพันธมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เห็นไดชัดคือ 
ออกมาในรูปของแผนพับประชาสัมพันธที่หนวยงานตางๆภายในจังหวัดจัดทําขึ้น ในเรื่องการมี
สวนรวมของชุมชน บทบาทยังอยูในระดับชุมชน ชาวบานชวยกันดูแลสภาพพื้นที่ไมเขาไปทําลาย 
ในลักษณะที่ชุมชนเปนผูสงเสริมหรือพัฒนา รวมทั้งหาวิธีการจัดการการทองเที่ยวดวยตนเองยังไม
มีใหเห็น การกระตุนการจากสวนราชการในเรื่องการมีสวนรวม คือ ในชวงที่มีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาทางอําเภอจะใหกํานัน ผูใหญบาน เกณฑชาวบานในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนชวยกันดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว 
 

7.4.4 การสัมภาษณเชิงลึกนายเศวก พุทธรักษา นายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี (2552) 
ผูใหสัมภาษณมีมุมมองวา ในเรื่องการจัดการการทองเที่ยวในระดับการดูแลของนายอําเภอ

นั้นคอนขางเล็ก เพราะจุดออนของอําเภอคือไมมีงบประมาณเอง การผลักดันตางๆหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงนอกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแลวอีกสวนคือระดับจังหวัด ดังนั้นการ
จัดการการทองเที่ยวภายในจังหวัด หากผูวาราชการจังหวัดสนับสนุน จะตองเชื่อมโยงสวนตางๆที่
เกี่ยวของ ในทางปฏิบัติของจังหวัดอุทัยธานีการจัดสรรงบประมาณในสวนการพัฒนาการทองเที่ยว
ถือวาชัดเจนแตยังคอนขางนอย การมีสวนรวมของชุมชน มีมากขึ้นทั้งในระดับการเสนอแนะ การ
จัดกิจกรรม ในภาพรวมถือวาประชาชนตื่นตัวมากขึ้น ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ตองคํานึงกับ
ทุกๆเรื่อง แนวทางของอําเภอบานไร ทําเรื่องส่ิงแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชนใหไป
ดวยกัน โดยในปหนา (2553) เนนการทําฝายแมวและปาเปยกบริเวณภูเขารอบนอกของพื้นที่อําเภอ 
เนื่องจากปาประสบปญหาไฟไหมบอยอาจลุกลามเขาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดจึงใชวิธีนี้
ปองกัน โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ ใชเงินบริจาคจากเอกชนและประชาชนทั่วไป ดึง
ชาวบานเขามามีสวนรวมโดยมีกํานันผูใหญบานนํารอง เปนวิธีการกระตุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนทางหนึ่ง 
 

7.4.5  การสัมภาษณเชิงลึกนายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
(2552) 

ผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นวา เทาที่เปนอยูดานการจัดการยังไมดีนัก มีการจัดการเปน
ดานๆแตยังไมครอบคลุม และยังขาดการวางแผนใหคนในพื้นที่มามีสวนรวม ซ่ึงเปนสิ่งที่ควรทํา
เพราะจะทําใหคนในพื้นที่เกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูใน
พื้นที่ของตน 
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7.4.6  การสัมภาษณเชิงลึกนายสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณกลาววา เนื่องจากบทบาทของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยคือ การ
ประชาสัมพันธ ในสวนของการจัดการจึงเปนลักษณะของการใหขอเสนอแนะบางเรื่องกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เชน เรื่องการปรับปรุงการบริการ ปายขอมูล ทิศทาง สถานที่  การ
สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว การสรางความพรอมกอนนําเสนอ เปนตน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยจึงทําสื่อประชาสัมพันธโดยเลือกสิ่งที่ประชาสัมพันธตามความพรอมและความ
เหมาะสม ผูใหสัมภาษณแสดงความเห็นวาภาพรวมการจัดการการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีที่
ผานมายังขาดความชัดเจนในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 สรุปความคิดเห็นและมุมมองของผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ทาน ตอแนวทางการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีไดวา โดยภาพรวมยังขาดการจัดการที่ชัดเจน การจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีมีการจัดการเปนดานๆ ซ่ึงยังไมครอบคลุม ลักษณะการ
จัดการอยูภายใตแนวคิดการไมเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือแหลงทองเที่ยว เปนการจัดการใหแหลง
ทองเที่ยวนั้นๆ เกิดความสะดวกมากขึ้นสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา เชน การปรับถนน ทํา
ลานจอดรถ ทําหองน้ํา เปนตน ลักษณะการจัดการขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับเปนสําคัญ ซ่ึงการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการการทองเที่ยวถือวามีสัดสวนคอนขางนอย ลักษณะการจัดการ
จึงยังไมครอบคลุมในทุกๆดาน แนวทางในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหยั่งยืนตองคํานึงถึง
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมพรอมๆกัน โดยส่ิงสําคัญที่สุดคือการมีสวนรวมของ
ประชาชนซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคการทองเที่ยว ภาคประชาชน 
ภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐ รวมกันดําเนินการจัดการการทองเที่ยวให
เกิดความยั่งยืน ในสภาพปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ยังขาดอยูคอนขางมาก และ
ยังไมมีความชัดเจน เปนเพียงลักษณะชาวบานชวยกันดูแลสภาพพื้นที่ ไมเขาไปทําลาย แตใน
ลักษณะชุมชนเปนผูสงเสริมหรือพัฒนารวมทั้งหาวิธีการจัดการการทองเที่ยวดวยตัวของชุมชนเอง
ยังไมมีใหเห็น ดังนั้นจึงควรสงเสริมและวางแผนการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหคนในพื้นที่มี
สวนรวมใหมากที่สุด 
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7.5  ความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติม 

 

7.5.1  การสัมภาษณเชิงลึกนายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

 ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมวา การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานีควรทําดวยความระมัดระวัง มิฉะนั้นทรัพยากรการทองเที่ยวจะเสียหาย และหากเสียหาย

แลวคุณคาของการทองเที่ยวจะลดนอยลง ควรพัฒนาในลักษณะคงสิ่งเดิมเสริมสวนที่ขาดสําหรับ

แหลงทองเที่ยวแตละแหลง หากดูบทเรียนของแหลงทองเที่ยวตางๆ ความเสียหายจากการเรง

พัฒนาการทองเที่ยวมีมากกวาประโยชนท่ีไดรับ เหตุท่ีเรงเพราะมองวาเปนรายไดท่ีสําคัญ ทําให

คุณคาของแหลงทองเที่ยวเสียหายและบางครั้งไมสามารถรื้อฟนกลับมาได ความคิดเห็นของผูให

สัมภาษณ คือ จังหวัดอุทัยธานีทําอยางไรจึงจะเก็บรักษาทรัพยากรทองเที่ยวตางๆไวใหนานที่สุด

โดยไมจําเปนตองสรางทรัพยากรทองเที่ยวขึ้นมาเพิ่มเติม สวนหนึ่งนั้นจังหวัดอุทัยธานีไมตองพึ่งพา

รายไดจากการทองเที่ยวมากนัก เพราะรายไดหลักของจังหวัด มาจากภาคเกษตรกรรมและภาค

พาณิชย  ฉะนั้นจึงไมจําเปนตองรีบหาหรือสรางทรัพยากรทองเที่ยวเพิ่มเติม แตควรบริหารจัดการ

ทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดที่มีอยูมีเปนจํานวนมากใหดี ซ่ึงจําเปนตองวางแผนอยางรัดกุม และ

แมภาพรวมในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนยังมีอยูนอย แตท้ังนี้ตองเขาใจภูมิสังคมของคน

อุทัยธานีดวยเพราะโดยธรรมชาติคนอุทัยธานีเปนนักอนุรักษนิยม แมจะไมพัฒนาหรือทําอะไร

เพิ่มเติม แตถือวาคนอุทัยธานีไดรักษาสิ่งที่มีอยูไว ไมทําใหสูญเสียเอกลักษณความเปนอุทัยธานี ส่ิง

ตางๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งการพัฒนาการทองเที่ยว คนที่จะไดรับประโยชนตอง

เปนคนในจังหวัดอุทัยธานีกอน เพราะหากอะไรเสียหายคนที่ไดรับความเสียหายคือคนในจังหวัด

อุทัยธานีเองเชนกัน ฉะนั้นจึงตองคํานึงและวางแผนพัฒนา วางแผนการจัดการการทองเที่ยวอยาง

ระมัดระวัง 

 

7.5.2  การสัมภาษณเชิงลึกนายธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษอําเภอ

เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมวา การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

จังหวัดอุทัยธานีอยางนอยตองคงสิ่งเดิม รักษาสภาพเดิมไว การพัฒนาเปนโอกาสขางหนาที่ตอง

พัฒนาใหดีกวาเดิม หากไมพัฒนาโอกาสในทุกๆเรื่องจะนอยลง ตองพัฒนาใหโดดเดน ในสิ่งที่มีอยู

แลวตองพัฒนาใหโดดเดนเพิ่มขึ้นไมตองเปลี่ยนแปลงแตปรับปรุงใหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดิน
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ทางเขามามากขึ้น รูจักและประทับใจกับจังหวัดอุทัยธานีมากขึ้น และสิ่งสําคัญคือควรทําใหเกิด

ความยั่งยืน ซ่ึงอยูท่ีประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ ตองมีสวนรวม ตองเปนเจาบานที่ดี  

 

7.5.3  การสัมภาษณเชิงลึกนายทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมวา ในสภาพปจจุบันนี้การทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานีเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในตัว ซ่ึงเปนสิ่งดีเพราะการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการ

ทองเที่ยวที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร สืบตอถึงรุนลูกรุนหลาน ทิศทางการพัฒนาควร

มองวาทําอยางไรจะรักษาสภาพเดิมที่เปนอยูไดตลอดไป ดังนั้นจึงไมควรเนนการพัฒนาที่เพิ่มความ

เปนเมืองที่เจริญทางวัตถุ แตควรคงสภาพใหนักทองเที่ยวประทับใจกับสภาพเมืองที่เปนอยู 

 

7.5.4  การสัมภาษณเชิงลึกนายเศวก พุทธรักษา นายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี (2552) 

ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมวา จังหวัดอุทัยธานีมีแหลงทรัพยากร

ทองเที่ยวมากกวาจังหวัดอื่นๆที่ใกลเคียง แตปญหาคือ ไมมีคนมาเที่ยว โจทยท่ีตองแกคือ ทําอยางไร

ท่ีจะใหคนมาเที่ยว ซ่ึงในมุมมองของผูใหสัมภาษณมองวา ทุกสิ่งทุกอยางของการทองเที่ยวจังหวัด

อุทัยธานี หากทําใหนักทองเที่ยวเขาถึงเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงได ส่ิงตางๆที่เกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวจะตามมา แต ณ ขณะนี้ยังไมมีโอกาสเนื่องจากติดในเรื่องระเบียบกฎหมาย ในแนวทาง

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด ควรเปนไปในลักษณะที่วา ใหนักทองเที่ยวเขาถึงเขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงไดโดยที่ส่ิงแวดลอมไมถูกกระทบกระเทือน เปนเรื่องที่มีความเปนไป

ไดแตตองพิจารณาอยางรัดกุม และแมวารายไดหลักของจังหวัดอุทัยธานีจะขึ้นกับภาคเกษตรกรรม 

แตราคาพืชผลในอาชีพของเกษตรกรมีความเสี่ยงอยูเสมอ หากมีการทองเที่ยวโดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศมาเสริมยอมเปนสิ่งที่ดีกวา 

 

7.5.5  การสัมภาษณเชิงลึกนายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 

(2552) 

ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมวา เนื่องจากอํานาจการสั่งการในปจจุบัน

ไมเบ็ดเสร็จ มีการปกครองที่กระจายอํานาจความเจริญสูทองถิ่น ระดับอําเภอในปจจุบัน 

งบประมาณที่ใชในการสั่งการดําเนินการตางๆโดยตรงไมมี แตบทบาทในลักษณะนี้การปกครอง

ระดับทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทมากกวาแตท้ังนี้ข้ึนอยูกับวา เรื่องที่จําเปนตอง
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แกไขพัฒนาในทองถิ่นนั้นเรื่องใดสําคัญที่ตองแกไขพัฒนากอน และผูนําทองถิ่นใหความสําคัญกับ

การทองเที่ยวหรือไม มากนอยเพียงไร 

 

7.5.6  การสัมภาษณเชิงลึกนายสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2552) 

 ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมวา ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูควร

นํามาใชประโยชน เผยแพรใหคนมาเรียนรู มาสัมผัส ไมควรปลอยไวโดยขาดการจัดการการใช

ประโยชน แตท้ังนี้ตองวางแผนอยางชัดเจนและเปนกระบวนการ ส่ิงที่มีอยูมีอะไรบาง อยูในระดับ

ใด ควรพัฒนาแตละอยางใหจบกระบวนการ 

 
 



บทที่ 8 
 

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
 

จากผลการศึกษาตามความมุงหมายของการศึกษาในแตละดาน ทั้งการศึกษาทรัพยากร
ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี  การศึกษาสภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี  และการศึกษาแนวทางการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี แสดงใหเห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางกันใน
การจัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ในลักษณะ 
การศึกษาสภาพแวดลอมภายในภายนอกและยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของจังหวัดอุทัยธานี เปนเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธของจังหวัด เปน
การวางแผนอยางรอบคอบรัดกุมแสดงใหเห็นสภาวะที่เปนอยูจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในภายนอก (SWOT) ซ่ึงสามารถทําการกําหนดทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความโดดเดน มี
เอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ินบนฐานความรูภูมิปญญาของชุมชน สามารถพัฒนาใหจังหวัดอุทัยธานี
มีแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็จะชวยรักษา
ทรัพยากรทองเที่ยวอยางยั่งยืน ชวยทําใหชุมชนเกิดความเขาใจถึงการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาเปนเรื่องเดียวกัน มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงตองพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน การวางแผนยุทธศาสตรโดยมีแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยนั้น ทําใหมีทิศ
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวครอบคลุมและเกิดความยั่งยืนมากขึ้น หากขาดการวางแผนที่รอบคอบ
และการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรทองเที่ยว และจะสงผลตอ
สภาพแวดลอม ระบบนิเวศ สังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเศรษฐกิจของจังหวัดในที่สุด ดังนั้นทั้ง
การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี การศึกษาสภาพแวดลอมภายในภายนอกและ
ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี และการศึกษาแนว
ทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันใน
การที่จะทําใหจังหวัดอุทัยธานีเปนเมืองทองเที่ยวบนพื้นฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยัง่ยนืสบืไป  

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี สรุปในภาพรวม 
(แสดงในแผนภาพที่ 8.1) ดังนี้ 
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8.1  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุทัยธานี 

 

ผลจากการศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวพบวา จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ไดแก ทรัพยากรปาไมท่ีสมบูรณและมีช่ือเสียง มีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน 

และมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม ดานทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา พบวาจังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติ

ธรรมที่มีช่ือเสียง เชน วัดสังกัสรัตนคีรี มีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ  และมีส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง สําหรับทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

จังหวัดอุทัยธานีมีการจัดงานตักบาตรเทโว งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ งานวันพระชนกจักรี 

งานมรดกโลกหวยขาแขง งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย  มีวิถีชีวิตชาวแพในแมน้ําสะแกกรัง  วิถี

ชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทรายและวิถีชีวิตดานการเกษตร ดาน

ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก จังหวัดอุทัยธานีมีบริการพักแรมที่มี

คุณภาพ มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อ

จําหนายหลากหลาย มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดใกลเคียง

รวมทั้งกรุงเทพฯไดอยางสะดวก  

เมื่อพิจารณาทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญที่ควรนําไปเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ในแตละประเภทของทรัพยากร งบประมาณจากทางภาครัฐ

เปนสิ่งสําคัญที่ตองใชในการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวเพราะการพัฒนาในสภาพความเปนจริง

ข้ึนอยูกับงบประมาณที่ไดรับ แหลงทองเที่ยวตางๆควรพัฒนาใหมีความนาสนใจ ดึงดูด

นักทองเที่ยวมากขึ้น ไมวาจะเปนการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

รองรับอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน เชน หองน้ํา มานั่ง ลานจอดรถ เปนตน การปรับปรุง

สภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณแหลงทองเที่ยวใหสวยงาม สะอาด รมรื่น การจัดงานประเพณี

วัฒนธรรมใหมีเอกลักษณโดดเดนตามลักษณะของงาน การจัดทําแผนปายบอกเสนทางการเขาถึง

แหลงทองเที่ยวอยางชัดเจน การพัฒนาตางๆเหลานี้ควรจัดใหมีข้ึนพรอมกันในทุกทางเพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวกอนที่จะมุงเนนประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวเดิน

ทางเขามา ซ่ึงเรื่องงบประมาณจากทางภาครัฐที่ไมตอเนื่องและรัฐบาลใหความสําคัญกับการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย จัดเปนอุปสรรคที่สําคัญ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตอง

มองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ รวมประสานงานในการนํางบประมาณจากทางภาครัฐมาพัฒนา

ทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญในแตละดาน เมื่อทรัพยากรทองเที่ยวมีการพัฒนา จะยังผลใหเกิดความ

เชื่อมั่นกับผูประกอบการในการลงทุนพัฒนาทรัพยากรดานการบริการ ท้ังที่พัก รานอาหาร รานของ
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ฝากของที่ระลึก รวมทั้งดานขนสง ใหมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีข้ึน และมีการลงทุนเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ในอนาคต และเนื่องจากแหลงทองเที่ยวในแตละพื้นที่คอนขางกระจัดกระจาย ไกลจากกัน 

นักทองเที่ยวมักเดินทางเขามาทองเที่ยวเฉพาะจุด ไมเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ดังนั้นจึง

ควรมีการจัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด แลวจึงประชาสัมพันธในเสนทางทองเที่ยว

นั้นเพื่อใหนักทองเที่ยวเขาถึงแหลงทองเที่ยวตางๆมากขึ้น เมื่อเสนทางทองเที่ยวที่เชื่อมโยงภายใน

จังหวัดเกิดผลแลวจึงประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุม

จังหวัดเพื่อเพิ่มทางเลือกดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาจังหวัดอุทัยธานีอยูเสมอ และในระยะยาวควร

จัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะเขาสูแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกและอํานวยความสะดวก

ในการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น  

 

8.2 สงเสริมในจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาสที่มี และปองกันอุปสรรคดานการ

ทองเที่ยวที่สําคัญและสงเสริมในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศของจังหวัดอุทัยธานี  

 
จังหวัดอุทัยธานีมีจุดแข็งดานการทองเที่ยว 2 สวนคือ สวนของตัวทรัพยากรทองเที่ยวและ

สวนที่สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว ในสวนของทรัพยากรทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

ทรัพยากรทองเที่ยวที่โดดเดน ไดแก  มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิด

พันธุท้ังพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเปนมรดกโลก มีภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย มีงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก มี

ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ และมีเสนทางคมนาคมสะดวก

ตอการทองเที่ยวและการขนสง สําหรับสวนที่เปนสิ่งที่สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวนั้น 

จังหวัดอุทัยธานีมีการบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่  สําหรับจุดออนดานการทองเที่ยว 

พบวา จังหวัดอุทัยธานียังขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว ขาดการเชื่อมโยงขอมูล บุคคล ระหวาง

หนวยงาน การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมท่ัวถึง ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน ผูประกอบการสวนใหญขาดความรูภาษาตางประเทศ

วิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

และขาดการกําหนด Brand  name  (ตราสัญลักษณการคา)ของตนเองและการกําหนด identity 

(เอกลักษณ)ของตนเอง  
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เมื่อพิจารณาถึงโอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี พบวา รัฐบาลใหการ

สนับสนุนดานการทองเที่ยว เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับ

ทองถิ่น รัฐบาลใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการ SMEs และมีการพัฒนาเสนทาง

คมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี อุปสรรคที่

เปนเหตุจากธรรมชาติ ไดแก เกิดภัยธรรมชาติซํ้าซาก เชน อุทกภัย เปนตน และภาวะโลกรอน 

(Global Warming) สําหรับอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี พบวามาจาก

ภาครัฐ ไดแก กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง และ

รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย  

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอก (SWOT) ดานการทองเที่ยวที่ทางจังหวัดได

วิเคราะหไวนั้น ท้ังจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค แตละประเด็นที่พบสวนใหญยังไมไดสงเสริม

ในจุดแข็ง แกไขในจุดออน อาศัยโอกาสที่มีในการพัฒนา และปองกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เปน

การวิเคราะหขอมูลไวแตในความเปนจริงยังไมถูกนําไปปฏิบัติ ดังนั้นการที่จะทําใหการทองเที่ยว

ของจังหวัดอุทัยธานีไดรับการพัฒนา จึงควรมีการดําเนินงานเกิดขึ้นอยางแทจริง ในจุดแข็งเรื่อง

ทรัพยากรทองเที่ยวตางๆที่มีอยู ควรพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวตามทิศทางการสงเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญ จุดแข็งเรื่องการบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ ควรดูแลใหได

มาตรฐานอยูเสมอ ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวมีอาการเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ บริการดาน

สาธารณสุขที่ครอบคลุมพื้นที่จะชวยดูแลรักษาไดอยางทันทวงที สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

นักทองเที่ยวได สําหรับจุดออนในประเด็นที่พบ ควรมีการแกไขเกิดขึ้น โดยตองอาศัยความรวมมือ

จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในระดับจังหวัดเปนหลัก รวมมือกันแกไขในประเด็น

ตางๆที่เปนจุดออนที่มีอยู ในสวนของโอกาสที่เกี่ยวของ ลวนมีประโยชนกับการพัฒนาทองเที่ยวใน

เรื่องตางๆของจังหวัดอุทัยธานี จึงควรดําเนินการพัฒนาตางๆในขณะที่โอกาสเหลานี้ยังเอื้อ

ประโยชนอยู และในเรื่องอุปสรรค ควรปองกันและแกไขในทุกประเด็นที่พบ การวางแผนพัฒนา

โดยไมมองขามในอุปสรรคที่มีอยูชวยใหการวางแผนนั้นรอบคอบรัดกุม เกิดประโยชนสูงสุด 

อุปสรรคในเรื่องงบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่องและรัฐบาลใหความสําคัญกับการทองเที่ยว

ของจังหวัดอุทัยธานีนอยเปนสิ่งสําคัญที่สุด ท่ีจะสงผลกระทบกับทุกๆเรื่องของการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ดังนั้นทุกหนวยงานของภาครัฐในระดับจังหวัดที่เกี่ยวของตอการพัฒนาการทองเที่ยวควร

ประสานการพัฒนาการทองเที่ยวในทุกๆดานอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ให

เกิดภาพที่แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีควรไดรับการสงเสริมสนับสนุน และ

แมวาจังหวัดอุทัยธานี แตเดิมนั้นจะมีรายไดหลักขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรมและภาคพาณิชย แตราคา

พืชผลของเกษตรกรมักมีความเสี่ยงอยูเสมอ หากมีรายไดจากการทองเที่ยวเขามาและสามารถ
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บริหารจัดการใหม่ันคงในแนวทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศยอมเปนสิ่งที่ดีกวา ดังนั้น การทองเที่ยว

ของจังหวัดอุทัยธานีควรไดรับการใหความสําคัญและถูกจัดสรรงบประมาณใหอยางตอเนื่อง 

สงเสริมในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี 

ซ่ึงมีกลยุทธที่ควรสงเสริม ไดแก ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่ม

ศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน และพัฒนาบุคลากร สินคา

และบริการดานการทองเที่ยว และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักชี้ใหเห็นวา การ

ดําเนินงานตามกลยุทธนั้นยังไมถูกปฏิบัติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เปนการวางกํากับใหเปนทิศทาง

พัฒนาในปตอๆไป ซ่ึงอาจประสบปญหาการโยกยายเปลี่ยนแปลงในระดับผูนําของจังหวัด ทําใหมี

การเปลี่ยนแปลงสวนงานตางๆอยูเสมอ การดําเนินงานตามกลยุทธของยุทธศาสตรดังกลาวจึงขาด

การเชื่อมตอและอาจไมถูกปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริง สงผลใหยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศขาด

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นกลยุทธหรือยุทธศาสตรท่ีทางจังหวัดกําหนดไว ควรมีการ

ดําเนินงานจริงภายในชวงเวลาที่กําหนด และควรมีการสานตอในแนวทางเดิมหากมีการ

เปลี่ยนแปลงโยกยายผูนํากอนเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหกลยุทธตางๆนั้นสัมฤทธิ์ผล และเมื่อพิจารณา

กลยุทธท่ีถูกกําหนดขึ้นในแนวทางทั้งสามขอ ถือไดวามีความเหมาะสมในการกําหนดใหเปนกรอบ

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร สินคาและ

บริการดานการทองเที่ยว ยังเปนสิ่งที่ขาดอยูสําหรับจังหวัดอุทัยธานีอยางเห็นไดชัด  การเพิ่ม

ศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ จะเปนการทําใหการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานีมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจะเปนการรักษาทรัพยากรทองเที่ยวตางๆใหคงอยูสืบไป  

กลยุทธควรถูกกําหนดเพิ่มเติมในเรื่อง การใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของแหลง

ทองเที่ยวตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สรางและสงเสริม

การมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศระหวางประชาชนในชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนเกี่ยวของ

ดานการทองเที่ยวทุกฝาย กลยุทธท่ีควรกําหนดเพิ่มเติมนี้เพื่อใหเปนกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุม

องคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในการที่จะเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

ยั่งยืน 
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8.3  ดําเนินแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอยางเปน

รูปธรรม 

 
จากการศึกษาพบวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานียังขาดการ

จัดการที่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรจัดใหมีการดําเนินงานตามแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานีท่ีไดจากผลการศึกษาครั้งนี้ โดยทุกแนวทางควรเริ่มตนใหมีการ

ดําเนินงานเกิดขึ้นจริง ดังนี้ สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากขึ้น 

ใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนในทองถิ่น จัดฝกอบรม

มัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่

เกิดขึ้น บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนให

ชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค ผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อ

จําหนายแกนักทองเที่ยว ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลง

ทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอสภาพแวดลอม สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จัดระบบขอมูลใน

การเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ และมีมาตรการปองกันและรักษา

ส่ิงแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 
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ภาพที่ 8.1  แผนภาพแสดงแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

 

8.4 แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

เมื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี จากผล

การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น 

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอทรัพยากรทองเที่ยว 

สภาพแวดลอมภายในภายนอก ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ

แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทาง

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี โดยจัดทําเปนแผนพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 3 ระยะ ไดแก แผนพัฒนาระยะสั้น (ระดับปฎิบัติการ 1-3 ป) แผนพัฒนาระยะกลาง (ใน

ระยะ5 ป) และแผนพัฒนาระยะยาว (ในระยะ 10 ป) ซ่ึงระยะเวลาของแผนสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

 

 

สงเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญ

ของจังหวัดอุทัยธานี 

          

สงเสริมในจุดแข็ ง แกไข

จุดออน พัฒนาโอกาสที่มี และ

ปองกันอุปสรรคดานการ

ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด

อุ ทัยธานี และสงเสริมใน

ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ของจังหวัดอุทัยธานี 

 

       
 

 

ดําเนินแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

จังหวัดอุทัยธานีอยางเปน

รูปธรรม 
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8.4.1 แผนพัฒนาระยะสั้น(ระดับปฎิบัติการ 1-3 ป) 

แผนพัฒนาระยะสั้น สามารถแยกเปน  
1)  แผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

  (1)  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

          (2)   ปรับปรุงคุณภาพที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึกตลอดจน

บริการตางๆ 

          (3)  จัดทําปายบอกทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆใหชัดเจน 

          (4)  ดูแลบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ ใหไดมาตรฐานอยูเสมอ 

2)  แผนการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  

          (1)  อนุรักษและคงสภาพความดั้งเดิมของวัด ศูนยปฏิบัติธรรม โบราณสถาน 

และสิ่งศักดิ์สิทธคูบานคูเมือง   

          (2)  จัดงานประเพณีประจําป ไดแก งานตักบาตรเทโว งานไหวพระพุทธมงคล

ศักดิ์สิทธิ์ งานวันพระชนกจักรี งานมรดกโลกหวยขาแขง งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย ใหมีข้ึน

เปนประจําทุกป 

          (3)   อนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแพริมแมน้ําสะแกกรัง วิถีชีวิตชาวเขาชาว

กะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย และวิถีชีวิตดานการเกษตรของเกษตรกรชุมชนเกาะ

เทโพ ใหคงอยูสืบไป  

3)  แผนการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ไดแก 

      (1)   เผยแพรความรูและเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนใน

ทองถิ่น โดยใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสิ่งชวยสรางสรรคความรู และตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นดวยการจัดทัศนศึกษาตามแหลงทองเที่ยวตางๆภายในจังหวัด เพื่อ

ปลูกฝงจิตสํานึกในดานการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น 

        (2)   จัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 

       (3) ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลง

ทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

          (4) จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลและบุคคลระหวางหนวยงานใน

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวระดับจังหวัด 
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          (5)   แบงพื้นที่การใชประโยชนในบริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศใหชัดเจน และจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ

พ้ืนที่ 

          (6)  สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว 

        (7)   จัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมและกําหนดใหมีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการ

ควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

        (8)  สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

        (9)  จัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด  

 

8.4.2  แผนพัฒนาระยะกลาง (ระยะ5 ป) 

1)  กําหนดใหมียุทธศาสตรดานการทองเที่ยว ตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรเดิม 

เนนใหมีการดําเนินงานจริงภายในชวงเวลาที่กําหนดและกําหนดกลยุทธเพิ่มเติมใหครอบคลุม

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  2)   สงเสริมผูประกอบการดานการทองเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑและการ

บริการใหมีมาตรฐานมากขึ้น โดยการจัดฝกอบรมความรูในเรื่องการคนหาเอกลักษณและการ

กําหนดตราสัญลักษณของสินคาและบริการ รวมทั้งความรูในวิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคา

และระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

  3)  ประชาสัมพันธขอมูลทองเที่ยวใหครบทรัพยากรทองเที่ยวทุกดาน และใชส่ือ

ในการประชาสัมพันธอยางหลากหลาย 

  4)  จัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัด  

 

8.4.3  แผนพัฒนาระยะยาว (ระยะ 10 ป) 

  1)  จัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดอยาง

สะดวก  

2)  กําหนดใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูภายในจังหวัดอุทัยธานีบรรจุใน

หลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนในระดับตางๆ  

 



บทที่ 9 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาโดยอาศัยแนวทางการศึกษาใน 4 รูปแบบ คือ การศึกษาจากแหลงทุติยภูมิ การ
สํารวจทรัพยากรทองเที่ยวโดยใชแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว การใชแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงไดมีการนําเสนอรายละเอียดผลการศึกษาในบทที่ผานมา ทั้งนี้จากขอมูลผล
การศึกษาทั้งหมดผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและอภิปรายผล โดยแบงการนําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้ 
 9.1  สรุปผลการศึกษา 

9.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 9.2  ขอเสนอแนะ 
 

9.1  สรุปผลการศึกษา 
 
ในการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

สามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นตางๆได ดังนี้ 
 
 9.1.1  ทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 
  9.1.1.1  ภาพรวมของทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 
  จากผลการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวของผูศึกษา ที่ศึกษาทั้งจากขอมูลทุติยภูมิและ
การสํารวจภาคสนามดวยแบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว สรุปไดวา  จังหวัดอุทัยธานีเปน
จังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลาย มีทรัพยากรทองเที่ยวทั้ง 4 ประเภท ไดแก 
ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและ
ศาสนา ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม และทรัพยากรทองเที่ยว
ทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก กระจายอยูในทุกอําเภอที่ทําการศึกษา ไดแก อําเภอเมือง
อุทัยธานี อําเภอบานไร อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต 
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ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความหลากหลาย ปรากฏอยูในทุกอําเภอที่

ทําการศึกษา สวนใหญอยูพ้ืนที่อําเภอลานสักมากที่สุด มีลักษณะเปนพื้นที่ทรัพยากรปาไมท่ีอุดม

สมบูรณ มีภูเขาและจุดชมวิวทิวทัศน มีถํ้าที่มีหินงอกหินยอย มีน้ําตก มีแมน้ําสายหลักของจังหวัด 

และน้ําพุรอนทางธรรมชาติ โดยรวมหลายชนิดของทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือในแตละ

แหลงทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดึงดูดนักทองเที่ยว ท่ีมีความโดดเดนที่สุดของ

ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ และคอนขางดึงดูดนักทองเที่ยว ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวย

ขาแขง แตมีขอจํากัดในเรื่องจุดที่อนุญาตใหเขามาศึกษาธรรมชาติและขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนที่

เขามาและระยะเวลาในการเขาพัก   

  ทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนาของจังหวัด

อุทัยธานี ปรากฏอยูในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอบานไร และอําเภอลานสัก สวนใหญอยูใน

พ้ืนที่อําเภอเมืองอุทัยธานีมากที่สุด มีลักษณะเปนวัดเกาแกโบราณและวัดที่ประชาชนใหความ

เคารพนับถือใหความสําคัญ มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่ชาวอุทัยธานีเคารพนับถือคือ พระพุทธ

มงคลศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงประดิษฐานอยูในวัดสังกัสรัตนคีรี อําเภอเมืองอุทัยธานี มีโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ  มีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น ที่เก็บเรื่องราวความเปนมาทาง

ประวัติศาสตร โบราณคดี ท่ีมีความโดดเดนที่สุดของทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

โบราณวัตถุสถานและศาสนา และคอนขางดึงดูดนักทองเที่ยว ไดแก วัดจันทารามหรือวัดทาซุง 

  ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมของจังหวัดอุทัยธานี 

ปรากฏอยูในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอบานไร และอําเภอลานสัก สวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอ

เมืองอุทัยธานีมากที่สุด มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา งานที่แสดงความเคารพ

นับถือตอปูชนียบุคคลที่สําคัญ งานรําลึกวันสําคัญของสถานที่ งานประเพณีท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต

ชุมชนที่สืบทอดกันมา รวมทั้งงานกาชาดและของดีเมืองอุทัย มีวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวแพ 

ชาวเขา ชาวชุมชนในพื้นที่ท่ีเรียบงาย มีกิจกรรมหรือสถานที่ท่ีมนุษยสรางขึ้นและเปนประโยชนใน

การพักผอนรวมทั้งศึกษาเรียนรู จําพวก อางเก็บน้ํา สวนพฤกศาสตร สวนปา และศูนยทอผาที่มี

ช่ือเสียง ท่ีมีความโดดเดนที่สุดของทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม

ของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก  งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันแรม 1 

คํ่า เดือน 11 (ตุลาคม) ของทุกป ถือเปนประเพณีสําคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี 

  ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของจังหวัดอุทัยธานี 

ดานที่พัก มีหลายรูปแบบ สวนใหญท่ีพักตางๆอยูในอําเภอเมืองอุทัยธานี รองลงมาอยูในอําเภอบาน

ไร ในสวนของอําเภอลานสักและหวยคตนั้น ท่ีพักยังคงมีอยูนอย  ดานอาหาร มีใหเลือกหลากหลาย 

สวนใหญอยูในอําเภอเมืองอุทัยธานี ในอําเภออื่นๆรานอาหารยังคงมีอยูนอย ลักษณะอาหารสวน
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ใหญเปนอาหารตามสั่ง จําพวกปลาแมน้ํา ปลาแรด จะพบในหลายๆราน ดานของฝากของที่ระลึก 

เปนจําพวกอาหารและขนม ท่ีข้ึนชื่อคือ ขนมปงสังขยา ขาวกุงกรอบ ขาวเกรียบปลากราย มี

ผลิตภัณฑมีดสวยงามและกรรไกรตัดแตงกิ่งไมท่ีเปนงานฝมือของชาวบาน มียาลมจีนสูตรโบราณ 

ซ่ึงรานของฝากของที่ระลึกสวนใหญพบในอําเภอเมืองอุทัยธานี มีผลิตภัณฑผาฝายผาทอพื้นเมืองที่

มีมากในอําเภอบานไร  นอกจากนี้ยังมีชุดเฟอรนิเจอรจากรากไมท่ีพบในอําเภอลานสัก ไมพบราน

ขายของฝากของที่ระลึกในอําเภอหวยคต การที่ท่ีพัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก สวนใหญ

พบในอําเภอเมืองอุทัยธานี รองลงมาคืออําเภอบานไร สําหรับอําเภอลานสักและอําเภอหวยคตซึ่งมี

ทรัพยากรทองเที่ยวกระจายอยูนั้น คอนขางมีอยูนอยและไมมีอยูเลย ท่ีเปนเชนนี้เพราะ การ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ท่ีผานมานักทองเที่ยวสวนใหญนิยมเดินทางมาทองเที่ยวและพักแรม

บริเวณอําเภอเมืองอุทัยธานีและอําเภอบานไร มากกวาอําเภอลานสักและอําเภอหวยคต ดวยความที่

ท่ีตั้งของอําเภอเมืองอุทัยธานีและอําเภอบานไรอยูใกลถนนสายหลักที่นักทองเที่ยวซึ่งมาจาก

กรุงเทพฯและที่อ่ืนๆตองเดินทางสัญจร โดยอําเภอเมืองอุทัยธานีอยูใกลกับถนนสายเอเชีย สวน

อําเภอบานไรอยูใกลกับถนนสายดานชาง-สุพรรณบุรี  สวนอําเภอลานสักและอําเภอหวยคตนั้น

ระยะทางหางจากอําเภอเมืองอุทัยธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร และ 55 กิโลเมตร ตามลําดับ ตองเดิน

ทางผานทางอําเภอเมืองหรืออําเภอบานไรมากอน การทองเที่ยวโดยรวมในอําเภอลานสักและ

หวยคตนั้น จึงยังมีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับอําเภอเมืองอุทัยธานีและอําเภอบานไร และสวนใหญ

เปนในลักษณะนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมแตใชเวลาไมนานนัก แลวกลับไปพักที่อําเภอเมือง

อุทัยธานีและอําเภอบานไร สงผลใหท่ีพัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึกในอําเภอลานสักและ

หวยคต จึงมีอยูนอยและไมมีอยูเลยเนื่องจากไมไดรองรับการทองเที่ยวโดยตรง ดานคุณภาพของที่

พักขึ้นอยูกับราคาของที่พัก มีใหเลือกตามกลุมนักทองเที่ยวซึ่งมีท้ังราคาในระดับขั้นต่ํา ราคาปาน

กลาง และราคาสูง ซึ่งมีความแตกตางในคุณภาพและราคาคอนขางมาก โดยที่พักที่คอนขางมี

คุณภาพมักจะมีราคาสูงมากดวย รองรับนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม ท่ีพักที่ราคาไมสูงนัก มักไดรับการ

ตกแตงและมีการบริการอยางเรียบงาย ไมดึงดูดนักทองเที่ยว  ดานอาหารพื้นเมืองและสินคา

พ้ืนเมือง รวมทั้งของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อ มีความหลากหลายและมีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้ง

ราคาไมแพง แตการตอนรับ การบริการในรานอาหารและรานของฝากของที่ระลึกยังไมดีนัก ดาน

การขนสง มีการขนสงเฉพาะทางรถ มีรถบริการระหวางจังหวัดอุทัยธานีและกรุงเทพฯ ท่ีเปนทั้งรถ

โดยสารปรับอากาศและรถตู รถโดยสารปรับอากาศจะมีรอบเดินรถที่แนนอนตามกําหนดรอบเวลา

ในแตละวัน รถตู มีชวงเวลาที่กําหนดแตการเดินรถขึ้นอยูกับจํานวนคนที่ข้ึนไมมีระยะหางระหวาง

รอบเดินรถ มีรถบริการระหวางอําเภอกับตัวจังหวัด แตละอําเภอจะมีรอบเดินรถที่แนนอนตาม



 
 

200 

กําหนดรอบเวลาในแตละวัน ในสวนของการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆยังไมสะดวก 

เนื่องจากหลายสถานที่ทองเที่ยว ไมมีรถโดยสารประจําทางที่เขาถึง   

  9.1.1.2   ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวที่ควรนําไปเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนทองถิ่นและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยขอมูลการตรวจสอบความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว ผล

ขอมูลในระดับคาเฉลี่ย 3.41- 4.20 และ 4.21- 5.00 คือ มีระดับความสําคัญมาก และมีระดับ

ความสําคัญมากที่สุด เปนขอมูลที่นําไปใชในการจัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี สามารถสรุปไดดังนี้ ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก จังหวัด

อุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมท่ีสมบูรณและมีช่ือเสียง จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณ

โดดเดน และจังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม ทรัพยากร

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา ไดแก จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและ

ศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ  และ

จังหวัดอุทัยธานีมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

กิจกรรม ไดแก  งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์  งานวันพระ

ชนกจักรี งานมรดกโลกหวยขาแขง งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย วิถีชีวิตชาวแพในแมน้ําสะแก

กรัง  วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทรายและวิถีชีวิตดานการเกษตร 

ทรัพยากรทองเที่ยวทางการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ มี

บริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนาย

หลากหลาย มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดใกลเคียงรวมทั้ง

กรุงเทพฯไดอยางสะดวก  

 

9.1.2  สภาพแวดลอมภายในภายนอก และยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการ 

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี  

  9.1.2.1  ความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในภายนอก (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวที่ควรนําไปเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

  จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนทองถิ่นและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยขอมูลการวิเคราะหความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ผลขอมูลในระดับคาเฉลี่ย 3.41- 4.20 และ 4.21- 

5.00 คือ มีระดับความสําคัญมาก และมีระดับความสําคัญมากที่สุด เปนขอมูลที่นําไปใชในการ
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จัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี จุดแข็งลักษณะตางๆ 

สามารถแยกไดเปนสองสวน สวนแรกเปนลักษณะที่แสดงถึงทรัพยากรทองเที่ยว ไดแก มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิดพันธุท้ังพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) มี

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเปนมรดกโลก มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย มีงานประเพณี

วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดม

สมบูรณ มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอม

ท่ีจะยอมรับ และเสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง สวนที่สองเปนลักษณะสิ่ง

ท่ีสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ จุดออนดาน

การทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว ขาดการเชื่อมโยงขอมูล 

บุคคล ระหวางหนวยงาน การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมท่ัวถึง ขาดการสงเสริมการใช

ภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน ผูประกอบการสวนใหญขาดความรู

ภาษาตางประเทศวิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอ

การคาของโลก และขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา)ของตนเองและการกําหนด 

identity (เอกลักษณ)ของตนเอง โอกาสดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก  รัฐบาลใหการ

สนับสนุนดานการทองเที่ยว เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับ

ทองถิ่น รัฐบาลใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการ SMEs และมีการพัฒนาเสนทาง

คมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี อุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี อุปสรรคที่

เปนเหตุจากธรรมชาติ ไดแก เกิดภัยธรรมชาติซํ้าซาก เชน อุทกภัย เปนตน และภาวะโลกรอน 

(GLOBAL WARMING ) และอุปสรรคจากทางภาครัฐ ไดแก กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการ

ทองเที่ยว งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง และรัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย 

  9.1.2.2   ความสําคัญของยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ของจังหวัดอุทัยธานี มีกลยุทธท่ีสําคัญที่ควรนําไปเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

  จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนทองถิ่นและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยขอมูลความสําคัญของกลยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ผลขอมูลในระดับคาเฉลี่ย 3.41-  4.20 และ 4.21- 

5.00 คือ มีระดับความสําคัญมาก และมีระดับความสําคัญมากที่สุด เปนขอมูลที่นําไปใชในการ

จัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี สามารถสรุป ไดดังนี้ กล

ยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก ฟนฟู
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และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการ

บริหารจัดการและการแขงขัน และพัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว และขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักชี้ใหเห็นวา การดําเนินงานตามกลยุทธนั้นยังไมถูกปฏิบัติ

อยางชัดเจนเปนรูปธรรม เปนการวางกํากับใหเปนทิศทางพัฒนาในปตอๆไป แนวทางกลยุทธท้ัง 3 

ขอนี้จึงควรกําหนดเปนกรอบการพัฒนาตอไปและกําหนดใหมีการดําเนินงานจริงเกิดขึ้น 

 

 9.1.3  แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 

 ขอมูลจากการสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก พบวา การจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี ภาพรวมยังขาดการจัดการที่ชัดเจนและไมครอบคลุม 

โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังนั้นจังหวัดอุทัยธานี ควรมีแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม และจากขอมูลความคิดเห็นในแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ท่ีควรนําไปเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

อยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนทองถิ่น

และผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยขอมูลแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

ผลขอมูลในระดับคาเฉลี่ย 3.41- 4.20 และ 4.21-  5.00 คือ เห็นดวยกับแนวทางการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศมากและเห็นดวยกับแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด เปน

ขอมูลที่นําไปใชในการจัดทําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

สามารถสรุป ไดดังนี้ แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก 

สงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากขึ้น ใหการศึกษาและการเนน

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนในทองถิ่น จัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น บริเวณที่จะพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ให

เหมาะสมกับวัตถุประสงค ผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว ใหความรู

เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ การจัด

กลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับ

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณ

นักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ และมีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมี

การควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 
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 9.1.4   แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

เมื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี จากผล

การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น 

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอทรัพยากรทองเที่ยว 

สภาพแวดลอมภายในภายนอก ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ

แนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทาง

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี โดยจัดทําเปนแผนพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 3 ระยะ ไดแก แผนพัฒนาระยะสั้น (ระดับปฎิบัติการ 1-3 ป) แผนพัฒนาระยะกลาง (ใน

ระยะ5 ป) และแผนพัฒนาระยะยาว (ในระยะ 10 ป) ซ่ึงระยะเวลาของแผนสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

9.1.4.1  แผนพัฒนาระยะสั้น สามารถแยกเปน  

1)  แผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

      (1)  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง 

อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

         (2) ปรับปรุงคุณภาพที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก

ตลอดจนบริการตางๆ 

      (3)  จัดทําปายบอกทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆใหชัดเจน 

      (4)  ดูแลบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ ใหไดมาตรฐานอยู 

เสมอ 

2)  แผนการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  

         (1) อนุรักษและคงสภาพความดั้งเดิมของวัด ศูนยปฏิบัติธรรม 

โบราณสถาน และสิ่งศักดิ์สิทธคูบานคูเมือง   

            (2)   จัดงานประเพณีประจําป ไดแก งานตักบาตรเทโว งานไหวพระ

พุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ งานวันพระชนกจักรี งานมรดกโลกหวยขาแขง งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย 

ใหมีข้ึนเปนประจําทุกป 

            (3)   อนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแพริมแมน้ําสะแกกรัง วิถีชีวิต

ชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย และวิถีชีวิตดานการเกษตรของเกษตรกร

ชุมชนเกาะเทโพ ใหคงอยูสืบไป  
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3)  แผนการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

           (1)  เผยแพรความรูและเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชน

ในทองถิ่น 

           (2) จัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 

           (3) ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน

แหลงทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

           (4)   จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลและบุคคลระหวาง

หนวยงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวระดับจังหวัด 

             (5) แบงพื้นที่การใชประโยชนในบริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหชัดเจน และจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวให

เหมาะสมกับพื้นที่ 

             (6) สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแก

นักทองเที่ยว 

         (7) จัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆโดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและกําหนดใหมีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน

รวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

           (8)   สนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

       (9)  จัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด  

9.1.4.2  แผนพัฒนาระยะกลาง 

1)  กําหนดใหมียุทธศาสตรดานการทองเที่ยว ตอเนื่องจากแผน

ยุทธศาสตรเดิม เนนใหมีการดําเนินงานจริงภายในชวงเวลาที่กําหนดและกําหนดกลยุทธเพิ่มเติมให

ครอบคลุมองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

   2)  สงเสริมผูประกอบการดานการทองเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

การบริการใหมีมาตรฐานมากขึ้น  

   3)  ประชาสัมพันธขอมูลทองเที่ยวใหครบทรัพยากรทองเที่ยวทุกดาน 

และใชส่ือในการประชาสัมพันธอยางหลากหลาย 

   4)  จัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัด  
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9.1.4.3  แผนพัฒนาระยะยาว 

   1)  จัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญได

อยางสะดวก  
   2)  กําหนดใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูภายในจังหวัดอุทัยธานี

บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนในระดับตางๆ  

 

9.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาที่ไดจากวิธีการศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ ทําใหไดแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอโดยจัดทําเปนแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 3 ระยะ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 

9.2.1  แผนพัฒนาระยะสั้น  

แบงออกเปน แผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ประกอบดวยแนวทางพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดลอมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

เนื่องจากแหลงทองเที่ยวหลายแหงในจังหวัดอุทัยธานี สภาพแวดลอมโดยรอบ รวมทั้งบริการ

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆยังขาดการรองรับอยางเพียงพอและไมไดมาตรฐาน 

เชน หองน้ํา มานั่ง ลานจอดรถ เปนตน จึงควรทําการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงควรมีการทําการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทองเที่ยวขึ้นกอน ดังที่ Mowfort (2003:107 

อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551:196) ไดกลาววา กอนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและ

โครงสรางสาธารณูปโภคตางๆในพื้นที่ทองเที่ยว ควรศึกษาความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 

(Carrying Capacity: CC) รวมถึงการประเมินระดับของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได (Limits of 

Acceptable Change: LAC) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่

ยั่งยืน เพื่อปองกันการทําลายคุณคาของระบบนิเวศในธรรมชาติ และใหทรัพยากรธรรมชาติสามารถ

คงอยูสืบตอไปไดในอนาคต แนวทางปรับปรุงคุณภาพที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก

ตลอดจนบริการตางๆ เพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวพึงพอใจจะสงผล

ระยะยาวตอการทองเที่ยว คือ นักทองเที่ยวจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งและมีการบอกตอ สอดคลองกับ

หลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศหลักการหนึ่งที่ Page and Dowling (2002: 65-69 อางถึงใน กัลยารัตน ศิริ

รัตน, 2550: 15 ) ไดกลาววา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวเชิงนิเวศในระยะยาว เนื่องจากถานักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจก็จะกลับมาเที่ยวอีก
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ครั้งและมีการบอกตอ แตความพึงพอใจนั้นจะตองอยูในกรอบของการอนุรักษดวย แนวทางจัดทํา

ปายบอกทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆใหชัดเจน เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางเขามา

โดยรถยนตสวนบุคคล ดังนั้นควรมีปายบอกทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆเปนระยะๆอยางชัดเจน 

แนวทางดูแลบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ ใหไดมาตรฐานอยูเสมอ เนื่องจากเปนสิ่งสนับสนุน

การพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะที่วา หากนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ แลวมีอาการ

เจ็บปวยหรือมีอุบัติเหตุ บริการดานสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆที่มีมาตรฐานจะชวยดูแลรักษาไดอยาง

ทันทวงที สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวได  

ในสวนของแผนการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

ประกอบดวย แนวทางอนุรักษและคงสภาพความดั้งเดิมของวัด ศูนยปฏิบัติธรรม โบราณสถาน และ

ส่ิงศักดิ์สิทธคูบานคูเมืองในลักษณะที่ไมปรับตกแตงหรือรบกวนใหความเปนประวัติศาสตรเดิม

เสียหาย ดังที่ศุภรัตน รัตนมุขย (2541:  51-52) ไดกลาววา การดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยวใน

พ้ืนที่จะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบเพื่อไมใหรบกวนสภาพแวดลอมเดิม สภาพความเปนอยู

ดั้งเดิมจะตองไดรับการเคารพ รวมทั้งผูประกอบการจะตองมีความรับผิดชอบอยางเปนธรรมในการ

ดูแลประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางจัดงานประเพณี

ประจําป ไดแก งานตักบาตรเทโว งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ งานวันพระชนกจักรี งานมรดก

โลกหวยขาแขง งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย ใหมีข้ึนเปนประจําทุกป และแนวทางอนุรักษวิถี

ชีวิตดั้งเดิมของชาวแพริมแมน้ําสะแกกรัง วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอี

มาด-อีทราย และวิถีชีวิตดานการเกษตรของเกษตรกรชุมชนเกาะเทโพ ใหคงอยูสืบไป ทรัพยากร

เหลานี้มีความสําคัญในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเอกลักษณท่ีเปนอยูของชาวจังหวัด

อุทัยธานี เปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของจิราภรณ อัมพร

พรรดิ์ (2549 อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551:196) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ดึงดูด

นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมและใหผลตอบแทนเปนรายไดสูชุมชน และสรางความเขาใจแก

นักทองเที่ยวในคุณคาของวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น นอกจากนี้ยังชวยฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชน เพราะเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาในพื้นที่จะเปนการกระตุนใหชุมชนฟนฟู

วัฒนธรรมที่ลืมเลือนกลับมา และพัฒนาใหมีเอกลักษณโดดเดน อีกทั้งสรางใหเกิดความภาคภูมิใจ

และเปนการสงเสริมใหเกิดการผลิตการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเปนการสรางรายไดเขาสูชุมชน

และเปนการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นไปพรอมกัน  

สําหรับแผนการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ประกอบดวย แนวทาง

เผยแพรความรูและเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนในทองถิ่น แนวทางจัดฝกอบรม

มัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่
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เกิดขึ้น แนวทางใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวแก

ประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงทั้ง 3 แนวทางนี้เปนแนวทางเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา ซ่ึง

ควรจัดใหมีเปนอันดับแรกกอนที่จะบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับ พรเพ็ญ 

จรัญนฤมล (2542: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาบทบาทผูนําทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใน

อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบวา มีการใหการศึกษาแกชุมชนเปนอันดับแรก เพื่อ

สรางความรูความเขาใจในเรื่องที่จะพัฒนากอนแลวจึงจัดใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาการทองเที่ยวดวยตัวเอง แนวทางเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษานั้น ทําให

ประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจ เกิดจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ สอดคลองกับนโยบายหลัก

ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 7-8) ไดเสนอไวเปนวิสัยทัศนใน

ระยะ 10 ป คือ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานการศึกษา 

การสื่อความหมาย และการสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศรวมกันมากกวาการเพิ่มรายได

ทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แนวทางจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลและบุคคลระหวาง

หนวยงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวระดับจังหวัด เปนแนวทางหนึ่งที่นําสูการ

วางแผนรวมกันเกิดประโยชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว แนวทางแบงพื้นที่การใชประโยชนใน

บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหชัดเจน และจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อ

ควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่ เปนเรื่องของการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสม ซ่ึง

เปนสิ่งสําคัญที่ไมควรมองขาม เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนทางเลือกหนึ่งที่กอใหเกิดการ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การจัดการพื้นที่ทองเที่ยวที่เหมาะสม ทําใหเกิดความยั่งยืนทาง

นิเวศวิทยา เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม ดังที่ องคการการทองเที่ยวออสเตรเลีย หรือ 

Australia Commonwealth Department of Tourism (1994: 27) มีมุมมองวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เนนความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา และอยูบนพื้นฐานของความพยายามไมรบกวนแหลงธรรมชาติอาจ

เรียกไดวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนซึ่งสนับสนุนความเขาใจ ความชื่นชม และการอนุรักษ

ดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รวมทั้งการปกปองและจัดการพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวที่

เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสงเสริมความเขาใจ ความชื่นชม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม นอกจากนี้

ยังชวยผดุงวัฒนธรรม และความกินดีอยูดีของชุมชนทองถิ่น แนวทางสงเสริมการผลิตสินคาใน

ชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว ในจังหวัดอุทัยธานีนั้นการผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่น

เพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยวมีใหเห็น แตยังมีหลายผลิตภัณฑท่ีขาดการกําหนดตราสัญลักษณการคา

และการกําหนดเอกลักษณของตนเองเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว จึงควรสงเสริมแนวทางนี้ใหมากขึ้น 

แนวทางจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ

กําหนดใหมีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบและ
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จัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว เปนแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่คํานึงถึง

สภาพแวดลอม เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น นอกจากจะตองจัดการทรัพยากรใหคงสภาพเดิม

แทใหมากที่สุดแลว ยังควรที่จะทําใหสภาพแวดลอมมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 

ดังที่ ยศ สันตสมบัติ (2544: 205) ไดกําหนดตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการทองเที่ยว

เชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นความสมบูรณของธรรมชาติแวดลอม ไววา การทองเที่ยว

เชิงนิเวศจะตองสรางความตระหนักและกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร

และทําใหสภาพแวดลอมธรรมชาติมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึง

จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและควรมีมาตรการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมให

ชัดเจน แนวทางสนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แนวทางนี้เปนลักษณะการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่คํานึงเรื่องการมีสวนรวมจากทุกฝาย ซ่ึงเปนหลักการที่สําคัญของการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ีจะชวยใหการดําเนินงานดานทองเที่ยวเชิงนิเวศมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับหลักการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ ดรรชนี เอมพันธุ (2547: 3-7) ไดกลาวไวดาน

หนึ่งวา การบริหารจัดการ จัดวาเปนแกนหรือกลไกสําคัญในการควบคุมดูแลและจัดการให

นักทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนไปตามวัตถุประสงค การบริหารจัดการนี้ประกอบดวยองคกรผูเกี่ยวของ

ทุกฝาย รวมไปถึง แผนงาน โครงการ มาตรการและกฎระเบียบตางๆ ในการควบคุมดูแล ใหการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนไปตามหลักการที่ถูกตองและยังเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

บริหารจัดการ องคกรรับผิดชอบควรทําหนาที่บริหารการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามเจตนารมณของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และแนวทางจัดเสนทาง

ทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดเนื่องจากแหลงทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีคอนขางกระจัด

กระจายและไกลจากกัน การจัดเสนทางทองเที่ยวจะชวยใหนักทองเที่ยวเขาถึงแหลงทองเที่ยวได

หลากหลายมากขึ้น 

 

9.2.2  แผนพัฒนาระยะกลาง 

ประกอบดวย แนวทางกําหนดใหมียุทธศาสตรดานการทองเที่ยว ตอเนื่องจากแผน

ยุทธศาสตรเดิม เนนใหมีการดําเนินงานจริงภายในชวงเวลาที่กําหนดและกําหนดกลยุทธเพิ่มเติมให

ครอบคลุมองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 2-4) 

กลาวไววา องคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ ไดแก องคประกอบ

ดานพื้นที่ องคประกอบดานการจัดการ องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ

องคประกอบดานการมีสวนรวม แนวทางกลยุทธท้ัง 3 ขอ ไดแก ฟนฟูและอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

และการแขงขัน และพัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว จัดอยูในองคประกอบดาน

การจัดการ การนําไปจัดทําแผนปฏิบัติ กําหนดการดําเนินงานโครงการตางๆ จะตองคํานึงถึงวามี

การจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม และควบคุมการ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

สังคม ดังนั้น ควรกําหนดกลยุทธเพิ่มเติมในดานกิจกรรมและกระบวนการ ควรมีการใหการศึกษา

เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยวตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น และ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดี มีความตระหนักในการอนุรักษ 

และดานการมีสวนรวม เปนองคประกอบที่สําคัญ เพราะการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถิ่นในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากร

ทองเที่ยวจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่นเอง เกิดการกระจายรายได ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการการทองเที่ยว ท้ังนี้การมีสวนรวมควรมีตั้งแต

ระดับรากหญาจนถึงการปกครองทองถิ่น รวมไปถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของดานการ

ทองเที่ยว หากกลยุทธในยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กําหนดไวอยาง

ครอบคลุม จะทําใหแนวโนมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีประสิทธิภาพและนําไปสูความ

ยั่งยืน แนวทางสงเสริมผูประกอบการดานการทองเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหมี

มาตรฐานมากขึ้น โดยการจัดฝกอบรมความรูในเรื่องการคนหาเอกลักษณและการกําหนดตรา

สัญลักษณของสินคาและบริการ รวมทั้งความรูในวิทยาการจัดการสมัยใหมเพื่อการคาและระบบ

การจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก ท้ังนี้เพื่อเปนการยกระดับสินคาและบริการมากขึ้น 

แนวทางประชาสัมพันธขอมูลทองเที่ยวใหครบทรัพยากรทองเที่ยวทุกดาน และใชส่ือในการ

ประชาสัมพันธอยางหลากหลาย เพราะเมื่อพิจารณาจากสภาพพื้นที่แลว การใชส่ือประชาสัมพันธยัง

มีไมหลากหลาย และการประชาสัมพันธของจังหวัด เนนการประชาสัมพันธเฉพาะแหลงทองเที่ยว

หลักและแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงอยูแลว ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวเฉพาะ

แหลงทองเที่ยวนั้นๆ แนวทางจัดเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัด เพื่อใหการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีมีนักทองเที่ยวเขามาอยูเสมอ เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว

อีกทางหนึ่ง 

 

9.2.3  แผนพัฒนาระยะยาว  

ประกอบดวย แนวทางจัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญได

อยางสะดวก แมวาที่ผานมาและปจจุบัน นักทองเที่ยวจะนิยมเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล แตใน
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อนาคตหากจัดใหมีรถโดยสารสาธารณะเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยตรง จะเปนการเพิ่มทางเลือก

ใหกับนักทองเที่ยวและดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามามากขึ้น และแนวทางกําหนดใหมีการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูภายในจังหวัดอุทัยธานีบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนใน

ระดับตางๆ ควรกําหนดใหมีข้ึนเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษในวัฒนธรรมภูมิปญญา การสํานึก

รักทองถิ่น และเพื่อเปนการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นที่มีใหคงอยูสืบไป 

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ท่ีจัดทําเปน

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เปนการวางแผนภาพรวมที่จะ

นําสูการสรางสมดุลดานสังคม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนหลักสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การวางแผนในภาพรวมของการวางแผนการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปน สอดคลองกับที่พยอม ธรรม

บุตร (2541: 41-47 อางถึงใน พิมพชนก มูลมิตร, 2551: 18) ไดกลาววา การวางแผนในภาพรวมเปน

ส่ิงจําเปนในการวางแผนการทองเที่ยว การสรางสมดุลระหวางเปาหมายดานสังคม สิ่งแวดลอม 

และเศรษฐกิจ ตองมีการสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อ

การวางแผนการทองเที่ยว ใหการวางแผนการทองเที่ยวเปนของชุมชนและคอยๆเติบโต การ

วางแผนควรมีสมดุลระหวางแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น โดยมีการปรับแผนตามความ

เหมาะสม เมืองและชนบทตองการการวางแผนที่แตกตางกัน ความแตกตางทางดานภูมิศาสตรของ

พ้ืนที่ทําใหตองมีการวางแผนการทองเที่ยวที่แตกตาง แผนในภาพรวมของการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศอยางยั่งยืนนั้นจําเปนตองมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอยางรอบคอบ 

เพื่อไมใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม สอดคลองกับที่ 

เดชา ศิริรัตนสุวรรณ (2545: 28-29) ไดกลาววา การทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นหากขาดการวางแผนที่

รอบคอบ และระบบการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม

และระบบนิเวศ รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม และในอนาคตนั้น การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ของจังหวัดอุทัยธานีจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือไมนั้น ควรพิจารณาจากตัวชี้วัดในเรื่องของ

ความสมบูรณของธรรมชาติแวดลอม การกระจายรายไดภายในชุมชน การเกิดโครงการตางๆเพื่อ

พัฒนาชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึนในชุมชน ดังที่ ยศ สันตสมบัติ (2544:205) ไดกําหนด

ตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ตัวชี้วัด คือ 

1. ความสมบูรณของธรรมชาติแวดลอม การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองสรางความตระหนักและ

กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร และทําใหสภาพแวดลอมธรรมชาติมี

ความสมบูรณยิ่งขึ้น 2. การกระจายรายได การทองเที่ยวเชิงนิเวศไมเพียงแตเปนการสรางรายไดและ

อาชีพเสริมใหกับชุมชนเทานั้น แตยังสรางความเปนธรรมในการกระจายรายไดใหท่ัวถึง 3. เกิด

โครงการพัฒนาชุมชน การจัดตั้งกองทุนของหมูบานที่นําไปสูการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อนําเอา
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เงินรายไดจากกองทุนชุมชนมาใชในการดําเนินโครงการพัฒนา 4. เกิดกระบวนการเรียนรู การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดสรางกระบวนการเรียนรูข้ึนในชุมชน อีกทั้งยังเปนการเรียนรูเกี่ยวกับจารีต

ประเพณีเดิม และสามารถจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นได 

9.3  ขอเสนอแนะ 

  

9.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ผูศึกษา

ขอเสนอแนวทางบางประการ เพิ่มเติมจากแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของ

จังหวัดอุทัยธานีท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

  9.3.1.1   องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลในแตละพื้นที่

ควรเขามามีบทบาทในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่นั้นๆ กําหนดเปนนโยบายการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางชัดเจน และควรรวมดําเนินการตามกลยุทธท่ีทางจังหวัดกําหนดไวดวย 

เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานีมีศักยภาพมากขึ้น 

  9.2.1.2   พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหเขาใจถึงการพัฒนาและการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางแทจริง 

 

 9.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

  9.3.2.1   ควรศึกษาในเรื่องเดิม แตกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาใหเล็กลง โดยอาจ

ศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาในแตละแหลงทองเที่ยว เชน แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

อยางยั่งยืน กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง เปนตน เนื่องจากแตละแหลงทองเที่ยวมี

ขอจํากัดที่แตกตางกันออกไป ทําใหแนวทางพัฒนามีความแตกตางกัน 

  9.3.2.2   ควรเลือกศึกษาความตองการของแตละแหลงทองเที่ยวเพื่อวางแผนกล

ยุทธการพัฒนาใหเหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ เชน แหลงทองเที่ยวแหงหนึ่งมีนักทองเที่ยว

มากเกินความตองการจนทําใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม แหลงทองเที่ยวนั้นจึงตองการแผนดาน

การฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในขณะที่แหลงทองเที่ยวอีกแหงมีทรัพยากรทองเที่ยว

ที่สมบูรณอยูแลวแตนักทองเที่ยวไมใหความสนใจ จึงตองการแผนดานการตลาด และการ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เปนตน  

  9.3.2.3  ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยว

เชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อและจํานวนผูประกอบการดานการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 220 

ภาคผนวก ก รายชื่อและจํานวนผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 

การประกอบการ          อําเภอ  

ท่ีพัก 

1. ไอยรา ปารค โฮเต็ล แอนด รีสอรท                เมืองอุทัยธานี 

2. หวยขาแขงเชษฐศิลป       เมืองอุทัยธานี  

3. ริเวอรมารีนารีสอรท      เมืองอุทัยธานี 

4. พิบูลยสุข       เมืองอุทัยธานี 

5. อมรสุข 1       เมืองอุทัยธานี 

6. อมรสุข 2       เมืองอุทัยธานี 

7. 333 เฮาส       เมืองอุทัยธานี  

8. พญาไมรีสอรท       เมืองอุทัยธานี 

9. บานสวนชลัมภ รีสอรท        เมืองอุทัยธานี 

10. อุทัย ริเวอร เลค      เมืองอุทัยธานี 

11. วันเพ็ญโฮมสเตย      เมืองอุทัยธานี 

12. จาพงโฮมสเตย      เมืองอุทัยธานี 

13. ริมนที โฮมสเตย     เมืองอุทัยธานี 

14.  อวตาร สปา เมาทเทน สวีท รีสอรท      บานไร 

15. ไรไซเบอร       บานไร 

16. หวยขาแขงคันทรีโฮม รีสอรท     บานไร 

17. หวยปาปก รีสอรท      บานไร 

18. บานสวนรีสอรท     บานไร 

19. ภูแสงทองรีสอรท     บานไร 

20. ภูเคียงเดือน      บานไร 

21. วัฒนาเกสทเฮาส     บานไร 

22. หุบปาตาด โฮมสเตย      ลานลัก 

23. นวรัตน โฮมสเตย      ลานสัก 

24. บานจีรดิษฐ      ลานสัก 

25. ดรีมโฮเต็ล      หวยคต 

รานอาหาร 

 1.  โหนกกวยเตี๋ยวไก หมูตุน      เมืองอุทัยธานี 

 2.  ปาสําราญ       เมืองอุทัยธานี 

 3.  บานสวนชลัมภ       เมืองอุทัยธานี 

4. เอสแอนดดับบลิว      เมืองอุทัยธานี 
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ภาคผนวก ก (ตอ) 
 

การประกอบการ          อําเภอ  

5.ลําใยไอศครีม       เมืองอุทัยธานี 

6. เรือนแพประมง       เมืองอุทัยธานี 

 7.  มุมสบาย       เมืองอุทัยธานี 

8. พรหมทาซุง       เมืองอุทัยธานี 

 9.  พรทิพย       เมืองอุทัยธานี 

 10.  นกนอย       เมืองอุทัยธานี 

 11.  ตุยปลาแรด       เมืองอุทัยธานี 

 12.  ชมวิว       เมืองอุทัยธานี 

13. ครัวสะแกกรัง       เมืองอุทัยธานี 

 14.  ครัวริมสวน       เมืองอุทัยธานี 

 15.  ครัวเปปซี่       เมืองอุทัยธานี 

 16.  โกตี๋ขาวมันไก               เมืองอุทัยธานี 

 17.  เกษรอาหารอีสาน      เมืองอุทัยธานี 

 18.  กังสดาล      เมืองอุทัยธานี 

 19.  สวนอาหารครัวอนันต     บานไร 

 20.  สวนอาหารบานสวน     บานไร 

 21.  ครัวบานคุณ      ลานสัก 

22. แตนโภชนา      ลานสัก 

รานของฝากของที่ระลึก    

 1.  ส.ฉัตรอุทัย      เมืองอุทัยธานี 

2. ยาหอมทับทิมหมอวิรัตน     เมืองอุทัยธานี  

 3.  เล็กโบวี่      เมืองอุทัยธานี 

 4.  มีดชางทิน      เมืองอุทัยธานี 

 5. เปยกโบวี่      เมืองอุทัยธานี 

 6.  มีดชางแขก      เมืองอุทัยธานี 

 7.  ชางหรั่ง      เมืองอุทัยธานี 

8. ปลาแรดบานโรงน้ําแข็ง     เมืองอุทัยธานี 

 9.  แตโดนัท      เมืองอุทัยธานี 

 10.  ซามิ้นโอสถ      เมืองอุทัยธานี 

 11.  ฉัตรอุทัย      เมืองอุทัยธานี 

 12.  ผลไมแชอิ่มตั้งอยูฮวด     เมืองอุทัยธานี 
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ภาคผนวก ก (ตอ) 
 

การประกอบการ          อําเภอ  

13. ไพพรรณ      เมืองอุทัยธานี  

14. แมปวยลั้ง 1      เมืองอุทัยธานี 

 15.  แมปวยลั้ง 2      เมืองอุทัยธานี 

16. รานไหมแกมฝาย     เมืองอุทัยธานี 

17.กลุมทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม    เมืองอุทัยธานี 

18. เมงเปดพะโล      เมืองอุทัยธานี 

19. รานนันเบเกอรี่      เมืองอุทัยธานี 

20. กลุมขนมกงบานเหนือ     เมืองอุทัยธานี 

21. สวนปาบานเย็น     เมืองอุทัยธานี  

22. กลุมผาทอพื้นเมืองลายโบราณบานผาทั่ง   บานไร 

23. กลุมทอผาศรีนิน     บานไร 

 24.  กลุมทอผาบานทัพหลวง     บานไร 

 25.  กลุมทอผาบานนาตาโพ(ไพจิตต)     บานไร  

 26.  กลุมทอผาบานทัพคลาย     บานไร 

 27.  กลุมทอผาบานเนินคีรี     บานไร 

 28.  กลุมทอผาบานพูลสุข     บานไร  

 29.  ศูนย O-TOP บานรากไม     ลานสัก 
การขนสง 
1. รถโดยสารประจําทางกรุงเทพฯ-อุทัยธานี บริษัทขนสง  เมืองอุทัยธานี 
2. รถตูปรับอากาศกรุงเทพฯ-อุทัยธานี    เมืองอุทัยธานี 

 3. รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - บานไร    เมืองอุทัยธานี/บานไร 

 4.  รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - ลานสัก    เมืองอุทัยธานี/ลานสัก 

 5.  รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - หวยคต    เมืองอุทัยธานี/หวยคต 

6. รถโดยสารขนาดเล็กรอบเมืองอุทัยธานี    เมืองอุทัยธานี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการศึกษา 
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ภาพที่ 1 สวนหนึ่งของผืนปาหวยขาแขง        ภาพที่ 2 หุบปาตาด 

 

           
 

ภาพที่ 3 ทัศนียภาพบนยอดเขาสะแกกรัง     ภาพที่ 4 ลําน้ําสะแกกรัง 

 

   
 

ภาพที่ 5 วนอุทยานถ้ําเขาวง (ถํ้าพุหวาย)    ภาพที่ 6 ถํ้าเขาพระยาพายเรือ 
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ภาพที่ 7 เขตหามลาสัตวปาถํ้าประทุน    ภาพที่ 8 เขาผาแรต 
 

   
 
ภาพที่ 9 วัดจนัทาราม (วดัทาซุง)     ภาพที่ 10 วัดสังกัสรัตนคีรี 
 

   
 
ภาพที่ 11 วัดอโุปสถาราม (วัดโบสถ)    ภาพที่ 12 วัดถํ้าเขาวง 
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ภาพที ่13 หลวงพอโตวดัผาทั่ง    ภาพที่ 14 พิพิธภัณฑประวัตศิาสตรฯ 
 

  
 
ภาพที่ 15 ตลาดโบราณสะแกกรัง    ภาพที่ 16 ชาวแพริมแมน้ําสะแกกรัง 
 

  
 
ภาพที่ 17 กลุมทอผาไพจิตต (บานนาตาโพ) ภาพที่ 18 กลุมแมบานเกษตรผาทั่ง 
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ภาพที ่19 ไอยราปารคโฮเต็ลแอนดรีสอรท    ภาพที่ 20 อวตารสปาเมาทเทนสวีทรีสอรท 
 

   
 
ภาพที่ 21 หวยปาปกรีสอรท   ภาพที่ 22 หวยขาแขงคั้นทรีโฮมรีสอรท 
 

   
 
ภาพที่ 23 ริเวอรมารีนารีสอรท    ภาพที่ 24 บานสวนรีสอรท 
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ภาพที่ 25 รานโกตี๋ขาวมันไก      ภาพที่ 26 สวนอาหารบานสวน 
 

   
 
ภาพที่ 27 รานแตโดนัท      ภาพที่ 28 รานซามิ้นโอสถ 
 

   
 
ภาพที่ 29 ผลิตภัณฑกลุม OTOP รากไม     ภาพที ่30 ผลิตภัณฑกลุมทอผาบานนาตาโพ 
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     ภาพที่ 31 สัมภาษณเชิงลึก นายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัดอุทยัธาน ี

 

 
 

ภาพที่ 32 สัมภาษณเชิงลึก นายธวัช พรหมอยู ปลัดอําเภอเจาพนกังานปกครองพิเศษ    
อําเภอเมืองอุทยัธาน ี
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ภาพที่ 33 สัมภาษณเชิงลึก นายทวิพัฒน จันทร ปลัดอําเภอหวัหนาฝายบริหารงานปกครอง 
อําเภอลานสัก จังหวดัอุทัยธานี 
 

 
 
ภาพที่ 34 สัมภาษณเชิงลึก นายเศวก พุทธรักษา นายอําเภอบานไร 
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ภาพที่ 35 สัมภาษณเชิงลึก นายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอหวยคต 
 

 
 
ภาพที่ 36 สัมภาษณเชิงลึก นายสุรชัย พลอยศรี ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

แบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
 

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ไดแก เขตรักษาพันธุสัตว, เขตหามลาสัตวปา, จุดชมวิว, ซากฟอสซิล, ถ้ํา, ทะเลสาบ/หนอง/บึง, ทุงดอกไมและพืชพันธ, 

น้ําตก, พรุ, ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ, แมน้ํา/แกง, วนอุทยาน, ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง, ศูนยศึกษาธรรมชาติ, สวนรุกขชาติ, อุทยานแหงชาติ, ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา, หาด
ทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ, น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี.2551) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 
1. เขาสะแกกรัง 
 
 
2. ลําน้ําสะแกกรัง 
 
 
3. เกาะเทโพ 
 
 
4.วนอุทยานถ้ําเขาวง 
(ถ้ําพุหวาย) 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
 
 

บานไร 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (ตอ) 
 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 
5.น้ําตกผารมเย็น 
 
 
6. ถ้ําเกร็ดดาว 
 
 
7. น้ําตกตาดดาว 
 
 
8. เขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง 
 
 
9. เขาปลารา 
 
 

บานไร 
 
 

บานไร 
 
 

บานไร 
 
 

ลานสัก 
 
 

ลานสัก 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 
10. หุบปาตาด 
 
 
11. เขตหามลาสัตวปาถ้ําประทุน 
 
 
12. เขาฆองชัย 
 
 
13. เขาผาแรต 
 
 
14. เขาพระยาพายเรือ 
 
 
15.น้ําตกวังไผ (น้าํตกวังไอเฒา) 
 

ลานสัก 
 
 

ลานสัก 
 

 
ลานสัก 

 
 

ลานสัก 
 
 

ลานสัก 
 

 
ลานสัก 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 
16.ลานหินเทิน 
 
 
17. น้ําพุรอนบานสมอทอง 
 
 
18. น้ําตกไซเบอร 
 
 
19. น้ําตกอีซา 
 
 

ลานสัก 
 

 
หวยคต 

 
 

หวยคต 
 
 

หวยคต 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
 

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา   ไดแก กําแพงเมือง/คูเมือง, ชุมชนโบราณ, โบราณสถาน, ประวัติความเปนมา, พระ

ตําหนัก/วัง/พระราชวัง, พิพิธภัณฑ, ศาสนสถาน, ศูนยศึกษาประวัติศาสตร, อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน, อุทยานประวัติศาสตร (การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงาน
จังหวัดอุทัยธานี.2551) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 
1. พระแสงดาบสัตยตราวุธประจํา
เมืองอุทัยธานี 
 
 
2. พิพิธภัณฑประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 
3.วัดจันทาราม (วัดทาซุง) 
 
 
 

เมือง 
 
 
 

เมือง 
 
 
 

เมือง 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี 

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (ตอ) 
 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 

4.วัดธรรมโฆษก(วัดโรงโค) 

 

 

5. วัดมณีสถิตยกปฎฐาราม 

 

 

6. วัดสังกัสรัตนคีรี 

 

 

7. วัดอุโบสถาราม หรือวัดโบสถ 

 

 

8. เมืองโบราณบานใต 

 

 

9. เมืองโบราณบานการุง 

เมือง 

 

 

เมือง 

 

 

เมือง 

 

 

เมือง 

 

 

เมือง 

 

 

บานไร 

 

 

 

 

 

 

2 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี 

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (ตอ) 
 

ช่ือ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร 

10. วัดถ้ําเขาวง 

 

 

11. หลวงพอโตวัดผาทั่ง 

 

 

12. วัดถ้ําเขาตะพาบ 

 

 

13. วัดเขาวงพรหมจรรย 

 

 

14.หลวงพอเสมา วัดปาสัก 

 

 

บานไร 

 

 

บานไร 

 

 

บานไร 

 

 

บานไร 

 

 

ลานสัก 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี

 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 

ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ไดแก เขื่อน/อางเก็บน้ํา, งานประเพณี, จุดผานแดน, ตลาดนัด/ตลาดสด, ไร/สวนเกษตร, วิถี
ชีวิตความเปนอยู, ศูนยวัฒนธรรม, ศูนยหัตถกรรม, สวนพฤกษศาสตร, สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว, สวนสาธารณะ/สวนหยอม, หมูบาน, เหมือง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี.2551) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 
1. งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี 
 
 
2. งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธ 
 
 
3. งานวันพระชนกจักรี 
 
 
4. งานกาชาด 

เมือง 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 
5. ตลาดโบราณสะแกกรัง 
 
 
6. ฮกแซตึ้ง 
 
 
7.ชาวแพในแมน้ําสะแกกรัง 
 
 
8. เขื่อนวังรมเกลา 
 
 
9. ศูนยพัฒนาชาวเขา-ศูนยพัฒนา
สังคมหนวยที่  73 (ศูนยวัฒนธรรม
ชาวเขาอีมาด-อีซาย) 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
 
 

เมือง 
 

 
บานไร 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 
10.ศูนยแสดงและสาธิตการทอผา
พ้ืนเมือง (กลุมทอผาไพจิตต) 
 
 
11. กลุมแมบานเกษตรผาทั่ง(ศูนยทอ
ผาพ้ืนเมืองลายโบราณผาทั่ง) 
 
 
12. สวนพฤกษศาสตร 
 
 
13. งานวันมรดกโลกหวยขาแขง 
 
 
14. เขื่อนทับเสลา 
 
 

บานไร 
 
 
 

บานไร 
 
 
 

บานไร 
 
 

บานไร 
 
 

ลานสัก 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (ตอ) 

 

ชื่อ อําเภอ ท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพยากร ชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 
15. สวนปาหวยระบํา 
 
 
16. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 
 
17. ประเพณีเผาขาวหลามบานไผงาม 
 
 
18. ประเพณีตําขนมจีนโบราณ 
 
 

ลานสัก 
 
 

ลานสัก 
 
 

ลานสัก 
 
 

ลานสัก 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
 

ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ที่พัก รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการขนสง 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

ท่ีพัก 
 
 
 

1.ไอยรา ปารค โฮเต็ล แอนด สวีท รีสอรท
  
 
 
2. หวยขาแขงเชษฐศิลป 
 
 
3. ริเวอรมารีนารีสอรท 
 
 
4. พิบูลยสุข 
 
 
5. อมรสุข 1 
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http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-565-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-7829-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-564-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-566-1.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 

6. อมรสุข 2 
 
 
7. 333 เฮาส 
 
 
8. พญาไมรีสอรท 
 
 
9. บานสวนชลัมภ รีสอรท 
 
 
10. อุทัย ริเวอร เลค 
 
 
11. วันเพ็ญโฮมสเตย 
  

  

245 

http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-12955-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-567-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-9329-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-9888-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-12949-1.html


 
แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี

ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 
 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 

12. จาพงโฮมสเตย 
 
 
13. ริมนที โฮมสเตย 
 
 
14.อวตารสปาเมาทเทนสวีทรีสอรท 
 
 
15. ไรไซเบอร 
 
 
16. หวยขาแขงคันทรีโฮม รีสอรท 
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http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-7783-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-10568-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-570-1.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 

17. หวยปาปก รีสอรท 
 
 
18. บานสวนรีสอรท 
 
 
19. ภูแสงทองรีสอรท 
 
 
20. ภูเคียงเดือน 
 
 
21. วัฒนาเกสทเฮาส 
 
 
22. หุบปาตาด โฮมสเตย 
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http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-569-1.html
http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-12962-1.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รานอาหาร 

23. นวรัตน โฮมสเตย 
 
 
24. บานจีรดิษฐ 
 
 
25. ดรีมโฮเต็ล 
 
 
1.โหนกกวยเต๋ียวไก หมูตุน 
 
 
2. ปาสําราญ 
 
 
3. บานสวนชลัมภ 
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http://thai.tourismthailand.org/accommodation/uthaithani-61-12963-1.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-3581.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-3580.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-3579.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เอสแอนดดบับลิว 
 
 
5.ลําใยไอศครีม 
 
 
6. เรือนแพประมง 
 
 
7. มุมสบาย 
 
 
8. พรหมทาซุง 
 
 
9. พรทิพย 
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http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-265.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-264.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-263.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-262.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-261.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-260.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. นกนอย 
 
 
11. ตุยปลาแรด 
 
 
12. ชมวิว 
 
 
13. ครัวสะแกกรัง 
 
 
14. ครัวริมสวน 
 
 
15. ครัวเปปซี่ 
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http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-259.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-258.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-256.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-255.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-254.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. นกนอย 
 
 
11. ตุยปลาแรด 
 
 
12. ชมวิว 
 
 
13. ครัวสะแกกรัง 
 
 
14. ครัวริมสวน 
 
 
15. ครัวเปปซี่ 
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http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-259.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-258.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-256.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-255.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-254.html


 
แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี

ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 
 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. โกตี๋ขาวมันไก 
 
 
17. เกษรอาหารอีสาน 
 
 
18. กังสดาล 
 
 
19. สวนอาหารครัวอนันต 
 
 
20. สวนอาหารบานสวน 
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http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-253.html
http://thai.tourismthailand.org/restaurant-dining/content-uthaithani-61-252.html


แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
3. รานของฝากของที่ระลึก 
 
 
 

21. ครัวบานคุณ 
 
 
22. แตนโภชนา 
 
 
1. ส. ฉัตรอุทัย 
 
 
2. ยาหอมทับทิมหมอวิรัตน 
 
 
3. เล็กโบว่ี 
 
 
4. มีดชางทิน 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.เปยกโบว่ี 
 
 
6. มีดชางแขก 
 
 
7. ชางหรั่ง 
 
 
8. ปลาแรดบานโรงน้ําแข็ง 
 
 
9. แตโดนัท 
 
 
10. ซามิ้นโอสถ 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. ฉัตรอุทัย 
 
 
12. ผลไมแชอิ่มตั้งอยูฮวด 
 
 
13. ไพพรรณ 
 
 
14. แมปวยล้ัง 1 
 
 
15. แมปวยล้ัง 2 
 
 
16. รานไหมแกมฝาย 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี

ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 
 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.กลุมทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม 
 
 
18. เมงเปดพะโล 
 
 
19. รานนันเบเกอรี่  
 
 
20. กลุมขนมกงบานเหนือ 
 
 
21. สวนปาบานเย็น 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. กลุมผาทอพื้นเมืองลายโบราณบานผา
ทั่ง 
 
 
23. กลุมทอผาศรีนิน
 
 
24. กลุมทอผาบานทัพหลวง
 
 
25. กลุมทอผาบานนาตาโพ (ไพจิตต) 
 
 
26. กลุมทอผาบานทัพคลาย
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http://thai.tourismthailand.org/shopping-souvenir/uthaithani-61-1001-1.html
http://thai.tourismthailand.org/shopping-souvenir/uthaithani-61-1002-1.html
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การขนสง 

27. กลุมทอผาบานเนินคีรี
 
 
28. กลุมทอผาบานพูลสุข
 
 
29. ศูนย O-TOP บานรากไม 
 
 
1.รถโดยสารประจําทางกรุงเทพฯ-
อุทัยธานี บริษัทขนสง 
 
 
2. รถตูปรับอากาศกรุงเทพฯ- 
อุทัยธานี 
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แบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว จังหวัดอุทัยธาน ี
ทรัพยากรทองเที่ยวดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

ดานการบริการ ชื่อ ท่ีต้ัง การบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี– บานไร 
 
 
4.รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - ลานสัก 
 
 
5.รถโดยสารประจําทางอุทัยธานี - หวยคต 
 
 
6. รถโดยสารขนาดเล็กรอบเมืองอุทัยธานี 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามสําหรับประชาชนทองถิ่น 
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แบบสอบถามสําหรับประชาชนทองถิ่น 

เรื่อง การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว 

เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและ

ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น 

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับทรัพยากรดานการทองเที่ยว ศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอสภาพแวดลอม

ภายในภายนอกและยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี  ศึกษาความคิดเห็นประชาชน

ทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในพิ้นที่ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของ

จังหวัดอุทัยธานี ซึงจะเปนประโยชนตอพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน 

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ช่ือ

และที่อยู เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ รายได 

 ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว ประกอบดวยทรัพยากรทองเที่ยว

ประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถานและศาสนา ทรัพยากรทองเที่ยว

ประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม และทรัพยากรดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัด

อุทัยธานี   

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานี 

ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  

 

ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามทุกขอใหตรงกับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

คําตอบของทานจะถือเปนความลับและไมมีผลกระทบใดๆกับตัวทาน 

 

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวรุงตะวัน   เกิดโภคา 

นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   
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เลขที่แบบสอบถาม ................. 

 

คําชี้แจงในการทํา  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ในชอง  และเติมขอความในที่เวนไวใหตรง

กับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    
 

ช่ือ.........................................................................................  ที่อยู............................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท...................................................................... 

 

1. เพศ    

 1. ชาย      2. หญิง 

 

2. อายุ    

 1. 15-24 ป   2. 25-34 ป   3. 35-44 ป 

 4. 45-54 ป   5. 55-64 ป   6. มากกวา 64 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา    

 1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษา   3. อนุปริญญา   4. ปริญญาตรี 

 5. ปริญญาโท   6. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................  

 

4. อาชีพ    

 1. เกษตรกรรม   2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3. แมบาน/พอบาน 

 4. พนักงานเอกชน  5. รับจางทั่วไป     6. นักเรียน/ นักศึกษา 

 7. คาขาย   8. อื่นๆ(โปรดระบุ)........................... 

 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    

 1. ตํ่ากวา 5,000 บาท  2. 5,001-10,000 บาท   3. 10,001- 15,000 บาท 

 4. 15,001 – 20,000 บาท  5. 20,001- 25,000 บาท   6. 25,001 – 30,000 บาท 

 7. มากกวา 30,000 บาท    
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ตอนที่ 2 ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว    

ทานคิดวาขอความตอไปนี้เปนทรัพยากรทองเที่ยวที่มีความสําคัญระดับใด 

ระดับความสําคัญ  

ทรัพยากรการทองเที่ยว 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

ทางธรรมชาติ 

1. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณและมีช่ือเสียง   

     

2. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทางน้ําที่อุดมสมบูรณ       

3. จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน        

4. จังหวัดอุทัยธานีมีนํ้าตกที่สวยงาม       

5. จังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม       

ทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา  

1. จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง  

     

2. จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ       

3. จังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง       

4. จังหวัดอุทัยธานีมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เก็บ

หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ  

     

ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม   

1. งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี  

     

2. งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์        

3. งานวันพระชนกจักรี       

4. งานมรดกโลกหวยขาแขง        

5. งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย       

6. วิถีชีวิตชาวแพในแมนํ้าสะแกกรัง        

7. วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย        

8. วิถีชีวิตดานการเกษตร       

ทางดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ  

     

2. มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย       

3. มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย       

4. มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง รวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยางสะดวก  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

ทานคิดวาขอความตอไปนี้ซึ่งเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี มีความสําคัญในระดับใด 

ระดับความสําคัญ  

ขอความ 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

จุดแข็ง (ลักษณะที่ดีท่ีมีอยูและควรสงเสริม) 

1. จังหวัดอุทัยธานีมีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิด

พันธุทั้งพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด)   

     

2. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก        

3. มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย       

4. มีงานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก       

5. มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนาสังคมรวมกันมาก

ขึ้น (ประชาชนมีสวนรวม)  

     

6. มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ        

7. มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ       

8. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ        

9. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของการทองเที่ยว       

10. การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่       

11. ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ       

12. เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง         

จุดออน (ลักษณะที่ไมดีท่ีมีอยูและควรปรับปรุง) 

1. ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 

     

2. ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน      

3. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมทั่วถึง      

4. ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน       

5. ผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรูภาษาตางประเทศ วิทยาการจัดการสมัยใหม

เพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

     

6. ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของตนเอง และการ

กําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง 

     

7. ขาดการเลือกสรร และพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/เทคโนโลยี ทางดานการ

ผลิตและการตลาด 
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ระดับความสําคัญ  

ขอความ 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

โอกาส (สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของและมีประโยชน) 

1. รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

     

2. เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น      

3. เปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร สนับสนุนดาน

การทองเที่ยว 

     

4. มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน (E – Commerce)       

5. รัฐบาลใหการสนับสนุน และชวยเหลือผูประกอบการ SMEs       

6. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น      

7. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี       

อุปสรรค (สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของแตเปนอันตราย ควรปองกันแกไข) 

1. เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน อุทกภัย  

     

2. กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว      

3. งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง       

4. ประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม และ

ไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

     

5. ภาวะโลกรอน (GLOBLE  WARMING  )         

6. รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย      

ตอนที่ 4 ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีกลยุทธเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของวิสัยทัศน  

ทานคิดวาขอความตอไปนี้มีความสําคัญในระดับใดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 

ระดับความสําคัญ  

ขอความ 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

กลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยว 

1. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

2. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน      

3. พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว      



 266 

 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

ทานมีความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในหัวขอตอไปนี้มาก

นอยในระดับใด 

ความคิดเห็น   

 

ขอความ 

เห็
นด
วย
มา
กที่
สุด 

เห็
นด
วย
มา
ก 

เห็
นด
วย
ปา
นก
ลา
ง 

เห็
นด
วย
นอ
ย 

เห็
นด
วย
นอ
ยที่
สุด 

1. ควรมีการสงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

มากขึ้น 

     

2. การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนใน

ทองถิ่นไมมีความจําเปน 

     

3. ไมควรจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อนํานักทองเที่ยวเขา

มาในพื้นที่ 

     

4. บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใช

ประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

     

5. ไมควรมีการผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว       

6. ควรใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลง

ทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

     

7. การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆไมจําเปนตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

     

8. ควรสนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

     

9. การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวให

เหมาะสมกับพื้นที่ไมจําเปนตองทํา 

     

10. ควรมีมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมใหชัดเจนรวมทั้งมีการ

ควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการดานการทองเที่ยว 
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แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

เรื่อง การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว 

เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและ

ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่น 

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับทรัพยากรดานการทองเที่ยว ศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอสภาพแวดลอม

ภายในภายนอกและยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี  ศึกษาความคิดเห็นประชาชน

ทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่บุคลากรภาครัฐตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในพื้นที่  เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของ

จังหวัดอุทัยธานี ซึงจะเปนประโยชนตอพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน 

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ช่ือ

และที่อยู เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ รายได 

 ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว ประกอบดวยทรัพยากรทองเที่ยว

ประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถานและศาสนา ทรัพยากรทองเที่ยว

ประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม และทรัพยากรดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัด

อุทัยธานี   

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดอุทัยธานี 

ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  

 

ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามทุกขอใหตรงกับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

คําตอบของทานจะถือเปนความลับและไมมีผลกระทบใดๆกับตัวทาน 

 

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวรุงตะวัน   เกิดโภคา 

นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



 269 

 

         
เลขที่แบบสอบถาม ................. 

 

คําชี้แจงในการทํา  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเคร่ืองหมาย √  ในชอง  และเติมขอความในที่เวนไวใหตรง

กับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ช่ือ.........................................................................................  ที่อยู............................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท...................................................................... 

 

1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 

 

2. อายุ 

 1. 15-24 ป   2. 25-34 ป   3. 35-44 ป 

 4. 45-54 ป   5. 55-64 ป   6. มากกวา 64 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษา   3. อนุปริญญา   4. ปริญญาตรี 

 5. ปริญญาโท   6. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................  

 

4. อาชีพผูประกอบการ 

 1. ที่พัก   2. รานอาหาร     3. รานของฝากของที่ระลึก 

 4. การขนสง   5. อื่นๆ(โปรดระบุ)........................... 

 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 1. ตํ่ากวา 5,000 บาท  2. 5,001-10,000 บาท   3. 10,001- 15,000 บาท 

 4. 15,001 – 20,000 บาท  5. 20,001- 25,000 บาท   6. 25,001 – 30,000 บาท 

 7. มากกวา 30,000 บาท    
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ตอนที่ 2 ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

ทานคิดวาขอความตอไปนี้เปนทรัพยากรทองเที่ยวที่มีความสําคัญระดับใด 

ระดับความสําคัญ  

ทรัพยากรการทองเที่ยว 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

ทางธรรมชาติ 

1. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณและมีช่ือเสียง  

     

2. จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรทางน้ําที่อุดมสมบูรณ       

3. จังหวัดอุทัยธานีมีถํ้าที่สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน       

4. จังหวัดอุทัยธานีมีนํ้าตกที่สวยงาม      

5. จังหวัดอุทัยธานีมีภูเขาตางๆที่เปนจุดชมทิวทัศน ทัศนียภาพที่สวยงาม       

ทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา  

1. จังหวัดอุทัยธานีมีวัดที่สําคัญและศูนยปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียง  

     

2. จังหวัดอุทัยธานีมีโบราณสถานที่เกาแกควรคาแกการอนุรักษ       

3. จังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง       

4. จังหวัดอุทัยธานีมีพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เก็บ

หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ 

     

ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม   

1. งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี 

     

2. งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์      

3. งานวันพระชนกจักรี      

4. งานมรดกโลกหวยขาแขง      

5. งานกาชาดและของดีเมืองอุทัย      

6. วิถีชีวิตชาวแพในแมนํ้าสะแกกรัง      

7. วิถีชีวิตชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมชาวเขาอีมาด-อีทราย       

8. วิถีชีวิตดานการเกษตร      

ทางดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. มีบริการพักแรมที่มีคุณภาพ 

     

2. มีบริการดานอาหารพื้นเมืองและมีสินคาพื้นเมืองจําหนาย      

3. มีของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อจําหนายหลากหลาย      

4. มีระบบคมนาคมขนสงที่ติดตอภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัด

ใกลเคียง รวมทั้งกรุงเทพฯ ไดอยางสะดวก 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

ทานคิดวาขอความตอไปนี้ซึ่งเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี มีความสําคัญในระดับใด 

ระดับความสําคัญ  

ขอความ 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

จุดแข็ง (ลักษณะที่ดีท่ีมีอยูและควรสงเสริม) 

1. จังหวัดอุทัยธานีมีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีความหลากหลายในชนิด

พันธุทั้งพืชและสัตวหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) 

     

2. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก      

3. มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย      

4. มีงานประเพณี วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก      

5. มีการรวมกลุมของประชาชนในการทํางานดานการพัฒนาสังคมรวมกันมาก

ขึ้น (ประชาชนมีสวนรวม) 

     

6. มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ        

7. มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ      

8. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ       

9. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของการทองเที่ยว      

10. การบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่      

11. ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบอนุรักษนิยมแตพรอมที่จะยอมรับ      

12. เสนทางคมนาคมสะดวกตอการทองเที่ยวและการขนสง       

จุดออน (ลักษณะที่ไมดีท่ีมีอยูและควรปรับปรุง) 

1. ขาดการวางแผนดานการทองเที่ยว 

     

2. ขาดการเชื่อมโยงขอมูล/ บุคคล ระหวางหนวยงาน      

3. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวยังมีไมทั่วถึง      

4. ขาดการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน       

5. ผูประกอบการสวนใหญ ขาดความรูภาษาตางประเทศ วิทยาการจัดการสมัยใหม

เพื่อการคาและระบบการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอการคาของโลก 

     

6. ขาดการกําหนด Brand name (ตราสัญลักษณการคา) ของตนเอง และการ

กําหนด identity (เอกลักษณ) ของตนเอง 

     

7. ขาดการเลือกสรร และพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา/เทคโนโลยี ทางดานการ

ผลิตและการตลาด 
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ระดับความสําคัญ  

ขอความ 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

โอกาส (สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของและมีประโยชน) 

1. รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

     

2. เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น      

3. เปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร สนับสนุนดาน

การทองเที่ยว 

     

4. มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารถึงระดับชุมชน (E – Commerce)       

5. รัฐบาลใหการสนับสนุน และชวยเหลือผูประกอบการ SMEs       

6. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น      

7. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุทัยธานี       

อุปสรรค (สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของแตเปนอันตราย ควรปองกันแกไข) 

1. เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เชน อุทกภัย  

     

2. กฎระเบียบของรัฐไมเอื้อตอการทองเที่ยว      

3. งบประมาณจากทางภาครัฐไมตอเนื่อง      

4. ประชาชน/ นักทองเที่ยวบางสวนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม และ

ไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

     

5. ภาวะโลกรอน (GLOBLE  WARMING  )         

6. รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนอย      

ตอนที่ 4 ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแก ยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีกลยุทธเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของวิสัยทัศน  

ทานคิดวาขอความตอไปนี้มีความสําคัญในระดับใดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 

ระดับความสําคัญ  

ขอความ 

มา
กที่
สุด 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่
สุด 

กลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยว 

1. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

2. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการแขงขัน      

3. พัฒนาบุคลากร สินคาและบริการดานการทองเที่ยว      
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

ทานมีความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในหัวขอตอไปนี้มาก

นอยในระดับใด 

ความคิดเห็น   

 

ขอความ 

เห็
นด
วย
มา
กที่
สุด 

เห็
นด
วย
มา
ก 

เห็
นด
วย
ปา
นก
ลา
ง 

เห็
นด
วย
นอ
ย 

เห็
นด
วย
นอ
ยที่
สุด 

1. ควรมีการสงเสริมประชาสัมพันธในพื้นที่ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

มากขึ้น 

     

2. การใหการศึกษาและการเนนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกเยาวชนใน

ทองถิ่นไมมีความจําเปน 

     

3. ไมควรจัดฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อนํานักทองเที่ยวเขา

มาในพื้นที่ 

     

4. บริเวณที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการแบงพื้นที่การใช

ประโยชนใหชัดเจนเพื่อเปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

     

5. ไมควรมีการผลิตสินคาในชุมชนทองถิ่นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยว       

6. ควรใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแหลง

ทองเที่ยวแกประชาชนในพื้นที่ 

     

7. การจัดกลุมนักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตางๆไมจําเปนตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

     

8. ควรสนับสนุนเผยแพรความรูความเขาใจรวมกันของประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

     

9. การจัดระบบขอมูลในการเดินทางเพื่อควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวให

เหมาะสมกับพื้นที่ไมจําเปนตองทํา 

     

10. ควรมีมาตราการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมใหชัดเจนรวมทั้งมีการ

ควบคุมตรวจสอบและจัดการมลพิษของแหลงทองเที่ยว 

     

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี 
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คําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง 

การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

1.ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ..........................................................................อายุ.....................ป 

ตําแหนง.......................................................................................... 

วันและเวลาที่สัมภาษณ...................................................สถานที่...................................................... 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในตําแหนง...............ป 

 

2. ความคิดเห็นและมุมมองของทานตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (จําพวก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุด

ชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ แมน้ํา/แกง วนอุทยาน ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง ศูนยศึกษาธรรมชาติ สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (จําพวก กําแพง

เมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (จําพวก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (จําพวก ท่ีพัก 

รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3. ความคิดเห็นและมุมมองของทานในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

- จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- จุดออนของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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-โอกาสตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-อุปสรรคตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

4. ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดําเนินงานในแนวทางของยุทธศาสตร ตามกลยุทธสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท้ังสามขอ (ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากร 

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว) มีลักษณะการดําเนินงานอยางไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางอยางไร (การจัดพื้นที่และการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน การ

จัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยว มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6. ประเด็นความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 

ผูศึกษา.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณเชิงลึกปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษ 

อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
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คําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึกปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองพิเศษ 

อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 

 เรื่อง 

การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

1.ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ..........................................................................อายุ.....................ป 

ตําแหนง.......................................................................................... 

วันและเวลาที่สัมภาษณ...................................................สถานที่........................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในตําแหนง...............ป 

 

2. ความคิดเห็นและมุมมองของทานตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (จําพวก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุด

ชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ  แมน้ํา/แกง วนอุทยาน  ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง  ศูนยศึกษาธรรมชาติ  สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (จําพวก กําแพง

เมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (จําพวก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (จําพวก ท่ีพัก 

รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3. ความคิดเห็นและมุมมองของทานในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

- จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- จุดออนของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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- โอกาสตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- อุปสรรคตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

4. ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดําเนินงานในแนวทางของยุทธศาสตร ตามกลยุทธสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท้ังสามขอ (ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากร 

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว) มีลักษณะการดําเนินงานอยางไร ในลักษณะของนายอําเภอ

เมือง มีลักษณะการดําเนินงานเชนไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางอยางไร (การจัดพื้นที่และการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน การ

จัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยว มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6. ประเด็นความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 

ผูศึกษา.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกนายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 
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คําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึกนายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง 

การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

1.ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ..........................................................................อายุ.....................ป 

ตําแหนง.......................................................................................... 

วันและเวลาที่สัมภาษณ...................................................สถานที่........................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในตําแหนง...............ป 

 

2. ความคิดเห็นและมุมมองของทานตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (จําพวก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุด

ชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ  แมน้ํา/แกง วนอุทยาน  ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง  ศูนยศึกษาธรรมชาติ  สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (จําพวก กําแพง

เมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (จําพวก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (จําพวก ท่ีพัก 

รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3. ความคิดเห็นและมุมมองของทานในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

- จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- จุดออนของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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- โอกาสตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- อุปสรรคตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

4. ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดําเนินงานในแนวทางของยุทธศาสตร ตามกลยุทธสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท้ังสามขอ (ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากร 

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว) มีลักษณะการดําเนินงานอยางไร ในลักษณะของอําเภอบานไร 

มีลักษณะการดําเนินงานเชนไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางอยางไร (การจัดพื้นที่และการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน การ

จัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยว มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6. ประเด็นความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 

ผูศึกษา.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกปลัดอําเภอ หัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
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คําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึกปลัดอําเภอ หัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

 

เรื่อง 

การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

1.ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ..........................................................................อายุ.....................ป 

ตําแหนง.......................................................................................... 

วันและเวลาที่สัมภาษณ...................................................สถานที่........................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในตําแหนง...............ป 

 

2. ความคิดเห็นและมุมมองของทานตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (จําพวก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุด

ชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ  แมน้ํา/แกง วนอุทยาน  ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง  ศูนยศึกษาธรรมชาติ  สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (จําพวก กําแพง

เมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (จําพวก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (จําพวก ท่ีพัก 

รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3. ความคิดเห็นและมุมมองของทานในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

- จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- จุดออนของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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- โอกาสตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- อุปสรรคตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

4. ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดําเนินงานในแนวทางของยุทธศาสตร ตามกลยุทธสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท้ังสามขอ (ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากร 

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว) มีลักษณะการดําเนินงานอยางไร ในลักษณะของอําเภอลานสัก 

มีลักษณะการดําเนินงานเชนไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางอยางไร (การจัดพื้นที่และการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน การ

จัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยว มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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6. ประเด็นความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 

ผูศึกษา.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ญ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกนายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
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คําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึกนายอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง 

การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

1.ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ..........................................................................อายุ.....................ป 

ตําแหนง.......................................................................................... 

วันและเวลาที่สัมภาษณ...................................................สถานที่........................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในตําแหนง...............ป 

 

2. ความคิดเห็นและมุมมองของทานตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (จําพวก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุด

ชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ  แมน้ํา/แกง วนอุทยาน  ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง  ศูนยศึกษาธรรมชาติ  สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (จําพวก กําแพง

เมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (จําพวก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (จําพวก ท่ีพัก 

รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  

3. ความคิดเห็นและมุมมองของทานในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

-จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-จุดออนของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-โอกาสตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-อุปสรรคตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

4. ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดําเนินงานในแนวทางของยุทธศาสตร ตามกลยุทธสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท้ังสามขอ (ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากร 

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว) มีลักษณะการดําเนินงานอยางไร ในระดับของอําเภอหวยคต มี

ลักษณะการดําเนินงานอยางไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางอยางไร (การจัดพื้นที่และการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน การ

จัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยว มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6. ประเด็นควาคิดเห็นและเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 

ผูศึกษา.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฎ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 
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คําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึกผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง 

การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวและยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 

 

1.ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ..........................................................................อายุ.....................ป 

ตําแหนง.......................................................................................... 

วันและเวลาที่สัมภาษณ...................................................สถานที่........................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในตําแหนง...............ป 

 

2. ความคิดเห็นและมุมมองของทานตอทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ (จําพวก เขตรักษาพันธุสัตว เขตหามลาสัตวปา จุด

ชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า ทะเลสาบ/หนอง/บึง ทุงดอกไมและพืชพันธุ น้ําตก พรุ ภูเขา/ธรณีสัณฐาน

เฉพาะ แมน้ํา/แกง วนอุทยาน ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง ศูนยศึกษาธรรมชาติ สวนรุกขชาติ อุทยาน

แหงชาติ ปาชายเลน/พรุ/พ้ืนที่ชุมน้ํา หาดทราย/ชายทะเล/หมูเกาะ น้ําพุรอน/บอน้ํารอน/ธารน้ํารอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา (จําพวก กําแพง

เมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ประวัติความเปนมา พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง 

พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน ศูนยศึกษาประวัติศาสตร อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน อุทยานประวัติศาสตร) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (จําพวก เขื่อน/อาง

เก็บน้ํา งานประเพณี จุดผานแดน ตลาดนัด/ตลาดสด ไร/สวนเกษตร วิถีชีวิตความเปนอยู ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยหัตถกรรม สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว สวนสาธารณะ/สวนหยอม 

หมูบาน เหมือง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก (จําพวก ท่ีพัก 

รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนสง) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3. ความคิดเห็นและมุมมองของทานในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

 

-จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

-จุดออนของการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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-โอกาสตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

- อุปสรรคตอการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

4. ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไดแกยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดําเนินงานในแนวทางของยุทธศาสตร ตามกลยุทธสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ท้ังสามขอ (ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแขงขัน พัฒนาบุคลากร 

สินคาและบริการดานการทองเที่ยว) ทานมีความเห็นและมุมมองในประเด็นนี้เชนไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางอยางไร (การจัดพื้นที่และการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน การ

จัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยว มาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6.  ประเด็นความคดเห็นและมุมมองเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 

ผูศึกษา.  

 
 



ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ – นามสกุล    นางสาวรุงตะวัน เกิดโภคา 

 

ประวัติการศึกษา    การศึกษาบัณฑิต สาขา การแนะแนว 
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