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งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี ประเมินระดับศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีจากการส ารวจทศันคติท่ีดีของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว และเสนอแนะแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทย ประชากร คือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 400 คน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ มีอายุระหวา่ง 31- 40 ปี 
และมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 โดยนกัท่องเท่ียวส่วนมาก
มีภูมิล าเนาในภาคกลาง   

2. ดา้นแหล่งขอ้มูลก่อนการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ
มากสุด คือ อินเตอร์เน็ต โดยพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี ส่วนมาก
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ลักษณะการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีมากสุด คือ 
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว  

3. ดา้นทศันคติต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ในภาพรวม 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา 
อาชีพ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดส่้งผลให้นกัท่องเท่ียวนั้นมีทศันคติต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น
แตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ผลการทอสอบสมมติฐานก็ไดพ้บวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ดา้น
รายได ้และดา้นอายุของนกัท่องเท่ียวนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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The primary objective of this research was aimed to examine Thai tourists’ behavior in 
travelling to the jewels tourist attractions in Chanthaburi, to evaluate the potential of the jewels 
tourist attractions of Chanthaburi province by the attitude of Thai tourists, and to suggest the 
guidelines for the jewels tourist attractions development in Chanthaburi in response to Thai 
tourists’ behavior. In present study, the population included 400 Thai tourists who travelled to 
Chanthaburi. The results showed as follows. 

1) Most visitors mainly were male, married status, aged between 31- 40 years old, 
graduated the Bachelor Degree, monthly income averaged 20,001-35,000 Baht, and most 
respondents were domiciled in central region. 

2) Pre-travel information source derived from the internet mostly, vehicle for traveling 
was personal car mostly, and travel style was travelling with family mostly.  

3) Overall, the satisfaction with the jewels tourist attractions of Chanthaburi province 
was high, including facilities, safety, information, and accommodation in travel zone.  

4) Hypotheses testing demonstrated that there was no significant difference in the 
satisfaction with jewels tourist attractions of Chanthaburi by personal factors; marital status, age, 
education, occupation, domicile at the statistically significant level of 0.05. However, it found that 
occupation has associated with travelling behavior for jewels tourist attractions of Chanthaburi
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mostly on type of tourist attraction, followed by monthly income and age, respectively at the 
statistically significance level of 0.05. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีการเติบโต และมีความหลากหลายมากข้ึนพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวก็มีความหลากหลายทั้งเหมือนและแตกต่างกนัในพฤติกรรมการบริโภคดา้นการ

ท่องเท่ียว การท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์โดยการสังเกตทั้งการกระท าของบุคคล ซ่ึงเป็นพฤติกรรม

ภายนอก และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายใน การสังเกตเพียงอย่างใดอย่าง

หน่ึงอาจก่อให้เกิดการสรุปท่ีผิดพลาดได ้และการท่ีจะเขา้ใจในพฤติกรรมมนุษยจึ์งตอ้งมองสังคม

ทั้งระบบท่ีท าให้มนุษยมี์พฤติกรรมอย่างท่ีเป็น และมองแคบ คือ มองตวัตนของมนุษยแ์ต่ละคน

เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลนั้นๆ เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงผูท่ี้จะพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะไดพ้ฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้น

ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างแหล่งท่องเท่ียวกบันกัท่องเท่ียว และใน

ปัจจุบนัน้ีแนวโน้มในการท่องเท่ียวก็จะเป็นไปในแนวทางการท่องเท่ียวท่ีเฉพาะทางมากข้ึน อาทิ 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเพื่อความสนใจเฉพาะ และการท่องเท่ียวเพื่อการชอ้ปป้ิงก็

จะเป็นอีกประเภทหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึนมาในปัจจุบนัซ่ึงถือว่าการท่องเท่ียวประเภทน้ีเป็นตวักระตุ้น

เศรษฐกิจให้แก่ทอ้งท่ีในแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นอยา่งดี  จงัหวดัจนัทบุรีก็เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความ

หลากหลายทางทรัพยากรท่องเท่ียว ท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดจันทบุรีก็คือ แหล่ง

ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี แหล่งท่องเท่ียวน้ีสร้างรายได้และกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดั

จันทบุ รีให้ เ กิดสภาพคล่อง  นอกจากจะมีรายได้จากการท าการค้าภายในประเทศแล้ว 

อุตสาหกรรมอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรียงัน ารายไดเ้ขา้มาจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จากการจดั

อนัดับสินค้าส่งออกส าคัญของไทยตามูลค่าการส่งออกของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั มีมูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบั 3 ซ่ึงท ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศ  
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ในปีพ.ศ. 2555 จ านวน 408,040 ลา้นบาท อญัมณีท่ีอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรีก็เป็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง 
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าใหก้บัอญัมณี หรือเรียกวา่ การเผาพลอย การเผาหรือหุงพลอย เป็นการเพิ่ม
คุณค่าของพลอยวิธีหน่ึง โดยเร่งพลอยให้แสดงสีออกมาเร็วข้ึนและคุณภาพจะคงท่ีตลอดไป นบัวา่
เป็นการใชเ้ทคโนโลยเีขา้ช่วยโดยไม่ตอ้งรอธรรมชาติท่ีตอ้งใชเ้วลานบัลา้นปี ความรู้น้ีเป็นมรดกตก
ทอด และเป็นความลบัของการประกอบอาชีพท่ีท าให้ไทยไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนๆ ในโลก ซ่ึงชาว
จงัหวดัจนัทบุรีท่ีท าธุรกิจอญัมณีก็จะมีความเช่ียวชาญในดา้นน้ีเป็นอยา่งดี เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ
ก็จะน าไปจ าหน่ายในยา่นการคา้อญัมณี หรือตลาดพลอย และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายงั
จงัหวดัจนัทบุรีและสนใจในการเลือกซ้ืออญัมณีก็มกัจะเดินทางมายงัตลาดพลอยเท่านั้น ซ่ึงจะเกิด
เป็นการท่องเท่ียวแหล่งอญัมณีเฉพาะจุด และรายได้ก็กระจุกตวัในบางแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
เท่านั้น ไม่มีการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้เป็นการกระจายรายได้ การสร้างเส้นทางการ
ท่องเท่ียวแหล่งอญัมณีคือรูปแบบหน่ึงในการพฒันา เช่น เหมืองแร่รัตนชาติท่ียงัคงเหลืออยู่ใน
จงัหวดัจนัทบุรี ชุมชน ชาวบา้นท่ีรับตกแต่งเจียระไนอญัมณี ตลาดพลอย ศูนยอ์ญัมณีและจิวเวอร์ร่ี 
รายไดก้็จะกระจายสู่ชุมชนนั้นไดจ้ากการเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งอญัมณี
ของจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงแนวโนม้การท่องเท่ียวก็จะเฉพาะทางและเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ
มากข้ึน และแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้ให้ความส าคญั กบัการสร้าง
ความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียวน ามาซ่ึงรายได ้และส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเน้นการเผยแพร่
ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว สร้างสภาพแวดลอ้ม และพฒันาระบบสนบัสนุนการตลาดท่องเท่ียว
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของจนัทบุรีก็โดดเด่นเร่ืองอญัมณี หรือเรียกไดว้า่ เป็นนคร
แห่งอญัมณี อีกทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบุรี ก็มุ่งเน้นในการพฒันาและสนบัสนุน
อุตสาหกรรมอญัมณีแต่ก็ยงัขาดการวิจัยเพื่อวดัระดับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีของ
จงัหวดัจนัทบุรีท่ีตอบสนองต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรี 

จากความส าคญัและปัญหาท่ีกล่าวมานั้นผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรท่ีจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีและประเมินระดับศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อให้เกิดแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จันทบุรีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยใช้การท่องเท่ียวบูรณาการกับ
อุตสาหกรรมอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีโดยการน าการท่องเท่ียวเขา้มาสนับสนุนกระจายรายได้
ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวแห่งอ่ืนๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี และจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานผู ้บริหารภาครัฐและเอกชนเม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแหล่งอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
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เพื่อสังเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี
ให้เป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากข้ึน สร้างรายได ้และกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบุรี และเกิด
ความสอดคลอ้งระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีกบัลกัษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 

2) เพื่อส ารวจทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรี 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีของจังหวดัจันทบุรีเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 

1.3  ค ำถำมกำรวจิัย 
 

1) พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของ
จงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งไร 

2) ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งไร 
3) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเพื่อตอบสนอง

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยควรจะเป็นอยา่งไร 
 

1.4  ผลกำรวจิัยทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายงั
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

2) ได้รับรู้ถึงทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรี 

3) ได้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดัจันทบุรีเพื่อตอบสนองต่อ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 
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1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ผูบ้ริหารทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใช้เพื่อพฒันาปรับปรุง
เพิ่มศกัยภาพเพื่อใหแ้หล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีตอบสนองต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งอญัมณีไดอ้ยา่งถูกทิศทาง 

2) ผูบ้ริหารจงัหวดัจนัทบุรีสามารถน าผลวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการกระตุน้เศรษฐกิจ
จงัหวดัได้โดยผ่านทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีได้เกิดการกระจาย
รายไดจ้ากการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เพื่อไม่ให้เป็นการกระจุกตวัของรายไดใ้นท่ีใดท่ีหน่ึง
ของจงัหวดัจนัทบุรีเท่านั้น 

 

1.6  ขอบเขตกำรวจิัย 

 
1) ด้านเน้ือหา ศึกษาส ารวจทรัพยากรท่องเท่ียวแหล่งอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี และ

ศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีและทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อประเมินระดบัศกัยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

2) ด้านประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 

3) ดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีศึกษา ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 

1.7 นิยำมศัพท์ 
 

การท่องเท่ียว  หมายถึง  การเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อ
เป็นการเลือกซ้ือและเลือกชมสินคา้อญัมณี 

นกัท่องเท่ียว  หมายถึง  ชาวไทยท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีท่ี
มีจุดประสงคใ์นการเดินทางมาเพื่อการท่องเท่ียว หรือการชอ้ปป้ิงอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี  หมายถึง Gem Town,  KP Jewelry Center, ซิลีนจิวเวลร่ี,  ตลาด
พลอย, Expert Gem, ธัญมณี, เจมส์มาร์เก็ต, สมาคมผูผ้ลิตอญัมณีและเคร่ืองประดับ, ศูนย์
จ  าหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัจงัหวดัจนัทบุรีและ Gem Club 
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ทศันคตินกัท่องเท่ียว  หมายถึง  ความรู้ การรับรู้ การแสดงความรู้สึก ของนกัท่องเท่ียวต่อ
ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจังหวดัจันทบุรีเพื่อเป็นการประเมินระดับศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี  หมายถึง  ขีดความสามารถของแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 10 
แห่งในจงัหวดัจนัทบุรีท่ีนกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ คือ ดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกัใน
ยา่นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นความปลอดภยั 

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี  หมายถึง  การกระท าของมนุษย์หรือกระบวนการต่างๆ 
ท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจงัหวดัจันทบุรีในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดี  เพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัจนัทบุรีและภูมิศาสตร์แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
2.2 ภูมิปัญญาในอุตสาหกรรมอญัมณี 
2.3 ความหมายของการท่องเท่ียวและการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคตินกัท่องเท่ียว 
2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา 
2.6 เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของจังหวดัจันทบุรีและภูมศิาสตร์แหล่งท่องเทีย่วอญัมณี 
 

จงัหวดัจนัทบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ห่างจากรุงเทพมหานคร ประมาณ 
245 กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีประมาณ  6,338 ตร.กม. หรือประมาณ  3,961,250 ไร่ 
 เขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง 
 ดา้นเหนือ           ติดกบั   จงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสระแกว้ 
 ดา้นใต ้              ติดกบั   จงัหวดัตราดและอ่าวไทย 
 ดา้นตะวนัออก   ติดกบั   จงัหวดัตราด และประเทศกมัพชูา 
 ดา้นตะวนัตก      ติดกบั   จงัหวดัระยองและอ่าวไทย 
 จนัทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์ มีการส ารวจ
โบราณคดีหลายแห่งในจนัทบุรี พบเคร่ืองมือเคร่ืองใชย้คุหินขดั อายปุระมาณ 2,000 ปี ในเขตอ าเภอ
มะขาม อ าเภอท่าใหม่และท่ีราบเชิงเขาท่ีบา้นคลองบอน อ าเภอโป่งน ้าร้อน เมืองจนัทบุรีเร่ิมมีการตั้ง
เมืองคร้ังแรก หนา้เขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 “ชาวชอง” หรือชนเผา่ในตระกลูมอญ-เขมร   
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เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกท่ีเขา้มาตั้งรกรากอยู่ในป่าฝ่ังตะวนัออก บริเวณจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง 
ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อจนัทบุรี-ตราด ซ่ึงเป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรท่ีอุดมสมบูรณ์    
ในสมยัก่อนชาวชองด ารงชีพดว้ยการเก็บของป่าออกมาขาย แต่ในปัจจุบนัพื้นท่ีป่าลดนอ้ยลงเพราะ
ถูกหกัร้างเพื่อท าสวน ท าไร่ ถูกจบัจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บของป่ากลายเป็นส่ิง
ผิดกฎหมาย พรานป่าอยา่งชาวชองจึงตอ้งเปล่ียนวิถีชีวิตมาเป็นแรงงานในเมือง บางส่วนกลายเป็น
ชาวนาชาวไร่ ชุมชนของชาวชองในปัจจุบันยงัปรากฏให้เห็นบริเวณบ้านคลองพลู ก่ิงอ าเภอ   
เขาคิชกูฏปี ต่อมาไดย้า้ยมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบา้นลุ่ม ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าจนัทบุรีในปี พ.ศ. 
2200 และหลงัจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เม่ือคร้ังยงัเป็นพระยา 
วชิรปราการ ไดน้ าก าลงัพลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงลอ้มพม่าออกมาทางทิศตะวนัออกและยึดเมือง
จนัทบุรีไวเ้ป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและไพร่พล จากนั้นจึงน ากองทพัทั้ง
ชาวไทยและชาวจีนจ านวน 5,000 คน กลบัไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาเหตุการณ์ดงักล่าว เป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานหลายแห่ง
ท่ีไดจ้ดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยูห่วั ไดย้า้ยเมืองไปตั้งท่ีบา้นเนินวง เน่ืองจากเป็นท่ีสูงมีชยัภูมิเหมาะเป็นท่ีมัน่ ในการป้องกนั
การรุกรานของพวกญวน จนกระทัง่ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เมือง
จนัทบุรีไดย้า้ยกลบัมาอยูท่ี่บา้นลุ่มตามเดิม เน่ืองจากบริเวณบา้นเนินวงอยูไ่กลจากแหล่งน ้า 

ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส โดยฝร่ังเศสไดเ้ขา้มายึดครองเมือง
จนัทบุรีไวเ้ป็นเวลานานถึง 11 ปี จนไทยตอ้งยอมยกดินแดนฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขงให้กบัฝร่ังเศสเพื่อแลก
เมืองจนัทบุรีกลบัคืนมาซ่ึงหลงัฐานท่ียงัคงอยู่คือ ตึกแดงท่ีใชใ้นการบญัชาการของกองทพัฝร่ังเศส 
และคุกข้ีไก่ ท่ีอยู่ในอ าเภอแหลมสิงห์ และในปี พ.ศ. 2476 ไดมี้การจดัตั้งระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินข้ึนใหม่ เมืองจนัทบุรีไดย้กฐานะเป็นจงัหวดัจนัทบุรีมาจนถึงปัจจุบนั   

จังหวัดจันทบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุและรัตนชาติหลายชนิด เน่ืองจาก
โครงสร้างทางธรณีวทิยาของจงัหวดัจนัทบุรี เอ้ืออ านวยต่อการเกิดแร่ธาตุหลายประเภท 
แร่ธาตุท่ีส าคญัท่ีพบในเขตจงัหวดัจนัทบุรี มีดงัน้ี  

1)  แร่ทรายแกว้  พบท่ีต าบลคลองขุด และต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ และ
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม  

2) หินอ่อน  พบท่ีต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 
3) แร่ควอตซ์  พบท่ีต าบลเขาววั อ าเภอท่าใหม่  
4) แร่ดินขาว  พบท่ีต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ 
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 ทั้ งน้ีจังหวดัจันทบุรียงัเป็นแหล่งแร่รัตนชาติท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย เป็น
แหล่งก าเนิดพลอยหลากสีสัน ไม่วา่จะเป็นพลอยสีแดง สีน ้าเงิน สีเหลือง สีเขียว โดยพบท่ีต าบลบาง
กะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี โดยเฉพาะพลอยสีแดงท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ ทบัทิมสยาม พบท่ีต าบล
เขาววั อ าเภอท่าใหม่ และท่ีต าบลบ่อเวฬุ ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง พลอยเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามานาน
กวา่ 7,000 ปีมาแลว้  
 ก่อนท่ีพลอยจะเกิดข้ึนมาอยา่งท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั ตอ้งผ่านการบ่มเพาะมานานนบัร้อย
ลา้นปี เร่ิมจากลาวาอนัร้อนระอุปะทุข้ึนสู่ผิวโลก เม่ือแข็งตวัก็จะกลายเป็นหินอคันีเน้ือละเอียดท่ี
เรียกว่า หินบะซอลต ์แต่ในขณะท่ีลาวายงัอ่อนตวัอยู ่ถา้ไดส้ัมผสัดูดซับอลูมินาในหินฟิลไลตท่ี์อยู่
ใกลเ้คียง และไดผ้สมกบัออกซิเจนในบรรยากาศ ก็จะกลายเป็นผลึกอะลูมิเนียมออกไซด์ ปราศจาก
สี เรียกวา่ แร่คอรันดมั หรือ กากะรุน ท่ีมีคุณสมบติัเป็นแร่รัตนชาติท่ีมีความแข็งเป็นรองก็แต่เพชร
เท่านั้น และแร่คอรันดมัจะกลายเป็นพลอยหลากสีในสกุลแซฟไฟร์ไดก้็ต่อเม่ือมีแร่ธาตุอ่ืนๆ เขา้ไป
ผสมอยูใ่นเน้ือของพลอย แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็จะท าใหพ้ลอยกลายเป็นสีต่างๆ ไดคื้อ  

1) ถา้เป็นอะลูมิเนียมออกไซดล์ว้น จะไม่มีสีเลย 
2) ถา้มีไททาเนียมกบัเหล็กปนอยู ่จะใหสี้น ้าเงิน 
3) ถา้มีโครเมียมปนอยูเ่ล็กนอ้ย จะใหสี้ชมพ ู
4) ถา้มีโครเมียมปนอยูม่ากพอ จะใหสี้แดงเขม้ คือทบัทิม  
5) ถา้มีเหล็กปนอยู ่จะใหสี้เขียวและสีเหลือง 

 ส่วนพลอยสาแหรกเกิดจากโมเลกุลของคอรันดมัเรียงตวัอยา่งสม ่าเสมอแนบแน่นคลา้ยไม้
ระแนงวางก่ายกนั เม่ือมีแสงมากระทบจึงสะทอ้นกลบัเป็นรูปดาว  
 ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี พบแหล่งพลอยในสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลาย เช่น ตามภูเขา 
ไหล่เขา และในพื้นท่ีราบกระจายอยู่ทัว่ทั้งจงัหวดั แหล่งท่ีมีพลอยแบ่งออกไดเ้ป็นสองเขตใหญ่ๆ 
คือ เขตท่ี 1  เป็นแหล่งพลอยท่ีอยูท่างซีกตะวนัตกของจงัหวดั แถบอ าเภอท่าใหม่และอ าเภอเมือง มี
อาณาบริเวณตั้งแต่เขาววั เขาพลอยแหวน เขาสระแกว้และบา้นบางจะกะ  พลอยท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
พลอยสีน ้ าเงิน สีเขียว สีเหลือง พลอยสาแหรก และพลอยจ าพวกเพทายและโกเมน เขตท่ี 2  เป็น
แหล่งพลอยท่ีอยู่ทางซีกตะวนัออกของจงัหวดั แถบสระบาปในเขตอ าเภอขลุง และอ าเภอมะขาม 
บริเวณบา้นบ่อเวฬุ บา้นสีเสียด บา้นตกพรม บา้นบ่อเอ็ด บา้นกลาง บา้นงูปลาไหล บา้นตกชี บา้น
สะตอ ห้วยสะพานหิน (บา้นทพันคร) บา้นแสงแดงและบา้นแสงส้ม  พลอยท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
พลอยสีแดงและสีน ้าเงิน  
  คุณภาพของพลอย การพิจารณาคุณภาพของพลอยมีวธีิสังเกตหลายประการ คือ  

1) ความแขง็ มีค่าวดัเป็นโมส์สเกล ไม่ต ่ากวา่ 6 (เพชร เท่ากบั 10) 



9 

2) ความงามของสี คือสร้างความลึกใหหิ้นมีค่าดว้ย 
3) ความมนัวาว คือลกัษณะท่ีสะทอ้นแสงท่ีส่องตวัเองไปเป็นมุมหกัเห  
4) การกระจายแสงออก คือการเปล่ียนแปลงการหกัของแสง 
5) การหกัเหของแสงอยา่งมาก ข้ึนอยูก่บัการเรียงตวัของอะตอมสารนั้นๆ  
6) ความใส คือลกัษณะท่ีปล่อยใหแ้สงผา่นได ้ 
7) ทนต่อปฏิกิริยาทางเคมี มีความเฉ่ือย ทนต่ออากาศและปฏิกิริยาเคมี 
8) เหมาะในการเจียรหินตกแต่ง  

 การท่ีจะได้พลอยมานั้นจะตอ้งท าการขุดพลอย นอกจากอาศยัโชคช่วยแล้ว ยงัมีวิธีการ
เฉพาะตวัในการคน้หาดว้ย เช่น สังเกตสีของดิน ดูจากข้ีพลอยซ่ึงก็คือ แร่ไพร็อกซินท่ีมีสีด าคลา้ย
นิลตะโก กระจายอยู่บนผิวดิน บางรายสังเกตจากเพื่อนพลอยจ าพวกเพทาย หรือพลอยน ้ าค้าง 
นอกจากนั้นยงัสังเกตไดจ้ากตวัตุก๊ตุ่น ท่ีเคยเช่ือกนัวา่เป็นอาหารของพลอยซ่ึงก็คือแร่ไมกา้ชนิดหน่ึง 
เม่ือพบร่องรอยดงักล่าวขา้งตน้จึงเร่ิมลงมือขุด โดยขุดหน้าดินทิ้งไปก่อน เพราะเป็นชั้นท่ียงัไม่มี
พลอย ชาวบา้น เรียกดินชั้นน้ีว่า อีหลอก แล้วขุดต่อไปจนลึกประมาณ 2-3 ศอก หากพบชั้นหิน
กรวดท่ีเรียกวา่ ชั้นกะสะ ซ่ึงก็คือ หินบะซอลต ์หรือหินโคบกท่ีชาวบา้นเรียกวา่ ลูกร่อน จึงจะแน่ใจ
วา่มีพลอย เพราะพลอยจะอยู่ในชั้นกะสะซ่ึงมีความหนา 10-30 เซนติเมตร บริเวณใดมีกะสะหนา
มากอย่างท่ีเรียกว่า หนาขนาดศอก จะมีพลอยหนาแน่นมาก บริเวณใดพลอยน้อย คนขุดจะเรียก
บริเวณนั้นวา่ พลอยห่าง เม่ือไดดิ้นในชั้นกะสะข้ึนมาจึงจะน ามาลา้งและร่อนในตะแกรงตามล าห้วย
ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งพลอย เพื่อแยกพลอยออกจากดินและกอ้นกรวด  
 อีกวิธีการหน่ึงท่ีใช้ในการขุดพลอย คือการใช้รถตกัดิน โดยตักดินในชั้นท่ีไม่มีพลอย
ออกไป แลว้ขดุเอาชั้นกะสะท่ีมีพลอยมากองไว ้จากนั้นจึงใชน้ ้าท่อใหญ่ฉีดไล่ลา้งดินออกไป ปล่อย
ใหส่้วนของกรวดและพลอยไหลตามราง ลงไปท่ีจ๊ิก หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ แยก็ ซ่ึงก็คือเคร่ืองแยก
พลอยออกจากกรวด จากนั้นจึงใชแ้รงงานคดัพลอยดว้ยมือ การขดุพลอยแบบน้ีเรียกวา่ เหมืองฉีด  
พลอยเป็นทรัพยากรท่ีท ารายไดใ้ห้แก่จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจ านวนมาก ตลาดขายพลอยขนาดใหญ่อยู่
ท่ีถนนอญัมณี มีการซ้ือขายในวนัศุกร์ เสาร์  มีมูลค่านบัหม่ืนลา้นบาทต่อปี งานฝีมือฝังพลอยและ
งานเจียระไนพลอยของช่างจงัหวดัจนัทบุรีมีช่ือเสียงมากจากอดีตมาถึงปัจจุบนัของจงัหวดัจนัทบุรีก็
จะเห็นไดว้า่มีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดช่วงเวลา  
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2.2 ภูมปัิญญาในอตุสาหกรรมอญัมณ ี
 
 เคร่ืองประดับอัญมณี จันทบุรีมีช่ือเสียงในการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีท่ีงดงาม
หลากหลายรูปแบบ มีความประณีตเป็นท่ีนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัมีการผลิต
เคร่ืองประดบัอญัมณีทั้งในรูปแบบเดิมและแบบสมยัใหม่ เคร่ืองประดบัในรูปแบบเดิมท่ียงัอยู่ใน
ความนิยมคือ การท าแหวนกล แหวนปู แหวนปลา  เป็นของดีเมืองจนัท ์เป็นท่ีรู้จกัและแสวงหากนั
มาก ตวัเรือนเป็นรูปปูทะเล พญานาค กุง้ ทอ้งวงเป็นวงเรียงกนัอยูเ่ม่ือถอดกา้นส่ีวง จะคลอ้งกนัอยู่
ไม่แยกจากกนั และเม่ือประกอบกนัอย่างถูกวิธี แหวนจะมีส่ีดา้นเรียงชิดกนั ผูเ้ป็นเจา้ของตอ้งรู้วิธี
ประกอบวา่ ตอ้งจบัดา้นใดสอดกา้นใด ดงันั้นเจา้ของแหวนบางท่านจึงมกัให้ช่างทองพนักา้นทั้งส่ีมิ
ให้หลุดจากรูปเดิม แหวนกล นอกจากจะเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสวยงามและแปลกแลว้ ยงัถือวา่เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองจนัท์ และยงัเป็นส่ิงท่ีฝึกความจ า ฝึกสมาธิและท าให้ใจเย็น สุขุมรอบคอบ 
ปัจจุบนัแหวนปูยงัคงเป็นหตัถกรรมท่ีเล่ืองช่ือของเมืองจนัทบุรี และช่างไดพ้ฒันารูปแบบโดยน าเอา
สัตวท์ะเล เช่น กุ้ง และปลาชนิดต่างๆ มาประดิษฐ์ และประดับตกแต่งด้วยพลอยหลากสีอย่าง
สวยงาม  
 

2.2.1 ขั้นตอนและกรรมวธีิในการผลติอญัมณี 
คดัเลือกพลอยดิบ ขั้นตอนน้ีเป็นการเลือกแยกหมวดหมู่พลอยดิบตามชนิดและแหล่งก าเนิด 

โดยเฉพาะหากจะน าไปเผา ผูผ้ลิตตอ้งแยกพลอยดิบตามชนิดและแหล่งก าเนิด เพราะลกัษณะในการ
เผาก็จะมีความแตกต่างกนั 

น าไปเผา การเผาพลอย  เป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง เป็นการน าเทคนิคการใช้
ความร้อนมาท าใหพ้ลอยราคาถูก กลายเป็นพลอยน ้ างามราคาแพง วิธีการเผาคือ ใชค้วามร้อนตั้งแต่ 
1,000 องศาเซลเซียสข้ึนไป เผาพลอยท่ีตอ้งขจดัความขุ่นในเน้ือพลอยออก โดยใชเ้วลาในการเผาไม่
ต ่ากว่าส่ีชัว่โมง พลอยท่ีไดจ้ากการเผาจะมีสีเขม้สวย และน ้ าใสสะอาดข้ึน ปัจจุบนัพลอยแทบทุก
เม็ดจะผ่านการเผาเพื่อความงามหมดจด แต่การเผาพลอยจะตอ้งใช้ผูมี้ความรู้ความช านาญและมี
ประสบการณ์เท่านั้น จึงจะรู้วา่พลอยชนิดใดสามารถเผาได ้และควรเผาดว้ยอุณหภูมิเท่าใด กบัดว้ย
กรรมวธีิอยา่งใด 

น าพลอยท่ีเผาแลว้มาตดัเศษพลอยดิบบางเมด็จะมีเศษเกินหรือรอยต าหนิ ผูเ้จียระไนตอ้งตดั
ออก ก่อนน าไปโกลน 

ตั้งน ้ าและโกลน น าพลอยท่ีตัดแต่งแล้วมาส่องดูว่าด้านใดควรเป็นด้านหน้า และควร
ออกแบบรูปร่างพลอยแบบใด จากนั้นจึงโกลนออกมาใหไ้ดรู้ปร่างคร่าวๆ 
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แต่งพลอย หลงัจากท่ีโกลนแล้ว พลอยท่ีได้ก่อนแต่งจะมีรูปร่างแบบหยาบๆ เช่น แบบ
วงกลม วงรี หรือแบบเหล่ียม ช่างแต่งจะท าการแต่งเพิ่มส่วนท่ีเป็นขอบ บ่า หนา้กระดาน และขอบ
ดา้นล่าง เพื่อเตรียมใหช่้างเจียระไนเหล่ียมต่อไป 

การเจียระไนพลอย  พลอยดิบตามธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตวั แต่เม่ือได้มีการ
ตกแต่งเพิ่มเติม อนัไดแ้ก่ การตดัเหล่ียม ขดัมนั ก็จะท าให้เกิดความแวววาวสวยงาม เพิ่มคุณค่าของ
พลอยให้สูงข้ึน จนัทบุรีเป็นแหล่งรวมแรงงานท่ีมีประสบการณ์ในการเจียระไนพลอยมาเป็น
เวลานาน กล่าวกนัวา่ในระยะแรกหมู่ชาวญวนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแม่น ้าจนัทบุรี และแถบถนนศรีจนัท์
เป็นช่างเจียระไน ต่อมาอาชีพน้ีจึงไดแ้พร่หลายออกไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ ทัว่จงัหวดั ตามถนนในตวั
เมืองจนัทบุรีรวมทั้งตามตรอกซอกซอย จะเห็นวา่มีโตะ๊เจียระไนพลอยอยูท่ ัว่ไป ช่างเจียระไนพลอย
มีทั้งหนุ่มสาวชาวจนัทบุรี และชาวอีสาน คนหน่ึงเจียระไนพลอยได้ประมาณวนัละสองกะรัตกา
เจียระไนเร่ิมจากการน าพลอยดิบมาดูวา่ พลอยเมด็น้ีมีรอยร้าวตรงไหน น ้าเป็นอยา่งไร ควรเจียระไน
เป็นรูปทรงใดเพื่อท่ีจะรักษาเน้ือพลอยใหไ้ดม้ากท่ีสุด และใหค้วามงามสูงสุด จากนั้นจึงน าโกลนคือ 
วางเหล่ียมพลอยใหพ้อเหมาะแลว้จึงเร่ิมเจียระไนรูปทรงของพลอยท่ีนิยม มีอยูส่ี่แบบดว้ยกนั คือ  

1) เหล่ียมเกสร หรือเหล่ียมเพชร เป็นการเจียระไนพลอยเป็นทรงกลมตดัเหล่ียม
รุ้งประกาย 

2) เหล่ียมกุหลาบ เป็นการเจียระไนเป็นทรงกลมเหล่ียมตดัจะใหญ่กว่าเหล่ียม
เกสร เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เหล่ียมขโมย มกัใชก้บัพลอยเมด็เล็กๆ 

3) หลงัเบ้ีย เป็นการเจียระไนแบบนูนเรียบไม่ข้ึนเป็นเหล่ียม ส่วนล่างตดัตรง มกั
ใชก้บัพลอยสตาร์ เพื่อขบัใหเ้หส้นเหลือบบนหนา้พลอยข้ึนเด่น มีความคมชดัทั้งหกขา และ 

4) เหล่ียมมรกต เป็นการเจียระไนพลอยเป็นทรงเหล่ียมตดัมุมเป็นชั้นๆ มกัใชก้บั
พลอยท่ีมีน ้าดีเป็นเลิศ เป็นแบบท่ีนบัวา่เป็นยอดนิยม 
 
 



12 

 
 
ภาพที ่2.1 รูปทรงต่างๆ ของการเจียระไนอญัมณ ี
แหล่งทีม่า: Rock & Co Promotion, 2013. 
 
 ท าความสะอาด น าพลอยท่ีเจียระไนเสร็จแลว้ ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาลา้งพลอย หรือ
แอลกอฮอล ์
 ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหีบห่อ แต่หากพบวา่พลอยเม็ดใดมีจุดบกพร่อง พลอยจะถูก
น าไปเจียระไนแกไ้ข 
 

2.3  ความหมายของการท่องเทีย่ว และการประเมนิศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 
 
การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงต้อง

ประกอบดว้ยปัจจยัสามประการเป็นอย่างน้อยคือ การเดินทาง การพกัคา้งแรม และการกินอาหาร
นอกบา้นซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไปต่างๆ กนั (นิคม จารุมณี, 2549: 1) กล่าวว่า 
การท่องเท่ียวหมายถึง การท่ีคนเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ และตลอดระยะเวลาเหล่านั้นได้มี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การไปเท่ียวชมสถานท่ีท่ีสวยงามหรือทศันียภาพแปลกๆ หรือเดินซ้ือ
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ส่ิงของต่างๆ และ Goeldner and Ritchie (2006 อา้งถึงใน  นิศา ชชักุล, 2550: 2) กล่าวไวว้า่ การ
ท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีเง่ือนไขตามหลกัสากลดงัต่อไปน้ี ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ี
อยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมคัรใจ ต้องเป็นการ
เดินทางด้วยวตัถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการนั้นและ
พ านกัในสถานท่ีนั้นไม่เกิน 60 วนั (ศรัญยา วรากุลวทิย,์ 2551: 1) 

นอกจากน้ี WTO (World Tourism Organization) (WTO, 2014: 1)ไดใ้หนิ้ยามการท่องเท่ียว
ว่า การท่องเท่ียวคือ การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุม แต่
มิใช่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐานหรือไปพ านกัอยูเ่ป็นถาวร และยงัมีการนิยามผูม้าเยือน 2 
ประเภท คือนกัท่องเท่ียว (Tourists) คือ ผูม้าเยือนชั่วคาวท่ีมาพกัอาศยัอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ใน
ประเทศท่ีไปเยือนและมีเหตุจูงใจในการเยือนเพื่อการพกัผอ่น ความเพลิดเพลิน สุขภาพ การศึกษา 
การกีฬา และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อการปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย การปฏิบัติ
เก่ียวกบัครอบครัวและการประชุมต่างๆ นกัทศันาจร (Excursionist) คือ ผูเ้ดินทางมาเยือนชัว่คราวท่ี
เขา้ไปอยู่ในประเทศเพียงวนัเดียว (น้อยกว่า 24 ชัว่โมง) และมิไดพ้กัคา้งคืน รวมทั้งผูโ้ดยสารเรือ
พาหนะเรือส าราญ (Cruise) ดว้ย ส าหรับ Cohen  (1972 อา้งถึงใน กาญจนา มณีแสง และคณะ, 2550 
: 6) จ  าแนกนกัท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท คือ แบบ Drifter กลุ่มน้ีชอบเดินทางไปในท่ีท่ีแตกต่างจาก
บา้นตนมากท่ีสุด ใชชี้วิตในแหล่งท่องเท่ียวมากกวา่การเป็นคนต่างถ่ินในพื้นท่ี ท าตวักลมกลืนกบั
สังคมของคนในแหล่งท่องเท่ียวและซึมซบัวฒันธรรมต่างถ่ินไดอ้ยา่งดี แบบ Explorer นกัท่องเท่ียว
ประเภทน้ี จดัการการเดินทางด้วยตนเอง และค้นหาประสบการณ์ท่ีแท้จริงท่ีมิได้จดัไวใ้ห้แก่
นกัท่องเท่ียว แต่ยงัตอ้งการบริการท่ีเหมาะสมไวใ้จได ้และส่ิงแวดลอ้มท่ีคุน้เคยเป็นคร้ังคราว แบบ 
Individual Mass Tourist นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีตอ้งการขจดัความยุง่ยากในการจดัการเดินทางโดยการ
ใช้บริการท่ีจดัเตรียมไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียว ดงันั้นการสัมผสัเน้ือแทแ้ละประสบการณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวจึงน้อย แบบ Organized Mass Tourist นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ใช้บริการรายการท่องเท่ียว
ส าเร็จรูปท่ีมีครบ เดินทางไปกับคณะทัวร์ มีผู ้น าทัวร์บริการทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ เพื่อ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ปฏิสัมพนัธ์กนัคนในพื้นท่ีนอ้ยมาก อีกทั้ง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548: 11)
ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นเร่ืองของการเดินทาง ถา้ไม่มีการ
เดินทางก็ไม่มีการท่องเท่ียว แต่ตอ้งเป็นการเดินทางท่ีเป็นการชัว่คราวด้วยความสมคัรใจมิใช่ถูก
บงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง แต่เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่นเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การศึกษา กีฬา เยีย่มญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา และไดแ้บ่งวตัถุประสงค์
ของการท่องเท่ียวออกเป็น 9 ประเภท คือ การท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนในวนัหยุด การท่องเท่ียวเพื่อ
วฒันธรรมและศาสนา การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง การ
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ท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก การท่องเท่ียวเพื่อ
เยี่ยมญาติการท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา พร้อมทั้ งยงักล่าวอีกว่า 
ทรัพยากรท่องเท่ียวจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ คือ มีส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว (Attractions) ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไปตามประเภทของทรัพยากรท่องเท่ียว มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งเขา้ถึง (Accessibilities) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัถา้การคมนาคมขนส่งเขา้ไม่ถึง ต่อให้
แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามและน่าสนใจมากแค่ไหนก็จะไม่เกิดการท่องเท่ียวและยงัเป็นตวั
เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียง มีส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ทั้งส่ิงอ านวย
ความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกประเภทความปลอดภยั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั รฐา  จนัทวารา และคณะ (2553: 22) ได้เสนอว่าแหล่งท่องเท่ียวจะต้องประกอบไปด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก คือ ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
(Accessibilities) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) ท่ีพกั (Accommodations) และกิจกรรม
ต่างๆ (Activities) ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะพฒันาได้ต้องเกิดจากการกระตุ้นจากภาวะ
แวดลอ้มเพื่อใหภ้าวะความสามารถแฝงท่ีอยูภ่ายในนั้นสามารถประจกัษไ์ด ้หรือท่ีเรียกวา่ ศกัยภาพ 
ซ่ึงพจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ศกัยภาพ หมายถึง ภาวะ
แฝง อ านาจ หรือคุณสมบติัท่ีมีแฝงอยูใ่นส่ิงต่างๆ อาจท าให้พฒันาหรือปรากฏเป็นส่ิงท่ีประจกัษไ์ด ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (เกษราพร ทิราวงศ ์และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง, 2554: 17) ท่ีวา่ ศกัยภาพ หมายถึงการ
กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งอยา่งมีสติ ก่อให้เกิดความส าเสร็จในส่ิงท่ีสร้างหรือส่ิงท่ีกระท า หรือหมายถึง 
คุณสมบติัท่ีแฝงอยูใ่นส่ิงต่างๆ ท่ีอาจท าใหพ้ฒันาหรือปรากฏเป็นท่ีประจกัษ ์
 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การท่ีเราเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ เป็นการชัว่คราว ท่ี
เกิดจากส่ิงดึงดูดใจจากสถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว  จาก 3 ส่ิงน้ีเป็นองคป์ระกอบในการเดินทางเป็นอยา่ง
น้อย และเป็นไปด้วยความสมคัรใจ และเกิดการจบัจ่ายใช้สอยในสถานท่ีนั้นๆ หมายถึง การ
ท่องเท่ียว 
 

2.3.1 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 
ปัจจยัในการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกใชใ้นการ

วิจยัเร่ืองแนวทางการยกระดบัศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเท่ียว 
จงัหวดัอุบลราชธานี (รฐา จนัทวารา และคณะ, 2553: 21) มี 5 ปัจจยัประกอบดว้ย  

1) ปัจจยัด้านท่ีพกั มีความสะอาด มีจ านวนเพียงพอต่อนักท่องเท่ียว มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในหอ้งพกั มีราคาท่ีพกัเหมาะสม มีความปลอดภยั 
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2) ปัจจยัดา้นการคมนาคม เส้นทาง ท่ีสามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ป้าย
บอกทาง และแนะน าเส้นทางตลอดการเดินทาง มีความปลอดภยัตลอดการเดินทาง 

3) ปัจจยัด้านส่ิงดึงดูดใจ แหล่งท่องเท่ียวมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แหล่ง
ท่องเท่ียวมีความงดงาม แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั 

4) ปัจจยัด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีโทรศพัท์สาธารณะท่ีเพียงพอ มีห้องสุขาท่ี
เพียงพอ มีร้านคา้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพียงพอ มีมคัคุเทศก์ท่ีมีความสามารถและอธัยาศยัดี 
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ 

5) ปัจจยัด้านการท่องเท่ียว กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสม การรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/
ผูป้ระกอบการ กิจกรรมและนนัทนาการต่างๆ 

การศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเข่ือนรัชประภาอ าเภอบา้นตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดน้ าศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว 7 ดา้น (ศิริพร คงจินดา, 2552: 55-60) ดงัน้ี 

1) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเท่ียว ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ความหลากหลายของทรัพยากรท่องเท่ียว ความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมเขา้ชม 

2) ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว ชมทิวทศัน์บริเวณสันเข่ือน นัง่เรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย 
พายเรือแคนู/คายคั เล่นน ้าในเข่ือน การถ่ายภาพ 

3) ด้านการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว สภาพถนน เส้นทางเดินเทา้ในแหล่ง
ธรรมชาติ ระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เรือบริการท่องเท่ียว ท่าเทียบเรือ/ลง
เรือ บริเวณจอดรถ 

4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ห้องน ้ า ถังขยะ ร้านอาหาร-
เคร่ืองด่ืม บริการโทรศพัท์และการส่ือสาร (สัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี) โต๊ะ เกา้อ้ี มา้นัง่ ส าหรับ
พกัผอ่น 

5) ดา้นท่ีพกัแรม ความหลากหลายของประเภทท่ีพกั ความสะอาดไดม้าตรฐาน ส่ิง
อ านวยความสะดวกในท่ีพกัเหมาะสม ความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ 

6) ดา้นความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว มาตรการรักษาความปลอดภยัของแหล่ง
ท่องเท่ียวเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ป้ายเตือนจุดอนัตรายในแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น อุปกรณ์ป้องกนัภยั เช่น เส้ือชูชีพ 
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7) ด้านข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว ป้ายนิทรรศการแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว  ส่ือแผ่นพบั ป้ายโฆษณา เจ้าหน้าท่ี/วิทยากร ป้ายอธิบาย ให้ข้อมูลในแหล่ง
ท่องเท่ียว  

และการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติไทรโยค (จารุจน์ กล่ินดีปลี, 2541: 35) ได้น าเกณฑ์พิจารณาความส าคญัของแหล่ง
ท่องเท่ียวของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปกร ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแม่ฮ่องสอน มาใช้ในการวิจัยคือ การเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก
ความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียว ช่วงเวลาท่ีทอ่งเท่ียวได ้การรวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียว และความ
ปลอดภยั 

การประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวจะวดัจากระดับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึง (เลิศพร ภาระสกุล, 2555: 40) ความพึงพอใจมกัจะเป็นท่ี
เข้าใจว่า  หมายถึง ความคาดหวังต่างๆ ท่ีคนเรามีก่อนการเดินทางจะเกิดข้ึน (Pre-Travel 
Expectations) และประสบการณ์ท่ีไดรั้บภายหลงัจากการเดินทางท่องเท่ียว 
 
ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบทรัพยากรการท่องเท่ียว 
 

นักวจัิย องค์ประกอบ ข้อค้นพบ 
1. บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 1. ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้ง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
อยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ โดย
เส้นทางคมนาคมมีความส าคญั
ท่ีสุด ต่อใหแ้หล่งท่องเท่ียวมี
ความสวยงามแค่ไหน ถา้ไมมี่
เส้นทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวก็
จะไม่เกิดการท่องเท่ียว 

    2. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเขา้ถึง 

    3. มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

      
 

  
      

 
  

      
 

  

          
2. Sharon Dickman 1. Attraction (ส่ิงดึงดูดใจ) ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย 5      2. Accessibilities (การเขา้ถึง) 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

นักวจัิย องค์ประกอบ ข้อค้นพบ 

3. รฐา จนัทวรา 
 
 
 
 
 
4. ศิริพร คงจินดา 

3. Amenities (ส่ิงอ านวยความ
สะดวก) 
4. Accommodations (ท่ีพกั) 
5. Activities (กิจกรรมต่างๆ) 
1. ปัจจยัดา้นท่ีพกั 
2. ปัจจยัดา้นการคมนาคม 
3. ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูด 
4. ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
5. ปัจจยัดา้นการท่องเท่ียว 
1. ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว   

องคป์ระกอบ หรือ 5As เป็น
ส าคญั 
 
 
ยึดหลกัองค์ประกอบ 5 หลกั
ของ Dickman เป็นปัจจยัใน
การประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 
 
การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว เกิดจากการวดั
ระดับความพึ งพอใจของ
นกัท่องเท่ียวทั้งหมด 7 ดา้น 

    2. ดา้นกิจกรรม   

    
3. ดา้นการคมนาคมเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

    
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

    5. ดา้นท่ีพกั 
 

  

    
6. ดา้นความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

    7. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร   

5. จารุจน์ กล่ินดีปลี 1. การเขา้ถึง     การประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเ ท่ียวได้น า เกณฑ์การ
พิจารณาความส าคัญของ
แหล่งท่อง เ ท่ี ยวของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    2. ส่ิงอ านวยความสะดวก   

    3. ความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียว 

    4. ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียวได ้   

    5. การรวมกลุ่มของงแหล่งท่องเท่ียว 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 
 6. ความปลอดภยั มหาวิทยาลยัศิลปกร ท่ีท าการ

วจิยัการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยมี 6 
ดา้นท่ีส าคญั 

 
จากการทบทวนหลักการในการประเมินระดบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว สรุปได้ว่า 

องค์ประกอบหลกัในการประเมินระดบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะประกอบไปดว้ยด้าน
ต่างๆ 7 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 2) ดา้นการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว 3) ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว 4) ดา้นพี่พกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 5) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
6) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ 7) ดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียว ทั้ง 7 ดา้นน้ีมีความส าคญัยิ่ง
ต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีท่ีจะตอบสนองต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีจะน ามาใช้เป็นหลกัการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยน าไปส ารวจ
จากทศันคติท่ีดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีทั้ง 7 ดา้น 
 
ตารางที ่2.2 ปัจจยัในการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว 

ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว ข้อค้นพบ 
1. ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว  
 
2. ดา้นการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
 
 
 
6. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

การท่ีจะเกิดการท่องเท่ียวได้นั้ นจะต้องเกิดการ
ดึงดูดใจท าใหอ้ยากไปยงัสถานท่ีนั้นๆ 
เม่ือเกิดความตอ้งท่ีจะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
นั้นการคมนาคมถือเป็นส่ิงส าคญัถา้ไม่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางแลว้ เกิดความล าบาก
ในการเดินทางไม่เกิดการเดินทาง การท่องเท่ียวก็จะ
ไม่เกิดข้ึน 
การประสัมพนัธ์ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ในแต่ละ
ช่องทา งนั้ น ถื อว่ า มี ค ว ามส า คัญ ท่ี จะ เข้ า ถึ ง
นักท่องเท่ียว เพื่อเป็นขอ้มูลให้นักท่องเท่ียวนั้น
ตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว ข้อค้นพบ 

 
  

  
  ท่องเท่ียว 

7. ดา้นความปลอดภยั   ถือเป็นความตอ้งการท่ีส าคญัของมนุษย์ ท่ีตอ้งการ
ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น สถานท่ีใดท่ี
ไม่มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นก็เป็นการ
ยากท่ีนักท่องเท่ียวนั้นจะเกิดความต้องการไปยงั
สถานท่ีนั้นๆ 

  

  
   

  

          
 

2.4 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
 

พฤติกรรม (Behavior) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Overt Behavior หมายถึง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกให้บุคคลอ่ืนมองเห็นได้ เช่น การยิ้ม การเขียนหนังสือ การเดิน หน้าแดง Covert 
Behavior หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน บุคคลอ่ืนมองไม่เห็นแต่สามารถวดัได ้เช่น ความคิด 
ความรู้สึก ทศันคติ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในน้ีเราอาจวดัง่ายๆ เช่น การสอบถามโดยตรงหรือวดัใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนมา คือการสอบถามทางออ้มเช่นการใชแ้บบสอบถาม หรือการใชเ้คร่ืองมือช่วยวดั เช่น
การใชเ้คร่ือง G.S.R. (Galvanic Response) วดัการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้าในบริเวณผิวหนงั 
ซ่ึงโยงไปถึงการรับรู้ เร่ืองอารมณ์ของบุคคล 
 

2.4.1 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว (Tourist Behavior) 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555: 2) ไดส้รุปว่า พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวหมายถึงการกระท าทุก

อย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้นจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นการ
กระท านั้ นได้หรือไม่ก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใด
สภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็น
พฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได้โดยอาศยัประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียว 
(Tourist’s Covert Behavior) เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึก
คิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยูภ่ายในจะมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียวท าให้สามารถคน้หาทางแกไ้ขคน้หาทางแกไ้ขพฤติกรรมใน
การตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือบริการของนกัท่องเท่ียวไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถ
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ในการตอบสนองของธุรกิจท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึนท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน หรือจะกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่าพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวหมายถึง
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงด าเนินไปภายใตผ้ลสะทอ้นท่ี
เกิดจากภาวะแวดลอ้ม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจของนักท่องเท่ียวเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว หรือจะกล่าววา่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวหมายถึง
บุคคลท่ีแสวงหา จดัซ้ือ ใช้ประโยชน์ และประเมินสินคา้หรือบริการท่องเท่ียวท่ีคาดวา่จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได ้โดยนกัท่องเท่ียวมีเงินทรัพยากรท่ีสามารถใชเ้พื่อแลกกบัความพึงพอใจ
จากการใช้บริการท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการคือ เงิน เวลา และความพยายาม และองค์ประกอบของ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ท่ีส าคญัมี 7 องคป์ระกอบคือ เป้าหมาย หมายถึงทุกพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
จะตอ้งมีเป้าหมายในการกระท า เช่นนกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศ โดยการแสดงให้
ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเดินทางท่องเท่ียวท่ีท าให้สภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวยงัคงสภาพความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศน์ดงัเดิม ความพร้อม หมายถึงความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการท ากิจกรรม
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ เช่นนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยันิยมไต่เขาปีนหน้าผา 
จะตอ้งมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจและสามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบไดส้ถานการณ์ 
หมายถึงเหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเลือกท ากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ เช่น
การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะควรกระท ากิจกรรมในยามคล่ืนสงบ ไม่ควรท ากิจกรรมในขณะท่ีมีพายุ
ฝนฟ้าคะนอง การแปลความหมาย หมายถึงวิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่นเวลาเท่ียงควรเป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งหยุดพกั
รับประทานอาหารกลางวนั การตอบสนอง หมายถึงการตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนได้
เลือกสรรแลว้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เช่นนกัท่องเท่ียวได้
ตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดเพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการ
เดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหน้าในการกระท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ตั้งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองห้องพกั ผลลพัธ์
ท่ีตามมา หมายถึงผลจากการกระท าหน่ึงๆ อาจได้ผลตามท่ีคาดหมายไวห้รืออาจไม่ได้ผลตามท่ี
คาดหวงัไว ้เช่นนกัท่องเท่ียวไดก้ าหนดการเดินทางเพื่อพกัผอ่นในวนัหยุด ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิด
การชุมนุมท่ีสนามบิน และท าให้สนามบินตอ้งปิดท าการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์
ท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไว ้ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั หมายถึง
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ จึงต้องกลับมาแปล
ความหมายและไตร่ตรองเพื่อหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความตอ้งการ หรืออาจจะล้มเลิกความ
ตอ้งการ เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงเกินความสามารถ เช่นการจลาจลในแหล่งท่องเท่ียว จะท าให้เกิดความ
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ผดิหวงั เพราะเกิดความกงัวลเร่ืองความปลอดภยั และอาจเลิกลม้ความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจ
เปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักว่า  ซ่ึง Morrison (2002 อา้งถึงใน มธุรส ปราบไพรี และ

คณะ,  2550: 33) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการบริโภคสินคา้มาจาก
ปัจจยั 2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน (Personal Factors/internal Variables) ไดแ้ก่ ความจ าเป็น ความ
ตอ้งการ และการจูงใจ (Need Want and Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) 
บุคลิกภาพ (Personality) รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self-Concept) 
ปัจจยัภายนอก (Interpersonal Factors/External Variables) ไดแ้ก่ วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย 
(Culture and Subculture) กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ชั้นของสังคม (Social Class) ผูน้  าความคิด 
(Opinion Leaders) ครอบครัว (Family)  

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม (จิรวฒัน์ อนุวชิชานนท,์ 2554: 80-82) กล่าววา่ มี
อยู่ 6 ปัจจยั คือ -อายุ ซ่ึงกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการและความสนใจท่ีแตกต่างกนั -
วงจรชีวติครอบครัว เป็นขั้นตอนในการด ารงชีวติของบุคคล ซ่ึงการด ารงชีวติของบุคคลในแต่ละขั้น
จะมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการและพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกนั โดยสัมพนัธ์กนักบัสถานภาพทางการเงิน และความสนใจของแต่ละบุคคล เช่น ผูท่ี้
เป็นโสดมีแนวโน้มท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่าผูท่ี้มีครอบครัวแล้ว-อาชีพ มีความสัมพนัธ์กับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและชั้นสังคมของบุคคล นักธุรกิจมีแนวโน้มจะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
วตัถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การเขา้ร่วมประชุม การเจรจาการค้า ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายได้น้อย มี
แนวโน้มท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวน้อย หรือมองว่าการท่องเท่ียวเป็นส่ิงฟุ่มเฟือย-สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ หรือรายได ้สถานภาพประกอบดว้ย รายได ้การออม อ านาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบั
การใช้จ่าย เน่ืองจากรายไดมี้ผลกระทบต่ออ านาจซ้ือ ผูท่ี้มีรายได้สูง มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี 
กลุ่มน้ียินดีจ่ายเพื่อแลกกบัการเขา้พกัในโรงแรมท่ีดีท่ีสุด ไดรั้บประทานอาหารท่ีดีท่ีสุด และไดรั้บ
การบริการท่ีดีท่ีสุด-การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
และการบริการเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ มีการเปรียบเทียบราคากบัคุณภาพ มีการตรวจสอบประวติั
ความเป็นมาและความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการตลอดจนมีการเปรียบเทียบระหว่างองค์กรท่ี
ให้บริการอย่างเดียวกนั แล้วจึงตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด กลุ่มน้ีจะใช้หลกัการและเหตุผล 
และไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ-ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิตค่านิยม หมายถึง ความคิดและ
ความเช่ือถือท่ีมีผลต่อพฤติกรรม หรือทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต เป็น
อุปนิสัยท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 
หรือ AIOs เช่น ผูท่ี้ยึดมัน่ในหลกัการ ส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม สนใจการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน เป็นตน้ 
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เนาวรัตน์ พลายนอ้ย (2538: 11-30) โครงสร้างของนกัท่องเท่ียว ทั้งทางดา้นชีวภาพ ดา้น
ประชากร ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียว เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
แหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียวรายได ้อาชีพ และพฤติกรรมในการท่องเท่ียวก็แตกต่างกนัไม่วา่จะเป็น 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว พาหนะในการเดินทาง การใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว ลกัษณะ
การเดินทาง การรับข่าวสารการท่องเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจในการท่องเท่ียว จุดแวะเท่ียว ระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียว การพกัแรม การใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ลกัษณะการใช้จ่ายเงิน การรับประทานอาหาร 
และได้ผลสรุปว่านักท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวโดยตนเอง อาศยับริษทัน าเท่ียว
ค่อนขา้งน้อย พาหนะส่วนใหญ่ท่ีใช้คือรถยนต์ส่วนบุคคล และส่วนใหญ่พกัแรมและรับประทาน
อาหารท่ีบา้นญาติหรือบา้นเพื่อน ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวมีความแตกต่างในบางประเด็นตามตวัแปร
ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษา รายได ้และถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

ส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจและเก็บ
ขอ้มูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย ซ่ึงแบ่งพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไดด้งัน้ีการ
เดินทางท่องเท่ียวต่างจงัหวดั แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ การเดินทางและลกัษณะการเดินทาง 
วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีท าระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวการจดัการ
เดินทาง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ผูร่้วมเดินทาง ผูต้ดัสินใจเลือกการเดินทางและลกัษณะการ
จดัการเดินทาง การหาขอ้มูลข่าวสารส าหรับการเดินทาง พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง และสถานท่ี
พกัแรม ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศความคิดเห็นเก่ียวกบัการเดินทาง
ท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ การวางแผนล่วงหนา้และการจดัสรรเงินส าหรับการเดินทาง
ท่องเท่ียว และการรับรู้รับทราบสโลแกน ซ่ึงพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว มี
ขั้นตอนในการตดัสินใจ 9 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเท่ียว (Tourism Promotion) เป็นการให้
ขอ้มูลการท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นส่ือต่างๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 2 ความตอ้งการการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน (Need) เป็นผลมา
จากการไดรั้บขอ้มูล ซ่ึงแต่ละบุคคลมีความอยากเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัล าดบัความ
ตอ้งการนั้นเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่ิงจูงใจส าหรับนักท่องเท่ียว (Motivation) เป็นแรงกระตุน้ให้อยาก
ท่องเท่ียวซ่ึงเกิดจากปัจจยัผลกัดนั (Push Factor) เป็นความตอ้งการจากสภาพทางร่างกายและจิตใจ
มากระตุน้ผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการการท่องเท่ียว และปัจจยัดึงดูด (Pull Factor) เกิดจากความ
น่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยแบ่งส่ิงจูงใจออกเป็นส่ิงจูงใจทาง
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กายภาพ (Physical Motivation) ส่ิงจูงใจดา้นวฒันธรรม (Cultural Motivation) ส่ิงจูงใจส่วนตวั 
(Personal Motivation) ส่ิงจูงใจดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (Prestige and Status Motivation) 

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว (Decision Making) เกิดจากการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว (Tourism Image) ของแต่ละทอ้งถ่ิน ประกอบกบัตดัสินใจวา่จะไป
ท่องเท่ียวท่ีไหนโดยค านึงถึงการประหยดั ปลอดภยั สะดวกสบาย และความสุนทรีภาพท่ีไดรั้บจาก
การส ารวจปัจจยัในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวมี 8 ประการตามล าดบัความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

จะไปท่องเท่ียวท่ีไหน จะไปท่องเท่ียวเม่ือไหร่ จะไปท่องเท่ียวโดยทางใด จะไป
ท่องเท่ียวกบัใคร จะไปท่องเท่ียวนานเท่าไหร่ จะไปท่องเท่ียวเพื่อชมอะไร จะไปพกัแรมในสถานท่ี
ประเภทไหน จะไปท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีก่ีวนั 

ขั้นตอนท่ี 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว (Planning for Expenditure) การ
ค านวณและการศึกษาค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว การวางแผนค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผน
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการท่องเท่ียวสถานท่ีนั้นๆ 

ขั้นตอนท่ี 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) การเตรียมตวัตอ้งเตรียมทั้ง
พาหนะการขนส่ง เอกสารการประกอบการเดินทาง และส่ิงจ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการเดินทางท่ีจ าเป็น 

ขั้นตอนท่ี 7 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel) เป็นการออกเดินทางโดยจะมีการ
ประเมินผลการท่องเท่ียวเป็นระยะๆ จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ การประเมินจะมีผลต่อการตดัสินใจ
การเดินทางคร้ังต่อไป หรืออาจบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืน 

ขั้นตอนท่ี 8 ประสบการณ์นักท่องเท่ียว (Tourist Experience) ผลของการได้รับ
ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวมี 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ประสบการณ์เชิงบวก (Positive) เป็นความพึง
พอใจท่ีไดรั้บ และประสบการณ์เชิงลบ (Negative) ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บหรือสัมผสัส่ิงต่างๆ ในขณะ
เดินทางท่องเท่ียวซ่ึงไม่มีความพึงพอใจ 

ขั้นตอนท่ี 9 ทศันคติของนกัท่องเท่ียว (Tourist Attitude) เกิดจากความรู้สึกความพึง
พอใจ และประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ทั้งดา้นลบและดา้นบวก 
 

2.4.2 กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือของนักท่องเทีย่ว 
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือจะประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ การรับรู้ถึงความตอ้งการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับรู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างส่ิงท่ีตนมีอยู่กบัส่ิงท่ีตนตอ้งการ Hawkins and Motherbaugh (2010 อา้งถึงใน 
จิรวฒัน์ อนุวิชชานนท,์ 2554: 74) ซ่ึงเป็นผลจากจิตใตส้ านึกของบุคคล สภาวะทางกายภาพ และ
แหล่งภายนอก จุดเร่ิมต้นของการซ้ือบริการทางการท่องเท่ียวก็คือความตอ้งการ เช่น ต้องการ
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พกัผอ่น ตอ้งการความสนุกสนาน ตอ้งการสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ ตอ้งการผจญภยั ตอ้งการ
หลบหลีกหนีความวุน่วายของเมืองหลวง ตอ้งการพบเพื่อนใหม่ๆ ท่ีมีความสนใจคลา้ยคลึงกนั 

2) การคน้หาขอ้มูล เม่ือเกิดความตอ้งการซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว
จะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของบริการทางการท่องเท่ียวจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี การคน้หาขอ้มูล
ภายใน โดยทบทวนความทรงจ าในอดีตเก่ียวกบัประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีผ่านมา การคน้หา
ขอ้มูลจากภายนอกจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี แหล่งบุคคลได้แก่ จากครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั แหล่ง
การคา้ หรือแหล่งขอ้มูลท่ีจดัท าโดยนักการตลาด ได้แก่ เว็บไซท์ของบริษทัน าเท่ียว ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ตัวแทนการท่องเท่ียว แหล่งชุมชน ได้แก่ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
ส่ือมวลชน แหล่งประสบการณ์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ตรงในการท่องเท่ียว 

3) การประเมินผลทางเลือก เม่ือได้ข้อมูลข่าวสารแล้ว นักท่องเท่ียวจะประเมิน
ทางเลือกของบริการทางการท่องเท่ียวจากคุณลักษณะหรือประโยชน์บางประการท่ีตนให้
ความส าคญั เช่น ความคุม้ค่าทางดา้นราคา ความคุม้ค่าทางดา้นประสบการณ์ ความสะดวกสบาย 
หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจคุณลกัษณะของการบริการทางการท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้
นกัท่องเท่ียวจึงไม่สามารถท่ีจะประเมินคุณภาพของการบริการไดจ้นกวา่จะไดใ้ชบ้ริการจริง 

4) การตดัสินใจซ้ือ นกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจซ้ือบริการการท่องเท่ียว โดยพิจารณา
จากแพ็คเกจการท่องเท่ียวท่ีตนสนใจ บริษทัน าเท่ียวท่ีเช่ือถือได ้เง่ือนไข วนัเวลาท่ีสะดวกในการ
เดินทาง ราคาท่ีสามารถจ่ายได ้ซ่ึงความตั้งใจซ้ือและการตดัสินใจซ้ือนั้นแตกต่างกนั โดยความตั้งใจ
ซ้ือมกัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะอาจมีปัจจยัอ่ืนแทรกระหวา่งความตั้งใจซ้ือ
กบัการซ้ือจริง 

5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ นักท่องเท่ียวจะประเมินคุณภาพของบริการโดย
เปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีตนรับรู้หรือประสบการณ์การบริการท่ีได้รับจากการ
ท่องเท่ียวจริง ถา้ประสบการณ์การบริการท่ีไดรั้บต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัไว ้นกัท่องเท่ียวจะไม่พึงพอใจ  
ถ้าประสบการณ์การบริการท่ีได้รับเป็นไปตามท่ีคาดหวัง นักท่องเท่ียวจะพึงพอใจ และ                 
ถา้ประสบการณ์การบริการไดรั้บสูงกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้นกัท่องเท่ียวจะพึงพอใจมากหรือช่ืนชมยนิดี 

โดย (ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร, 2553: 47) กล่าวว่า มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีคลา้ยกนัในการ
พิจารณา 5 ปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นระยะเวลาและสถานท่ี ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
ปัจจยัดา้นความนิยม ฤดูการ 

 จากทฤษฎีพฤติกรรมท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า การแสดงออกของนักท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีสามารถรับรู้ไดจ้ากการสังเกต ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายนอก และใชเ้คร่ืองมือวดัเพื่อ
รับรู้ถึงความรู้สึกของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวอัญมณี ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในและ
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สอดคล้องกับใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีท่ีได้จาก
ทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวมายงั
แหล่งท่อเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีและเกิดการตดัสินใจซ้ือของนกัท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ก็คือ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ภูมิล าเนา โดย
ค านึงถึงเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียว ระยะเวลา ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก แหล่งท่ีพกั 
การคมนาคม 
 
ตารางที ่2.3 พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 
 

ผู้วจัิย พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว ข้อค้นพบ 
1. จิรวฒัน์ อนุวชิชา
นนท ์
  
  

  
  

  
  

1. คนโสดมีแนวโนม้เดินทาง
ท่องเท่ียวสูงกวา่คนท่ีมีครอบครัว 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวนั้นข้ึนอยูก่บั ความ
ตอ้งการ ทศันคติ ค่านิยม โดย
สัมพนัธ์กบั สถานภาพทาง
การเงิน อาชีพ การศึกษา 

2. นกัธุรกิจมีแนวโนม้เดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
3. ผูมี้รายไดน้อ้ยมีแนวโนม้เดินทาง
ท่องเท่ียวนอ้ย หรือมองวา่การ
ท่องเท่ียวเป็นส่ิงฟุ่มเฟือย 

4. ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะ
คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
และบริการเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 

2. บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 1. เป้าหมาย 
2. ความพร้อม 
3. สถานการณ์ 
4. การแปลความหมาย 
5. การตอบสนอง 
6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา 
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั 

นกัท่องเท่ียวจะมีเป้าหมายในการ
กระท า โดยมีความพร้อมคือวฒิุ
ภาวะและความสามารถในการท า
กิจกรรม ในขณะท่ีมีโอกาสท่ีเอ้ือ
ต่อการเลือกท ากิจกรรม ดว้ยวธีิ
คิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีพอใจมากท่ีสุด 
แลว้ท าการตดัสินใจ นกัท่องเท่ียว
จะตอ้งวางแผนการเดินทาง
กิจกรรมการเดินทาง การจอง 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

ผู้วจัิย พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว ข้อค้นพบ 
  หอ้งพกั ซ่ึงอาจจะเกิดผลตามท่ี

คาดหมายหรือไม่เกิดผล 
นกัท่องเท่ียวก็จะหาวธีิไตร่ตรอง
เพื่อหาวธีิใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ 

3. ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 
  
  

  
  

1. การเดินทางและลกัษณะการ
เดินทาง 

2. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง
3. กิจกรรมท่ีท าระหวา่งการเดินทาง
4. การจดัการเดินทาง 
5. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
 
 

พฤติกรรมการท่อง เ ท่ียวของ
นักท่องเท่ียวนั้ นก็จะมีลักษณะ
การเดินทาง การจดัการเดินทาง 
โดยมีผูร่้วมเดินทาง พาหนะท่ีใช้
ในการเดินทาง การหาข้อมูล
ข่ าวสารส าห รับการ เ ดินทาง 
สถานท่ีพกัแรม และค่าใชจ่้ายนั้น
แตกต่างกนั 

4. เนาวรัตน์ พลายนอ้ย 1. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง 
2. พาหนะในการเดินทาง 
3. การรับข่าวสารการท่องเท่ียว 
4. ลกัษณะการเดินทาง 
5. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
6. การพกัแรม 
7. การใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

นกัท่องเท่ียวนั้นมีพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ เ ป็น
พาหนะในการเดินทาง โดยเลือก
พกัคา้งแรมกบัญาติหรือเพื่อน 

 
โดยผูว้ิจยัสามารถสรุปพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวจากทฤษฎีขา้งตน้ท่ีจะน ามาใช้ใน

การส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวดงัตารางท่ี 2.4 
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2.4.3 สาเหตุของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
สาเหตุของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมาจากการถูกกระตุน้ของพลงัท่ีมาจากระดบัจิตท่ีต่างกนั 

จิตมนุษยแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ จิตส านึก (Conscious Level) จิตใตส้ านึก (Subconscious Level) 
จิตไร้ส านึก (Unconscious) 

1) จิตส านึก ในทางภาษาจิตวิทยา หมายถึง พลงัผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
และพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า บุคคลนั้นเขา้ใจสาเหตุการแสดงพฤติกรรม 100% 

2) จิตใตส้ านึก หมายถึง พลงัผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมท่ี
บุคคลกระท านั้น เขา้ใจสาเหตุท่ีเกิดข้ึนเพียงคร่ึงเดียว อีกคร่ึงหน่ึงไม่ค่อยเขา้ใจนกั แต่ถา้หากบุคคล
ผูน้ั้นคิดอยา่งจริงจงั อาจเขา้ใจสาเหตุของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาได ้

3) จิตไร้ส านึก หมายถึง พลงัผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและพฤติกกรมท่ี
บุคคลนั้นแสดงออกมาโดยมารู้สาเหตุท่ีแทจ้ริงเพราะสาเหตุเหล่านั้นถูกซ่อนอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก 
ซ่ึงผลักดันให้บุคคลแสดงออกมาต่างๆ นานา บางคร้ังเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่หลายคร้ัง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอยา่งมากมาย (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2542) กล่าววา่ การท่ีจะเขา้ใจ
พฤติกรรมมนุษย ์โดยการสังเกตทั้งการกระท าของบุคคล ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายนอก และความรู้สึก
นึกคิดของบุคคล ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายใน การสังเกตเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงอาจก่อให้เกิดการสรุป
ท่ีผิดพลาดได้ และการท่ีจะเขา้ใจในพฤติกรรมมนุษยจึ์งตอ้งมองสังคมทั้งระบบท่ีท าให้มนุษยมี์
พฤติกรรมอย่างท่ีเป็นและมองแคบคือมองตวัตนของมนุษย์แต่ละคนเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงจะท าให้บุคคลนั้นๆ เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (ไพพรรณ สะดวกการ, 2530)โดยการ
สังเกตหรือใช้เคร่ืองมือช่วย นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียว
ดงัต่อไปน้ี 

1) การจูงใจพฤติกรรมมนุษย์จะเกิดข้ึนได้ก็ต้องมีแรงจูงใจเป็นตวักระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรม Maslow (1943 อา้งถึงใน ศุภลกัษณ์  อคัรางกูล, 2547: 50)  เสนอแนวคิดว่า ความ
ตอ้งการของมนุษยม์าเป็นล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก ความตอ้งการ ดา้นกายภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นการยอมรับ ความมีช่ือเสียง และการรู้จกัตนเอง (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2555: 92) การจูงใจเป็น
ความต้องการท่ีได้รับการกระตุ้นของนักท่องเท่ียวคนหน่ึงท่ีต้องการแสวงหาความพอใจด้วย
พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายและแรงกระตุน้เป็นตวัท่ีท าให้เกิดการกระตุน้อยา่งรุนแรง เพื่อจะไดเ้กิดการ
ตอบสนองท่ีพอใจ 
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ภาพที ่2.2 ล าดับขั้นความต้องการทฤษฎขีองมาสโลว์ 
แหล่งทีม่า: จิรวฒัน์ อนุวชิชานนท,์ 2554: 83. 
 

และ Maslow (1943) เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นดงักล่าว หากความ
ตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองจนพึงพอใจมนุษยจ์ะมีความตอ้งการขั้นสูงข้ึน และส่ิงท่ีจะมาจูง
ใจมนุษยไ์ดน้ั้น คือ ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจนพึงพอใจ 
(ศุภลกัษณ์ อคัรางกูล, 2553: 55) ยงัสรุปไวว้่า แรงจูงใจต่างๆ นั้นมีมากมายและซับซ้อนอย่างยิ่ง 
แรงจูงใจเหล่านั้นข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล รูปแบบการใช้ชีวิต 
ประสบการณ์ การศึกษา แรงจูงในท่ีพบเห็นส่วนมากจะเป็นแรงจูงใจดา้นกายภาพ สังคม วฒันธรรม 
การพฒันาตนเอง สถานภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Maslow (1943) 

2) การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความเก่ียวกบัส่ิง
กระตุน้ โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดย้นิ ไดร้สชาติ และไดรู้้สึก เพื่อ
สร้างภาพท่ีมีความหมายออกมา Schiffman and Kanuk (2007 อา้งถึงใน จิรวฒัน์ อนุวิชชานนท์, 
2554: 24) การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความ
ตอ้งการ และอารมณ์ และปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ ซ่ึงจะมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
จึงท าให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั ฉะนั้นการโฆษณาในธุรกิจการท่องเท่ียว
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และบริการจึงตอ้งพยายามสร้างให้เกิดการรับรู้ทางด้านอารมณ์และความน่าเช่ือถือ (บุญเลิศ จิตตั้ง
วฒันา, 2555: 80) กล่าววา่กระบวนการรับรู้นั้นประกอบดว้ย 4ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร นกัท่องเท่ียวจะเปิดรับขอ้มูลเขา้มาสู่
ตนเอง ทั้ งโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ หรือส่ืออ่ืนๆ แต่จะมีโฆษณาใดท่ี
นกัท่องเท่ียวเปิดรับขอ้มูลอยา่งเลือกสรร 

ขั้นตอนท่ี 2 การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร นกัท่องเท่ียวตั้งใจรับส่ิงกระตุน้
อยา่งหน่ึงเม่ือเลือกสรรการเปิดรับขอ้มูลและใหค้วามสนใจแลว้ 

ขั้นตอนท่ี 3 ความเข้าใจในข้อมูลท่ีได้เลือกสรร นักท่องเท่ียวเข้าใจและ
ตีความหมายของขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใหต้รงกบัความหมายของขอ้มูลนั้น 

ขั้นตอนท่ี 4 การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร จะเกิดความทรงจ าขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวนั้นๆ อนัจะน าไปสู่การกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ
ในโอกาสต่อไป 

3) การเรียนรู้การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดจาก
การเรียนและประสบการณ์ Etzel, Walker and Stanton (2007 อา้งถึงใน จิรวฒัน์ อนุวิชชานนท์, 
2554: 84) การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนอง ซ่ึงเรียกวา่ 
ทฤษฎีส่ิงกระตุน้การตอบสนอง (Stimulate-Response (SR) theory) (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555: 80) 
กล่าวว่า การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ/หรือความเข้าใจ อันเป็นผลจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน การเรียนรู้ของนกัท่องเท่ียวเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บส่ิง
กระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด และเกิดการตอบสนอง 

4) ความเช่ือถือความเช่ือถือ หมายถึง ความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
Kotler and Keller (2009 อา้งถึงใน จิรวฒัน์ อนุชชานนท์, 2554: 85) อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์
ในอดีต ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป ธุรกิจท่องเท่ียวและบริการท่ีดีจะตอ้งท าให้ลูกคา้
เกิดความประทบัใจ ไวใ้จ เช่ือถือ บอกต่อถึงการบริการในแง่ดี ตลอดจนกลบัมาใชอี้กคร้ัง 

5) ทศันคติทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกดา้นอารมณ์ (ความพึงพอใจหรือไม่พอใจ) 
หรือแนวโน้มการปฏิบติัของบุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีองค์ประกอบในการเกิด
ทศันคติ 3 ประการ ประกอบดว้ย 1) ส่วนของความเขา้ใจ เป็นส่วนท่ีแสดงถึงความรับรู้ การรับรู้
และความเช่ือถือท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 2) ส่วนของความรู้สึก เป็น
ส่วนท่ีสะทอ้นถึงอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภค หรือเป็นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจท่ีมีต่อ
ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  3) ส่วนของพฤติกรรม หมายถึง แนวโนม้การกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเกิด
จากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้น ท าให้เกิดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ Schiffman and Kanuk (2007 
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อา้งถึงใน ณกัษ ์กุลิสร์ และคณะ, 2553: 22) กล่าววา่ ทศันคติหมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้
มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง การ
แสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่มีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจบางส่ิง ประกอบดว้ย (1) 
ทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง (2) ทัศนคติท่ีมีความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (3) ทัศนคติท่ีไม่
เปล่ียนแปลง (4) ทัศนคติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์ โดยมีโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 
ประการเช่นกนั คือ  

ประการท่ี 1 ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึงโมเดล
องคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ
เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ประการท่ี 2 ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ส่วนของ
โมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ ท่ีสะทอ้นอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ประการท่ี 3 ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ 
Feeling) หมายถึงส่วนของโมเดลองค์ประกอบทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็น
หรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
อาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 

และ Katz (1960 อา้งถึงใน จิรวฒัน์  วงศส์วสัดิวฒัน์, 2547: 1) ให้ค  าจ  ากดัความวา่ ทศันคติ
เป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงในรูปแบบของความชอบหรือไม่ชอบ ทศันคติจะรวม
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงนั้น McGuire (1960 อา้งถึงใน 
จิรวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์, 2547: 9) กล่าววา่ทศันคติเก่ียวขอ้งกบัความปรารถนาและความตอ้งการ 
ซ่ึง Childs (1965 อา้งถึงใน จิรวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์, 2547: 9) บุคคลสามารถมีความคิดเห็นในใจได้
โดยไม่ตอ้งแสดงออก แต่อาจแสดงทศันคติออกมาเป็นค าพูดได ้ เช่น พูดว่า “ฉนัชอบผูห้ญิง   คน
น้ี” 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียว      
อญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีในจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อประเมินระดบัศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

6) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพ  หมายถึง ลกัษณะด้านจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล 
ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองสภาพแวดลอ้มท่ีคงท่ี  และสอดคลอ้งกบักนั  Kotler and Keller (2009  
อา้งถึงใน จิรวฒัน์ อนุชชานนท์, 2554: 85)    บุคลิกภาพสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ตวั
แปรในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวได้  (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2555)  เป็นทฤษฎี               
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วเิคราะห์บุคลิกภาพโดยตรง ซ่ึงเนน้เร่ืองความจ าเป็น แรงจูงใจ และส่ิงกระตุน้อนัเป็นจิตไร้ส านึกจะ
เป็นตวัก าหนดบุคลิกภาพของนักท่องเท่ียวแต่ละคน ลักษณะท่ีแตกต่างกันของบุคลิกภาพมี 3 
ประการ คือ 

(1) บุคลิกภาพท่ีมีความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและโลก
ภายนอก (Id) เป็นบุคลิกภาพท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้อย่างหยาบ และความรู้สึกท่ีถูกกระตุน้ท าให้
นกัท่องเท่ียวพยายามตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง เช่น ความตอ้งการทางเพศ การโฆษณา
ง่ายๆ หยาบๆ ก็สามารถกระตุน้ (Id) ได ้ 

(2) บุคลิกภาพส่วนท่ีแสดงออก (Ego) เป็นบุคลิกภาพท่ีเกิดจากการควบคุมจิต
ใตส้ านึกของนักท่องเท่ียว จะควบคุมความตอ้งการภายในท่ีเกิดจาก Id ได้ โดยบุคลิกภาพจะมี
ลกัษณะสอดคลอ้งกบัค่านิยมในสังคมและวฒันธรรม 

(3) บุคลิกภาพเป็นมาตรฐานจริยธรรมของตน (Super Ego) เป็นบุคลิกภาพท่ี
สะทอ้นถึงจริยธรรมและศีลธรรมของสังคม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการเป็นพลเมืองดี การ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายจึงควรช้ีลักษณะบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับ
จริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีของสังคม เช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม ท่ีแตกต่างกนัก็ท าให้นกัท่องเท่ียว
มีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั การท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจบุคลิกภาพของนักท่องเท่ียวก็ตอ้งเขา้ใจใน
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวดว้ย 

7) แนวคิดของตนเอง 
เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อ

ตนประกอบดว้ย 
(1) แนวคิดท่ีแทจ้ริงของตนเอง หมายถึง ความคิดท่ีบุคคลมีต่อตวัตนท่ีแทจ้ริง

ของตน ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีบุคคลตอ้งการ 
(2) แนวคิดของตนเองในอุดมคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลใฝ่ฝันอยาก

ใหต้นเป็นเช่นนั้น บุคคลจึงมกัท าใหพ้ฤติกรรมของตนเองสอดคลอ้งกบัความคิดในอุดมคติ 
(3) แนวคิดท่ีต้องการให้บุคคลอ่ืนหรือสังคมมองตัวตนท่ีแท้จริง หมายถึง 

บุคคลนึกเห็นภาพลกัษณ์วา่บุคคลอ่ืนหรือสังคมมองวา่ตวัตนของตนเป็นอยา่งไร 
(4) แนวคิดท่ีตอ้งการให้บุคคลอ่ืนหรือสังคมคิดเก่ียวกบัตนเองในอุดมคติ เป็น

ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนหรือสังคมคิดถึงเขาในแง่ใดแง่หน่ึง 
(5) แนวคิดของตนเองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว เช่น 

การท่องเท่ียวโดยเรือส าราญท่ีหรูหรา หรือการเดินทางโดยขบวนรถไฟ Orient Express ซ่ึงสามารถ
สร้างความประทบัใจใหก้บัเพื่อนนกัธุรกิจได ้
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2.4.4 รูปแบบแบบพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว  
มีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา, 2555: 61) แบ่ง

นกัท่องเท่ียวออกเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะพฤติกรรมการเดินทาง ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียว หมายถึง 
บุคคลท่ีซ้ือรายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียว และ กลุ่มนกัเดินทาง หมายถึงบุคคลท่ี
จัดการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง และย ั้งมีนักวิชาการด้านการท่องเท่ียวได้เสนอรูปแบบ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว Cohen (1979 อา้งถึงใน บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2555: 66) มีอยู ่5 รูปแบบคือ
นกัท่องเท่ียวแบบนนัทนาการ (Recreation Tourist) นกัท่องเท่ียวแบบปลีกตวัหาความเพลิดเพลิน 
(Diversionary Tourist) นกัท่องเท่ียวแบบมุ่งหาประสบการณ์ Experiential Tourist) นกัท่องเท่ียว
แบบชอบทดลอง (Experimental Tourist) นกัท่องเท่ียวแบบใชชี้วิตเหมือนคนทอ้งถ่ิน (Existential 
Tourist) ส่วน Perrault and Darden (1979 อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555: 66) ไดแ้บ่งรูปแบบ
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้อยู่  4 แบบคือ นักท่องเท่ียวแบบประหยัด (Budget Travelers) 
นักท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventurous Travelers) นักท่องเท่ียวแบบเดินทางระหว่างวนัหยุด
(Vacation Travelers) นกัท่องเท่ียวแบบชอบเดินทางระยะทางยาวนาน (Moderate Travelers) และ 
Swabrooke and Horner (1999 อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555: 62) เสนอรูปแบบพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวไว ้อยู ่7 รูปแบบคือ นกัท่องเท่ียวแบบหลงใหลทะเล (Active Sea Lover)ชอบเดินทาง
ในทะเล นกัท่องเท่ียวชอบผูกมิตร (Contact-minded Holiday Makers) ชอบติดต่อพบปะกบัผูอ่ื้น 
นักท่องเท่ียวแบบชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบชมภูมิทศัน์ของแหล่งท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวแบบแสวงหาการพกัผอ่น (Rest-Seekers) ไม่ชอบกิจกรรม เนน้การนอนพกัผอ่นหยอ่น
ใจ นกัท่องเท่ียวแบบนกัคน้หา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภยัและชอบแสวงหามิตร
ใหม่ นักท่องเท่ียวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-Orientated) นักท่องเท่ียวแบบประเพณี
นิยม (Traditionalists) เนน้ความปลอดภยัไม่เส่ียงภยั 
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ตารางที ่2.4 ตวัแปรพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว เหตุผล 

1. ดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บก่อนการเดินทาง จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีดา้นพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ตวัแปรเหล่าน้ี
ครอบคลุมในการน าไปส ารวจพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวในการวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่ก่อนเดินทาง
จนส้ินสุดการเดินทาง 

2. ดา้นการเลือกใชย้านพาหนะ 

3. ดา้นลกัษณะการเดินทาง 

4. ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง 

5. ดา้นส่ิงจูงใจในการตดัสินใจ 
6. ดา้นระยะเวลา 

7. ดา้นการเลือกท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 

8. ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

9. ดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ         
 

2.5 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันา 
 

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีก็เป็นการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวอญัมณีนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนซ่ึง (ฑิตยา สุวรรณชฎ, 2544: 146) ไดก้ล่าว
วา่ การพฒันา คือ กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยการจดัสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายท่ีสังคมนั้นได้เลือกสรรแล้ว ด้วยการควบคุมอตัราการ
เปล่ียนแปลงให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ศิริพร คงจินดา, 2552: 22) ท่ีสรุปวา่ 
การพฒันาหมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติั และกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
เกิดผลใกลเ้คียงกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน โดยมีการวางแผนไวล่้วงหน้า
นอกจากน้ี (สนธยา พลศรี, 2547: 5) ยงัไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาว่า การพฒันา หมายถึง 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึน ทั้งทางดา้นคุณภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย ์เพื่อประโยชน์แก่ตวัของมนุษยเ์อง และการ
พฒันาคือการเปล่ียนแปลงทั้งระบบจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงจะไม่ใช่การพฒันาพร้อมทั้งยงัแบ่ง
ลกัษณะท่ีส าคญัของการพฒันามีลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นการเปล่ียนแปลงด้านต่างทั้งคุณภาพ 
ปริมาณ และส่ิงแวดลอ้ม มีลกัษณะเป็นกระบวนการ การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้นตอนท่ี
สัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นพลวตั เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดน่ิง อย่างช้าๆ หรือ
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รวดเร็ว เปล่ียนแปลงมากหรือนอ้ยก็ได ้เป็นแบบแผนและโครงการ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
การเตรียมการล่วงหน้าว่าจะเป็นในทิศทางใดเป็นวิธีการ เป็นการเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด เป็นปฏิบติัการ เกิดข้ึนจริงไม่ใช่แค่แนวคิด เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์มี
ความเหมาะสม มีเกณฑ์ช้ีวดั สามารถบอกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นการพฒันาหรือไม่ และ 
สามารถเปล่ียนแปลงได ้รูปแบบ กระบวนการ และวธีิในการพฒันาสามารถเปล่ียนแปลงได ้    

การพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาก็ถูกน ามาใช้ดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัจึงเกิด
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาแตกต่างกนัออกไปซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี แนวคิดแบบวิวฒันาการ เป็นการน า
การพฒันามาใชเ้พื่ออธิบายประวติัศาสตร์ของมนุษยท่ี์เคล่ือนท่ียา้ยจ าภาวะหน่ึงไปสู่อีกภาวะหน่ึงท่ี
สูงกวา่ ท าให้มนุษยมี์ความกา้วหน้าในดา้นต่างๆ มากข้ึน เช่น มีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์ข้ึน ร ่ ารวยมาก
ข้ึน มีเหตุผลมากข้ึน มีความแตกต่างกันมากข้ึน แนวคิดแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็น
แนวความคิดท่ีเกิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เน่ืองจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพฒันา ไม่
เก่ียวขอ้งกบัอดีตหรืออนาคต แต่สนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การ
แบ่งชนชั้นทางสังคม แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์  แนวคิดน้ีถูกน าไปใชใ้นการจ าแนกประเทศต่างๆ 
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น รายไดป้ระชาชาติ การมีงานท า ออกเป็น ประเทศพฒันาแลว้ ประเทศก าลงั
พฒันา และประเทศดอ้ยพฒันา แนวคิดแบบการปฏิบติัการทางสังคม เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากรัฐบาล
ของประเทศต่างๆ พยายามปรับปรุงแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐ์กิจและสังคม ในรูปของแผนปฏิบติัการ 
เช่นการปฏิรูปท่ีดิน การสหกรณ์ การพฒันาชนบท แนวความคิดแบบความขดัแยง้ทางสังคม เป็น
แนวความคิดของการพฒันาประเทศด้วยระบอบสังคมนิยม ท่ีน าทฤษฎีความขดัแยง้มาใช้เป็น
แนวทางในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและระบบสังคม โดยถือวา่การน าระบอบสังคมนิยมเขา้มา
ใชแ้ทนระบบท่ีใชอ้ยูเ่ดิม แนวความคิดแบบการพฒันาชุมชน เป็นแนวคิดท่ีองคก์ารสหประชาชาติ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา คือให้คนและกลุ่มคนในชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
และเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ตามหลกัการและวธีิการพฒันาชุมชน 

นอกจากวตัถุประสงในการใช้แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีแตกต่างกนัแลว้การพฒันายงัมี
ความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัค าอ่ืนไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง เป็นค ากลางๆ ท่ีหมายถึง การเปล่ียนสภาพ
ทัว่ๆ ไปของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีดีข้ึนหรือด้อยลงกว่าเดิม โดยไม่เจาะจงว่าเป็นรูปแบบวิธีใดและ
ความเร็วในการเปล่ียนแปลงเท่าได เป็นความแตกต่างของส่ิงนั้น เม่ือเปรียบเทียบกนัในสองเวลา 
หรือหมายถึง การท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเปล่ียนจากสภาพท่ีเคยด ารงอยูไ่ปสู่สภาพใหม่ เม่ือกาลเวลาผา่นเลย
ไปการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี อาจจะดีข้ึนหรือเลวลงกว่าสภาพเดิมก็ได้ การพัฒนากับ                
การเปล่ียนแปลงมีลกัษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกนั การพฒันาเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
มนุษย์ ท่ีมีเป้าหมาย วิธีการ และระยะเวลาท่ีแน่นอน ซ่ึงเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่การ



35 

เปล่ียนแปลงนั้น เกิดข้ึนไดจ้ากธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า วิวฒันาการ หมายถึง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีด าเนินไปทีละขั้น แต่ละขั้นมีความสืบเน่ืองมีความเก่ียวพนักนักบัขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน
ก่อนหนา้นั้น หรือหมายถึงการเจริญเติบโต เป็นการเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวิต เช่น วิวฒันาการของสังคม 
ววิฒันาการของอาชีพ ถา้หากวา่ววิฒันาการนั้นเปล่ียนในคุณภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนกวา่
สภาพเดิมก็เป็นลกัษณะหน่ึงของการพฒันา แต่วิวฒันาการคือการเปล่ียนแปลงท่ีใชร้ะยะเวลานาน 
ก าหนดเวลาไดไ้ม่แน่นอน การปฏิรูป หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือวิธีปฏิบติัในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญั เช่นการปฏิรูปสังคม คือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสถาบนั กฎหมาย 
ประเพณี และโครงสร้างอ่ืนๆ ของสังคมใหเ้หมาะสม โดยเนน้การเปล่ียนแปลงในดา้นหนา้ท่ี ไม่ใช่
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลักของสังคม และไม่ใช้ก าลังแบบถอนรากถอนโคลน การ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเพียงด้านใดด้านหน่ึงเท่านั้นซ่ึงต่างจากการพฒันา แต่เหมือนท่ีมนุษย์เป็น
ผูก้ระท า และมีแบบแผนในการปฏิบติั การปฏิวติั เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกบัการ
ปฏิรูป คือ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างหรือส่วนประกอบทั้งหมดของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่ง
รวดเร็ว และแบบพลิกหนา้มือเป็นหลงัมือ เช่นการปฏิวติัสังคม หมายถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของสังคมแบบกวาดลา้งและในเวลาอนัรวดเร็ว ดว้ยการใชค้วามรุนแรงหรือไม่ใชค้วามรุนแรงก็ได ้
อาจจะเกิดการเสียระเบียบทางสังคมข้ึนชัว่คราวหรือไม่ก็ไดแ้ละไม่เกิดการจลาจลตามมา การปฏิวติั
แตกต่างจากการปฏิรูปในเร่ืองของโครงสร้างสังคมท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีขอบเขตกวา้งกวา่ เวลาท่ี
เกิดข้ึนรวดเร็วกว่าการปฏิรูป มีลักษณะเหมือนกับการพฒันาท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
แตกต่างกนัท่ีวธีิคือการปฏิวติัเป็นการบงัคบัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การปฏิวติัอาจเป็นการพฒันาได้
ถา้มีลกัษณะเหมือนกบัการพฒันา ความเจริญเติบโต หมายถึง ความงอกงามเติบโตอยา่งชา้ๆ จนโต
เต็มท่ี เช่น  การเพิ่มขนาด น ้ าหนกั และอ าอาจ เป็นการเปล่ียนแปลงในระดบักระท าการ ซ่ึงเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงจากภายในออกสู่ภายนอกของส่ิงท่ีเจริญเติบโตนั้น เป็นค าบอกลกัษณะของ
การเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ และนิยมใชก้บัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น การ
เจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต คือ พืชและสัตว ์แต่นกันกัเศรษฐศาสตร์ก็น าค าน้ีมาใช้ในทางเศรษฐกิจ 
ในเร่ืองของการขยายตวัของเศรษฐกิจ ว่า ความเติบโตทางเศรษฐกิจ เหมือนกบัการพฒันาตรงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และต่างท่ี การเจริญเติบโตเป็นการเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติมากกวา่
การพฒันาท่ีตอ้งเกิดจากการวางแผนเป็นการเปล่ียนแปลงในดา้นปริมาณมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ แต่การ
พฒันาเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นคุณภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นมนุษยท่ี์มีความเจริญเติบโต 
คือ ร่างกายสูงใหญ่ มีน ้ าหนกัเพิ่มข้ึน ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารไดดี้ข้ึน แต่อาจไม่ใช่ผูท่ี้พฒันา
แลว้ก็ได ้ถา้หากขาดคุณธรรม เห็นแก่ตวั เอาเปรียบผูอ่ื้น ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีความสุขใน
ชีวิต และการเจริญเติบโตย ังน าไปใช้กับส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์กับมนุษย์ได้อีกด้วย เช่น การ
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เจริญเติบโตของเช้ือโรค ส่วนการพฒันาตอ้งเป็นประโยชน์ต่อมนุษยเ์ท่านั้น ความกา้วหนา้ หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา จากจุดท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ไปสู่จุดท่ีมีความพึง
พอใจมากกว่า ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงของเดิมให้ดีข้ึนตามล าดบั และเจริญวฒันาเร็วกว่าปกติ 
ความกา้วหนา้จึงเป็นการเปล่ียนแปลงในดา้นคุณภาพมากกว่าดา้นอ่ืนๆ ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
แต่ความกา้วหนา้ไม่ใช่การเจริญเติบโต เพราะความเจริญเติบโตเป็นการเปล่ียนแปลงในดา้นปริมาณ
และใช้เวลานาน ความกา้วหนา้มีความใกลเ้คียงกบัการพฒันา เพราะเป็นการบอกทิศทางของการ
พฒันาวา่ดีข้ึนหรือมีคุณภาพ เท่านั้น การคน้พบ หมายถึง การคน้พบส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์เช่น การคน้พบวา่โลกกลม การคน้พบแรงโน้มถ่วงของ
โลก การคน้พบพลงังาน เป็นตน้ แลว้น ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในดา้นต่างๆ ของมนุษย ์การคน้พบ
ท าให้เกิดการประดิษฐ์ นวตักรรม และความทนัสมยัข้ึน การคน้พบน้ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
เพราะน าไปสู่วิธีการพฒันาแบบใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมได ้การประดิษฐ์ หมายถึง การน าความรู้ท่ีมีอยู่
แลว้ หรือคน้พบใหม่มาใชป้ระโยชน์มี 2 ประเภท คือ ส่ิงประดิษฐ์ทางวตัถุ เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ต่างๆ โทรศพัท ์ส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ และส่ิงประดิษฐ์ทางสังคม เช่น ภาษา กฎหมาย ประเพณีต่างๆ 
การประดิษฐ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการคน้พบ คือ เป็นการสร้างส่ิงต่างๆ ข้ึนมาใชป้ระโยชน์ทั้งในส่ิง
ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม การประดิษฐ์ในบางคร้ังมีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่
บางคร้ังก็เป็นโทษต่อมนุษยอ์ยา่งรุนแรง ซ่ึงแตกต่างไปจากการพฒันาท่ีตอ้งมีประโยชน์เท่านั้น ขอ้
แตกต่างอีกประการหน่ึง คือ ส่ิงประดิษฐ์มกัจะเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเทคนิควิธีการท่ีน ามาใช ้
แต่การพฒันาไม่ใช่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเป็นวตัถุ การพฒันาเป็นเทคนิควิธีการหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในตวัของมนุษยแ์ละสังคม นอกจากน้ีการประดิษฐ์อาจมุ่งประโยชน์เพียงดา้นใดดา้น
หน่ึงเท่านั้น ต่างจากการพฒันาท่ีเน้นหลายๆดา้น นวตักรรม หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีน ามาใช้ในสังคม
เป็นคร้ังแรก อาจจะโดยการประดิษฐ์ของคนในสังคมหรือแพร่กระจายมาจากสังคมอ่ืนก็ได ้
นวตักรรมมีทั้งท่ีเป็นวตัถุ คือ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น 
แนวความคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธการต่างๆ เป็นตน้ เม่ือน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายเป็นเวลานาน และมี
ส่ิงใหม่อ่ืนเขา้มาทดแทนก็ไม่จดัว่าเป็นนวตักรรมอีก เช่น รถจกัยานยนต์ เคยเป็นนวตักรรมใน
ช่วงเวลาหน่ึง แต่เม่ือมีการประดิษฐ์คิดคน้รถยนต์ได้ส าเร็จ รถจกัรยานยนต์ก็ไม่ใช่นวตักรรมอีก
ต่อไป นวตักรรมก็มีลกัษณะคลา้ยกบัการคน้พบและการประดิษฐ์ ความทนัสมยั หรือการท าให้เป็น
สมยัใหม่ หรือภาวะทนัสมยั หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลจากวิถีชีวิตแบบ
เก่าท่ีโบราณล้าหลังมาเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมากข้ึน มีความสะดวกสบายมากข้ึนอนัเป็นลกัษณะสังคมของประเทศในโลกตะวนัตก 
คือ ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ีทนัสมยั ความทนัสมยัในเร่ืองเทคโนโลย ี
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การมีอาคารสูงและสวยงาม มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ ไม่ใช่การพฒันาเสมอไปถ้า
ความทนัสมยันั้นไม่มีความเหมาะสมกบัคนในสังคมนั้นๆ เช่น ตอ้งซ้ือของราคาแพง ระบบการ
ท างานยุง่ยาก ท าลายส่ิงแวดลอ้ม มีผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มท าใหค้นเกิดความเดือดร้อน ก็
คือ ความทนัสมยัท่ีไม่พฒันา อีกทั้ง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548: 265) ได้กล่าวถึงการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวว่า ภาครัฐและเอกชนจะตอ้งมีบทบาทในการพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว โดยบทบาทของภาครัฐมีอยู่ 4 ด้านด้วยกันคือ บทบาททางด้านการพัฒนาทรัพยากร
ท่องเท่ียว โดย การจดัท าบญัชีทรัพยากรท่องเท่ียวทั้งหมด ประเมินคุณค่าทรัพยากรท่องเท่ียวทั้งใน
ดา้นการพฒันาและการตลาด ก าหนดความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวให้
พอเพียงทั้งในปัจจุบนัและอนาคต พร้อมทั้งยกระดบัมาตรฐานการบริการให้สูงข้ึน ให้ความส าคญั
ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้สมดุลกับการพฒันา ก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
ทรัพยากรท่องเท่ียว สร้างแรงงานในทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความรู้ความสามารถและเพียงพอกบั
การพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียว สร้างทศันคติและความเขา้ใจในความส าคญัของทรัพยากรท่องเท่ียว
ให้เกิดข้ึนและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป บทบาททางดา้นพฒันาการตลาดท่องเท่ียว โดยบทบาท
ดา้นน้ีจะมี 2 ลกัษณะคือ เป็นการด าเนินการดา้นการตลาดท่องเท่ียวในขณะท่ีทรัพยากรท่องเท่ียว
และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวยงัไม่ไดรั้บการพฒันา โดยจะใช้การตลาดท่องเท่ียว
เป็นตวัน าให้เกิดนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวข้ึนก่อน แลว้จึงพฒันา
ทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นการด าเนินงานด้านการตลาดท่องเท่ียวเม่ือมีทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิง
อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวพร้อมแลว้ จึงใชก้ารตลาดท่องเท่ียวเป็นตวัน าให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียว เป็นการสร้างอุปทานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนก่อนแลว้จึงสร้าง
อุปสงคข์องอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามมาภายหลงั 

บทบาททางดา้นการควบคุมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยการควบคุมและจดัระเบียบใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตอ้งมีองคก์ารท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมและจดัระเบียบโดยสามารถออก
กฎหมายท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวด าเนินการไปตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวบ้ทบาท
ทางด้านการจัดการการเงินของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนา
ทรัพยากรท่องเท่ียว โดยมีการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีจะให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยา่งคุม้ค่า ใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุนพฒันาบริการท่องเท่ียว ซ่ึงครอบคลุม
ไปถึงการสร้างก าลงัแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพมาตรฐาน และการใชจ่้ายเงิน
เพื่อการตลาดท่องเท่ียว โดยมีการศึกษาและวิจยัลู่ทางด้านการตลาดท่องเท่ียวเพื่อให้ใช้จ่ายเงิน
ทางดา้นการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวมีความถูกตอ้งและเหมาะสมและมีผลต่อการชกัชวนให้มี
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน และบทบาทของเอกชนในการพฒันาอุตสาหกรรม
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ท่องเท่ียว ก็มี 4 ดา้นเช่นกนั คือ บทบาททางดา้นการพฒันาบริการของธุรกิจท่องเท่ียว โดยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน บทบาททางดา้นการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตอ้งมีการ
ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน บทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว ตอ้งร่วมมือกับภาครัฐในการ
อนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่ห้คงไว ้และสร้างทรัพยากรท่องเท่ียวใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน บทบาท
ทางด้านการคุม้ครองรักษาความปลอดภยัแกนักท่องเท่ียว เพราะนักท่องเท่ียวจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นส าคญั ถา้หากแหล่งท่องเท่ียวไม่ความปลอดภยัก็จะเป็นอุปสรรคส าคญัและบัน่ทอน
ความเจริญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
  จากทฤษฎีขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
กระท าของมนุษยเ์พื่อประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจ โดยส่วนรวมก็ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่เจาะจง
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีได้รับผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากบทบาทของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ให้สนองต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อแหล่งท่องเท่ียวในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

2.6 เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ และคณะ (2554) ไดท้  าการศึกษาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเพื่อ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเมืองภูซางอย่างย ัง่ยืน ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดั
พะเยา ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ น ้ าตกภูซาง บ่อน ้ าซับอุ่น เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน ้าตกภูซาง น ้าตกหว้ยโป่งผา ภูชมดาว ส่วนทรัพยากรการท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมท่ี
สามารถส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวได ้คือ พระธาตุภูซาง เฮือนไทล้ือ งานตกั
บาตรสองแผ่นดิน งานตานข้าวใหม่ งานเล้ียงปางลูกปางหลาน งานเล้ียงผีด่าน งานเล้ียงผีดง
ชาวบ้าน งานบนข้างจ ้ า งานตานก๋วยสลาก ส่วนการท่องเท่ียวเมืองชายแดนท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวได ้คือ ตลาดนดัชายแดนไทย-สปป.ลาว และการเขา้ไปท่องเท่ียวเมืองลาวลกัษณะการ
เดินทางและการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ ส่วนใหญ่มากบักลุ่มครอบครัว เป้าหมายในการ
เดินทางมาเยือนเมืองชายแดนภูซางถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงของการเดินทาง ส่ือท่ีเป็น
แหล่งขอ้มูลซ่ึงท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัเมืองชายแดนภูซาง ส่วนใหญ่รู้จกัจาก เพื่อน ญาติ คนรู้จกั
แนะน า รองลงคือส่ืออินเตอร์เน็ต ดา้นส่ิงจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการมาเยือน และเม่ือ
ไดม้าสัมผสัแลว้เกิดความประทบัใจมากมายหลายประการ คือ 1) ตลาดนดัชายแดนไทย-สปป. ลาว 
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2) วิถีชีวิตของผูค้นชนบท การสัมผสัไดถึ้งวิถีชีวิตแบบชนบทไทยท่ียงัคงมีอตัลกัษณ์แบบดัง่เดิม    
3) ความเป็นมิตรไมตรีจากเจา้บา้น ผูค้นในชุมชนบา้นฮวกและพื้นท่ีใกลเ้คียง 4) โฮมสเตยบ์า้นฮวก
กบัการสัมผสัวิถีชุมชน  5) งานตกับาตรสองแผ่นดินและการสัมผสัดินแดนประเทศเพื่อนบา้น       
6) งานหัตถกรรม ผา้ทอและของท่ีระลึกแบบพื้นเมืองประจ าถ่ินขีดความสามารถในการรองรับ
ทางดา้นกายภาพส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว พบวา่ ขีดความสามารถ
ในการรองรับไดข้องชุมชนบา้นฮวก ดา้นท่ีพกั พบวา่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดสู้งสุด 44คน/
วนั ดา้นร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืมภายในชุมชนบา้นฮวกสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดสู้งสุด 888 คน/
วนั ดา้นขีดความสามารถในการรองรับไดข้องอุทยานแห่งชาติภูซาง พบวา่ ดา้นพื้นท่ีเล่นน ้ าบริเวณ
น ้ าตกภูซางจะสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได้ทั้งส้ิน 82 คน/รอบ คิดเป็น 2,214 คน/วนั เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติน ้ าตกภูซางสามารถรองรับไดท้ั้งส้ิน 165 คน/วนั พื้นท่ีปิกนิกบริเวณน ้ าตกภูซางจะ
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดท้ั้งส้ิน 522 คน/รอบ คิดเป็น 3,654 คน/วนั พื้นท่ีลานชมวิวทิวทศัน์ภู
ชมดาวจะสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ทั้งส้ิน 150 คน/รอบ คิดเป็น 1,350 คน/วนั ลานจอดรถ
ส่วนบุคคลได้ 357 คนัต่อวนั รถทวัร์ได้ 217 คนั/วนั และรถจกัยานยนต์ได้ 1,813 คนั/วนั ท่ีพกั
นกัท่องเท่ียวจะสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ทั้งส้ิน 3,567 คน/วนั ส าหรับท่ีอาบน ้ าจะสามารถ
รองรับได้ทั้งส้ิน 432 คน/วนั และร้านอาหารเคร่ืองด่ืมบริเวณอุทยานแห่งชาติภูซาง จะสามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียวไดท้ั้งส้ิน 1,391 คน/วนั  

สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ และคณะ (2549) ไดท้  าการวิจยัพฤติกรรมและความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในนครคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี  1 คือ การ
หาค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่า
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบวา่ 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในนครคุนหมิง ส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม เป็น
นกัท่องเท่ียวหญิง มีอายุระหวา่ง 28-37 ปี และ 48-57 ปี ซ่ึงสมรสแลว้ มีอาชีพเป็นช่างฝีมือแรงงาน 
รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,000-29,999 บาท และ 50,000-69,000 บาทต่อเดือน โดยเดินทางไปนครคุนหมิง
เป็นคร้ังแรก เป็นการเดินทางไปกบับริษทัน าเท่ียว มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพกัผ่อน 
นิยมพกัโรงแรม มีระยะเวลาในการพกัผ่อนระหว่าง 2-4 วนั และ ระหวา่ง 5-7 วนั โดยท าการจอง
กบับริษทัน าเท่ียวเป็นการล่วงหนา้ 3-4 สัปดาห์ ส าหรับประเทศท่ีวางแผนจะเดินทางไปเท่ียวคร้ัง
ต่อไปหลงัจากคุนหมิง คือ ฮ่องกงและไทย ส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีระหว่าง 70,000-99,999 บาท และ
ตั้งแต่ 160,000 บาท โดยค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือของท่ีระลึก จากการประชุมระดมความคิดทั้งสองคร้ัง 
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ได้ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางการจดัการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวระหวา่งนครคุนหมิงและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย แบ่งเส้นทางการท่องเท่ียว
ออกเป็น 3 เส้นทาง คือ  

1) เส้นทางทางบก มี 2 เส้นทาง ซ่ึงจะเป็นด่านทอ้งถ่ิน   
เส้นทางบกท่ี 1 ผา่น จีน-พม่า-ไทย มี 2 เส้นทาง 
เส้นทาง นครคุนหมิง-สิบสองปันนา-เขา้พม่าท่ีเหม่ิงซ่ง (หลกักม. ท่ี 240) 

ผา่นเมืองยอง (MongYawng) เมืองพะเยา (MongPahlto) และท่าข้ีเหล็กในพม่า เขา้ไทยท่ีอ าเภอแม่
สาย จงัหวดัเชียงราย ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร 

เส้นทาง นครคุนหมิง-สิบสองปันนา (ต้าหลั่ว อ.หมิงไห่)- เชียงตุง-ท่า
ข้ีเหล็ก-แม่สาย โดยออกจากจีนท่ีตา้หลัว่เขา้พม่าท่ีเชียงตุง ผา่นท่าข้ีเหล็กในพม่า เขา้ไทยท่ีอ าเภอแม่
สาย จงัหวดัเชียงราย ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร 

เส้นทางทางบกท่ี 2 ผา่นจีน-ลาว-ไทย มี 1 เส้นทาง 
เส้นทาง นครคุนหมิง-เชียงรุ้ง-บ่อเตน้-หลวงน ้าทา-หว้ยทราย-เชียงของ ออก

จากจีนเข้าลาวท่ีบ่อหาน ผ่านบ่อเต็น หลวงน้าทา ห้วยทราย เข้าไทยท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร 

2) เส้นทางน ้า 
จุดเร่ิมตน้ คือ ท่าเรือเชียงรุ้ง (จีน)-ท่าเรือกวนเหล่ย (จีน)-ผา่นด่านหวัโขงลาว (แขวง

หลวงน ้าทา-ท่าเรือสบหลวยผา่นตนัส่ือลัน่-ท่าเรือเชียงกก (ประเทศลาว)-ท่าเรือเมืองมอม (ประเทศ
ลาว)-ท่าเรือเชียงแสน (ไทย) 

3) เส้นทางอากาศ 
การพฒันาเส้นทางทางอากาศ จงัหวดัเชียงรายมีการท่าอากาศยานนานาชาติท่ีมีความ

พร้อมมากกวา่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ี หรืออาคารรองรับผูโ้ดยสารท่ีมี
ขนาดใหญ่กวา่ และมีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงราย โดยใชเ้ส้นทางทางอากาศ มาก
ถึง 70% ส่วนนกัธุรกิจมีเพียง 30% ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งไดรั้บ
การพฒันาใหเ้ป็นเส้นทางการท่องเท่ียวโดยตรงสู่นครคุนหมิงอยา่งแทจ้ริง 

ศิริพร คงจินดา (2552: 214-227) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว
เข่ือนรัชชประภา อ าเภอบ้านตาขุน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างแนวทางการพฒันาศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยท าการศึกษาจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเข่ือนรัชชประภา อ าเภอ
บา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการ
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วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย      
T-test และ F-test หรือ ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท อาชีพ
นักเรียนนักศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในภาคใต ้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง
ท่องเท่ียวจากการถามเพื่อน คนรู้จกั ส่ิงจูงใจท่ีท าให้เดินทางท่องเท่ียวคือค าชกัชวนจากญาติหรือ
เพื่อน มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสุดคือการชมวิว
ทิวทศัน์ เดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อน พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวคือรถยนต์ส่วนบุคคล 
เดินทางท่องเท่ียวในวนัเสาร์-อาทิตย ์ใช้เวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 1-2 วนั มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวประมาณ 1,000-2,000 บาท นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.19 ดา้นกิจกรรมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ดา้นการคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.00 ด้านความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 ดา้นขอ้มูลข่าวสารค่าเฉล่ีเท่ากบั 
2.86 ดา้นท่ีพกัแรมค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.68 ตามล าดบั 

กาญจนา มณีแสง และคณะ (2550) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการปรับโปรแกรมการท่องเท่ียว
ส าเร็จรูปเพื่อตอบสนองความตอ้งการพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวส าหรับประเทศไทย กรณีศึกษา 7
จงัหวดัภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นการท่องเท่ียว 
จ านวน 12 คน ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการท่องเท่ียวส าเร็จรูป และเส้นทางการ
ท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวอิสระ ใชก้ารระดมความคิดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในภาค
ตะวนัออก จ านวน 12 คน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีระหว่างนักวิจยัท่องเท่ียวไทยกับภาคธุรกิจ
ท่องเท่ียวใน 7 จงัหวดัภาคตะวนัออก สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในแต่ละจงัหวดัรวม 
63 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอภาส และภยัคุกคามเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใน 7 จงัหวดัภาค
ตะวนัออกและศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวคนไทยในภาคตะวนัออกจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  
500 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียว
ใน 7 จงัหวดัภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ จะมีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีถ่ินพ านักในกรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัในภาคตะวนัออก เดินทางท่องเท่ียวอิสระโดยรถยนต์ส่วนตวั เดินทางร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เพื่อน และกลุ่มครอบครัว มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเท่ียวและพกัผอ่น เดินทางท่องเท่ียววนัเดียว ถา้
เดินทางท่องเท่ียวมากกวา่ 1 วนั จะเป็นช่วงท่ีมีวนัหยดุติดต่อกนัจาก เสาร์ อาทิตย ์ชอบท่องเท่ียวเชิง
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ธรรมชาติ หรือแบบผสม พกัในโรงแรมหรือบงักะโล หรือรีสอร์ท และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากค าบอกเล่าของญาติ หรือเพื่อน 

ประพนัธ์ รักเรียน และคณะ (2549) ไดท้  าการวิจยัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว
ในจังหวดัแม่ฮ่องสอนและการส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้
ผลการวิจยั พบว่า นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อ
สัมผสักบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนและวฒันธรรมท่ีหลากหลายของชนเผ่า
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นอกจากน้ียงัพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีพฤติกรรม
การบริโภคดา้นการทองเท่ียวมีทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนั เช่น นกัท่องเท่ียวชาวไทยช่ืนชอบการ
เดินทางเป็นคณะ ชอบไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและชอบซ้ือส่ิงของท่ีเป็น
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน เช่น กระเป๋า ผา้ทอ น ้ ามนังา ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศช่ืนชอบการ
เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตวัเองตามขอ้แนะน าของหนงัสือท่องเท่ียว (Guide Book) ช่ืนชอบวิถีชีวิต
และวฒันธรรมของชนเผา่และชอบเดินทางไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในลกัษณะ
การผจญภยั เช่น การล่องแพ เดินป่า ไต่เขา ผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจและหาซ้ือ เช่น หมวกของชาวเขา 
กระเป๋าถือ ตุ๊กตารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ควรเป็นการจดัการดา้น
การท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม 

ฉตัรแกว้ สิมารักษ ์และคณะ (2549: 134) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
จงัหวดัล าพูน ผลการวิจยัพบว่า ล าพูนมีจุดแข็งในด้านของการเป็นเมืองเก่าแก่ มีอารยธรรมท่ี       
สืบทอดกนัมานานถึง 1,300 ปี มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเฉพาะ
ทางด้านสถาปัตยกรรม คนในทอ้งถ่ินมีหลากหลายชนชาติ ท าให้มีศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มี
ภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี อยา่งไรก็ตามล าพูนยงัขาดส่ิงต่างๆ อยูห่ลาย
อยา่ง ไดแ้ก่ระบบเช่ือมโยงในดา้นการจดัการดา้นการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ การสืบคน้ขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียว การสร้างวามรู้ ทศันคติ และการเขา้ใจในเร่ืองการท่องเท่ียวอยา่ง
ชดัเจน ไดข้อ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัล าพูนคือ ให้จงัหวดัล าพูนเมือง
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศาสนา สร้างจุดขายทางการ
ท่องเท่ียวแตกต่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ สืบคน้รวบรวมฐานขอ้มูลทางการท่องเท่ียวอยา่งถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบนัเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของจังหวดั ปรับภาพลักษณ์จากนิคม
อุตสาหกรรม ใหเ้ป็นเมืองประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

รฐา จนัทวารา และคณะ  (2553) ได้ท  าการวิจยั แนวทางการยกระดับศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อเพิม่มูลค่าและคุณค่าของการท่องเท่ียว จงัหวดัอุบลราชธานี ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยการแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นคร้ังแรก 400 ชุด 
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และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาซ ้ า 400 ชุด โดยกระจายแบบสอบถามไปยงัแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
ทั้ง 10 แหล่ง อุทยานแห่งชาติผาแตม้ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย แม่น ้ า
สองสี เข่ือนสิรินธร แก่งสะพือ ด่านชายแดนช่องเม็ก วดัถ ้ าคูหาสวรรค์ วดัหนองป่าพง และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว จงัหวดัอุบลราชธานีส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวมี
การใชจ่้ายมากวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนการเดินทาง 1,000-2,000 บาท ประเภทค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ เพื่อ
เป็นค่าท่ีพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าส่ิงของท่ีระลึก ศกัยภาพ เง่ือนไข ขอ้จ ากดัของแหล่ง
ท่องเท่ียวยอดนิยม 10 แหล่งของจงัหวดัอุบลราชธานีนั้น พบวา่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มี
หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบชดัเจน แต่ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียว
นั้นเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่จะเป็นการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมต่างๆ บา้งในบางโอกาส การยกระดบั
ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเท่ียว จงัหวดัอุบลราชธานีผูว้ิจยัไดใ้ห้
แนวทาง ดงัน้ี 

1) กระตุน้ ส่งเสริมและพฒันา ผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสินคา้ท่ีระลึก 
2) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส าหรับเยาวชนในจงัหวดัอุบลราชธานี 
3) ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางจิตวญิญาณและศาสนา เช่น นัง่สมาธิ ศึกษาธรรม 
4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวชายแดน โดยเนน้การขยายวนัพกัในจงัหวดั 
5) ส่งเสริมการจดันิทรรศการต่างๆ ท่ีเนน้ความมีอตัลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี 
6) สร้างความเขม้แขง็ในภาคเอกชน และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
7) สร้างกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในจงัหวดั ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
8) ส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานีผา่นคู่สมรสชาวต่างชาติ 
9) กลไกการจดัการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารทางการท่องเท่ียวในระดบั

ทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดั 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั  

ปัจจยัส่วนบุคคลเพศ  

1) สถานภาพสมรส 

2) อาย ุ

3) อาชีพ 

4) การศึกษา  

5) รายได ้

6) ภูมิล าเนาเดิม 

แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
อญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

ทศันคตขิองนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอแหล่งท่องเทีย่ว อญัมณ ี

 ส่ิงท่ีดึงดูดใจ 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกการเดินทาง 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 ท่ีพกั 
 กิจกรรมต่างๆ 
 ขอ้มูลข่าวสาร 
 ความปลอดภยั 

พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว 
1) แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บก่อนการเดินทาง 
2) การเลือกใชย้านพาหนะ 
3) ลกัษณะการเดินทาง 
4) วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง 
5) ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจ 
6) ระยะเวลา 
7) การเลือกท่ีพกัแรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 
8) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
9) แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ 
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3.2 วธิีการศึกษา 
 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้โดยอาศยัระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการส ารวจโดยอาศยัแบบสอบถาม 

(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะปลายปิด และเป็นขอ้
ค าถามแบบ (Check list) เพื่อส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของ
จงัหวดัจนัทบุรีและ โดยใช ้ scale 5 ระดบั แบ่งเป็นตอนๆ อตัราของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินระดับศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นนอ้ยท่ีสุด 
  ระดบั 2หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นนอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นปานกลาง 
  ระดบั 4หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นมาก 
  ระดบั 5 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นมากท่ีสุด 

และการแปลผลคะแนนจากการศึกษา (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 13) 
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึงนกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในนอ้ยท่ีสุด 
 

แหล่งขอ้มูลและลกัษณะขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีไดม้าจาก 
1) ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลจากส่ิงพิมพว์ชิาการ เอกสารราชการ ผลงานวิจยั เวบ็

ไซท ์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดม้าจาก  

(1) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 400 ตวัอยา่ง 

(2) ลงพื้นท่ีท าการเช็คลิสทแ์หล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 
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ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัจังหวดัจันทบุรี จ  านวน 

436,458 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555: 16)) 
กลุ่มตวัอย่าง การเลือกกลุ่มตวัอย่างจะเลือกจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตาม

แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี ซ่ึงใชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมาเลือกซ้ือและ
เลือกชมอญัมณีในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและมีประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 10 แห่งโดยการ
สอบถามนกัท่องเท่ียวก่อนการแจกแบบสอบถามเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างตรงตามเกณฑ์ท่ีตั้งไวใ้น
การประเมินระดบัศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวจากทศันคติของนกัท่องเท่ียว โดยใช้เกณฑ์ของ Taro 
Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ค านวณโดยใชสู้ตรดงัน้ี 

  𝑛 =
N

1+Nx2
 

   𝑛 =
436,458

1+436,458(.05)2
 

   𝑛 = 399.63 
  เม่ือ n = จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา 
   X = ความคลาดเคล่ือนของการประมาณสัดส่วนซ่ึง 

ก าหนดไวท่ี้ 5% 
การสุ่มตวัอย่างจากจ านวนนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี 436,458 คน และตอ้งการเก็บ

ตวัอยา่งในการศึกษาในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 399.63 คน หรือ 400 คน 

 
3.3 สมมติฐานการวจิัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี มีความแตกต่างกนั 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ มีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส มีความแตกต่างกนั 
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สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.3 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุมีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.4 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.5 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั  

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.6 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ มีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.7 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา มีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

สมมติฐานยอ่ย 2.1 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สมมติฐานยอ่ย 2.2 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สมมติฐานยอ่ย 2.3 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สมมติฐานยอ่ย 2.4 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการใชเ้วลาท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สมมติฐานยอ่ย 2.5 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว     
อญัมณี 

สมมติฐานยอ่ย 2.6 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สมมติฐานยอ่ย 2.7 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ขอ้มูลจากการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์ โดยโปรแกรมประยุกต์ข้อมูล
ส่วนตัวของนักท่องเท่ียวใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
(Descriptive and Inferential Statistics) การรายงานผลจะออกมาโดยการหาค่าแจกแจงความถ่ี การ
กระจายร้อยละ การทดสอบความแตกต่างโดย T-test, F-test ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี LSD และ
ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยสถิติทดสอบแบบ Chi-Square Test และ
ทดสอบระดบัความสัมพนัธ์โดย Contingency Coefficient ของค าถาม 
โดยมีขั้นตอนในการท าวจิยัอยู ่5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบเคร่ืองมือการวิจยั โดยใช้การตรวจสอบความเท่ียวตรง (Validity) 

จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ 1) ผศ. ธงชยั ศรีเบญจโชติ 2) ผศ. สุรียพ์ร พานิชอตัรา และ 3) ผศ. ฉว ี

สิงหาด จากมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี ท าการตรวจสอบแบบสอบถามวา่ขอ้

ค าถามนั้นมีความเก่ียวข้องกับเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่าสอดคล้องแบบ (Item 

Objective Congruence Index: IOC) และความเช่ือถือได ้(Reliability) จากการทดลอง (Try out) 

หลงัจากการแกไ้ขตามค าแนะน ากบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรตวัอย่างจริง

จ านวน 30 ชุด 

ขั้นตอนท่ี 3 แจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียวดว้ยตนเองซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามจะ
แบ่ง ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 คือส่วนท่ีเก็บรวบข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List) 
ประกอบไปดว้ย 

(1) เพศ 
(2) สถานภาพสมรส 
(3) อาย ุ
(4) อาชีพ 
(5) การศึกษา 
(6) รายได ้
(7) ภูมิล าเนาเดิม 
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 ซ่ึงเป็นตวัท่ีบ่งบอกถึงการแสดงออกของพฤติกรรมของแต่และบุคคลซ่ึงจะแตกต่างกนั
ออกไปตามลกัษณะของประชากรสาสตร์ซ่ึงสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองของพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List) ประกอบไป
ดว้ยค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลต่อไปน้ี 

1) แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บก่อนการเดินทาง 
2) การเลือกใชย้านพาหนะ 
3) ลกัษณะการเดินทาง 
4) วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง 
5) ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจ 
6) ระยะเวลา 
7) การเลือกท่ีพกัแรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 
8) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
9) แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยการประเมิน
จากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

(1) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ความมีช่ือเสียง 
ความสวยงามของผลิตภณัฑ์อญัมณี 
ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
ความเหมาะสมของราคา 

(2) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
สภาพถนนและเส้นทางในแหล่งท่องเท่ียว 
ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
บริเวณลานจอดรถ 
รถโดยสารรับจา้งในการเดินทางเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 
ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 
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(3) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างในแหล่งท่องเท่ียว 
จุดบริการเคร่ืองด่ืม 
จุดนัง่พกั 
หอ้งน ้า 
ถงัขยะ 
สัญญาณโทรศพัท ์

(4) ท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 
ความสะอาดของห้องพกั 
ความเหมาะสมของราคาหอ้งพกั 
ความหลากหลายของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว 
ความปลอดภยัในท่ีพกั 

(5) กิจกรรมการท่องเท่ียว 
การต่อรองซ้ือขายพลอยเมด็ 
การศึกษาดูการเจียระไนพลอย 
ศึกษาดูการท าเหมืองพลอย 
การจดักิจกรรมต่างๆ 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกชม 

(6) ขอ้มูลข่าวสาร 
ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
ส่ือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 
ป้านอธิบายขอ้มูลอญัมณีในแหล่งท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

(7) ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 
มาตรการรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
ผูค้า้มีความซ่ือสัตย ์
มีป้ายบอกทางหลบภยัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ซ่ึงก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ 
ระดบั 1 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นนอ้ยท่ีสุด 

  ระดบั 2 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นนอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นมาก 
  ระดบั 5 หมายถึง มีทศันคติท่ีดีในดา้นนั้นมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี และลักษณะ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ 

ขั้นตอนท่ี 5 เป็นขั้นตอนสุดท้ายน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมาสรุปและ
อภิปรายผลเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีของจังหวดัจันทบุรีเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยแลว้น าเสนอออกมาในรูปแบบความเรียง 

โดยผูว้ิจยัจะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขอ้ๆ เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัในแต่ละขอ้
ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวใน
แหล่งอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 

เพื่อตอบวตัถุประสงค์ในข้อท่ี 1 ผู ้วิจ ัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ค  าถามปลายปิด และปลายเปิดแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 
400 คนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีโดยการใช้เทคนิคการสุ่ม
ประชากรตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงในแบบสอบถามเป็นแบบรวบรวม
ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ท่ีประกอบไปดว้ย ขอ้มูลดา้นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวดงัน้ี 

1) แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บก่อนการเดินทาง 
2) การเลือกใชย้านพาหนะ 
3) ลกัษณะการเดินทาง 
4) วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง 
5) ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจ 
6) ระยะเวลา 
7) การเลือกท่ีพกัแรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 
8) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
9) แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ 
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โดยผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistic) เพื่อหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลหลกัใน
การน าเสนอแนวทางเพื่อให้ตอบสนองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ตอบสนองต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อประเมินระดบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของ
จงัหวดัจนัทบุรีจากทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัโดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว  
อญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีโดยการประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดบั โดยการใช้กลุ่มตวัอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 400 คนเพื่อประเมินระดบัศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรีตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
(2) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
(4) ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 
(5) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(6) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
(7) ดา้นความปลอดภยั 

โดยใชส้ถิติแบบ T-test, F-test ทดสอบความแตกต่างและทดสอบความสัมพนัธ์โดยสถิติ
ทดสอบแบบ Chi-Square Test และทดสอบระดบัความสัมพนัธ์โดย Contingency Coefficient ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   

วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของ
จงัหวดัจนัทบุรีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงผูว้ิจยัน าดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมี
ทศันคติท่ีดีในดา้นท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ีย นอ้ย ถึง น้อยท่ีสุด จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใน
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 มาเป็นขอ้เสนอแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย ให้ตอบรับกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของวตัถุประสงค์
การวจิยัขอ้ท่ี 1 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวอัญมณีจังหวัดจันทบุรีเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) รวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 400 ตวัอยา่ง  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยเรียงล าดับ เป็น 4 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี  

4.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 
4.3 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

แสดงผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา มีผลการศึกษาดงัน้ี  
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 208 52.0 
  หญิง 192 48.0 
 รวม 400 100.0 
สถานภาพสมรส โสด 162 40.4 
  แต่งงาน 235 58.8 
 หมา้ยหรือหยา่ร้าง 3 0.8 
 รวม 400 100.0 
อาย ุ ต ่ากวา่ 20 ปี 15 3.8 
  21-30 ปี 87 21.7 
 31-40 ปี 141 35.3 
 41-50 ปี 126 31.4 
 51-60 ปี 24 6.0 
 60 ปีข้ึนไป 7 1.8 
 รวม 400 100.0 
การศึกษา ประถมศึกษา 5 1.3 
  มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 43 10.7 

 อนุปริญญา 26 6.4 
 ปริญญาตรี 309 77.3 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 17 4.3 
 รวม 400 100.0 
รายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 23 5.7 
  10,001-20,000 บาท 61 15.3 
 20,001-35,000 บาท 123 30.8 
 35,001-45,000 บาท 79 19.8 
 45,001-55,000 บาท 64 16.0 
 55,000 บาทข้ึนไป 50 12.4 
 รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 
ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ในดา้นเพศ พบว่า เป็น

เพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.0 และ เพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.0 มี
สถานภาพแต่งงาน จ านวน 235 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.8 รองลงมา สถานภาพโสด จ านวน 162 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 40.4 และ หมา้ยหรือหยา่ร้าง จ  านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.8 และมีอายุระหวา่ง 31-
40 ปี จ  านวน 141 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.5 รองลงมา อายุ 41-50 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็น   ร้อยละ 
31.4 และ อายุ 21-30 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.7 ส่วนน้อย อายุ 51-60 ปี จ  านวน 24 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 6.0 และ ต ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.8 น้อยสุด 60 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.8  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 309 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.3 
รองลงมา มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ  านวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.7 และ อนุปริญญา จ านวน 26
คน คิดเป็น ร้อยละ 6.4 สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.3 นอ้ยสุดประถมศึกษา 
จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จ านวน 123 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 30.8 รองลงมา 35,001-45,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.8 และ 
45,001-55,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.0 และ 10,001-20,000 บาท จ านวน 61 คน 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ รับราชการ 68 17.0 
  ธุรกิจส่วนตวั 61 15.3 
 พนกังานบริษทัเอกชน 203 50.7 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 17 4.3 
 อ่ืนๆ 51 12.7 
 รวม 400 100.0 
ภูมิล าเนา ภาคเหนือ 40 10.0 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 83 20.7 
 ภาคตะวนัออก 113 28.3 
 ภาคกลาง 150 37.5 
 ภาคตะวนัตก 10 2.5 
 ภาคใต ้ 4 1.0 
 รวม 400 100.0 
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คิดเป็น ร้อยละ 15.3 น้อยสุด ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 203 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.7 รองลงมา รับราชการ จ านวน 
68 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.0 และ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.3 น้อยสุด คือ 
นกัเรียนหรือนกัศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.3 โดยมีภูมิล าเนาในภาคกลาง จ านวน 150 
คน คิดเป็น ร้อยละ 37.5 รองลงมา ภาคตะวนัออก จ านวน 113 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.3 และ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 83 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.7 ส่วนน้อย ภาคเหนือ จ านวน 40 คน       
คิดเป็น ร้อยละ 10.0 ภาคตะวนัตก จ านวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.5 นอ้ยสุด ภาคใต ้จ านวน 4 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 1.0 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว 
 

แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูล ลกัษณะการเดินทาง
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ส่ิงจูงใจในการเดินทาง  ช่วงเวลา ระยะเวลา การวางแผนการเดินทาง การ
เลือกสถานท่ีพกัคา้งแรม ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว และความถ่ีมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
แหล่งขอ้มูลก่อนการเดินทาง
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

อินเตอร์เน็ต 216 54.0 
นิตยสาร 10 2.4 

ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 5 1.3 
 เอกสารแผน่พบั 4 1.0 
 บริษทัน าเท่ียว 8 2.0 
 เพื่อน/คนรู้จกั 157 39.3 
 รวม 400 100.0 
พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

รถยนตส่์วนบุคคล 355 88.8 
รถโดยสารสาธารณะ/รถ
รับจา้ง 19 4.8 
รถเช่า 26 6.4 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 

 อ่ืนๆ 36 9.0 
 รวม 400 100.0 
นกัท่องเท่ียวเคยมาแหล่ง เคย 152 38.0 
ท่องเท่ียวอญัมณี ไม่เคย 248 62.0 
 รวม 400 100.0 

ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

ท่องเท่ียวคนเดียว 18 4.4 
ท่องเท่ียวกบัคนรัก 7 1.8 
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว 247 61.8 

 ท่องเท่ียวกบัเพื่อน 104 26.0 

 
ท่องเท่ียวกบัหน่วยงานหรือ
องคก์ร 

24 6.0 

 รวม 400 100.0 
วตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 229 57.3 
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 95 23.7 
เพื่อธุรกิจ 26 6.5 

 เพื่อหาความรู้ 18 4.5 
 เพื่อการชอ้ปป้ิง 32 8.0 
 รวม 400 100.0 
ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

เคยมาแลว้รู้สึกประทบัใจ 69 17.3 
จากค าชกัชวนของเพื่อน/ญาติ 270 67.5 
ส่ือโฆษณาต่างๆ 7 1.7 

 การจดัประชุมสัมมนาขององคก์ร 18 4.5 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาในการ
เดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

1-2 วนั 372 93.0 
3-4 วนั 25 6.3 
5-6 วนั 2 0.4 

 มากกวา่ 7 วนั 1 0.3 
 รวม 400 100.0 
ระยะเวลาในการวางแผน
ก่อนการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

1-2 วนั 76 19.0 
3-4 วนั 96 24.0 
5-6 วนั 129 32.3 

 มากกวา่ 7 วนั 99 24.7 
 รวม 400 100.0 
ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวใช้
ในการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีแต่ละท่ี 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 121 30.3 
31 นาที-1 ชัว่โมง 254 63.4 
1.01 ชัว่โมง-1.30 ชัว่โมง 24 6.0 

 มากกวา่ 1.31 ชัว่โมง 1 0.3 
 รวม 400 100.0 
ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวพกั
คา้งแรมในแหล่งท่องเท่ียว 
อญัมณี 

ไม่พกั 16 4.0 
1 คืน 340 85.0 
2 คืน 41 10.3 

 3  คืน 3 0.7 
 รวม 400 100.0 
สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือก บา้นเพื่อน/ญาติ 22 5.5 
ในการพกัคา้งแรมในแหล่ง โรงแรม 303 75.8 
ท่องเท่ียว เกสเฮาส์ 2 0.5 
 บงักะโล 48 12.0 
 อพาร์ทเมนทเ์ซอร์วสิ 23 5.7 
 อ่ืนๆ 2 0.5 
 รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายโดยประมาณท่ี
นกัท่องเท่ียวใชใ้นการ
ท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

ต ่ากวา่ 1,500 บาท 35 8.8 
1,501-3,500 บาท 62 15.4 
3,501-5,500 บาท 115 28.8 

 5,501-7,500 บาท 42 10.5 
 7,501-9,500 บาท 50 12.5 
 มากกวา่ 9,501 บาท 96 24.0 
 รวม 400 100.0 
การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว
ชอบ 
 

การท่องเท่ียวแหล่งท่ีองเท่ียวอญัมณี 27 6.7 
การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

275 68.7 

 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่ง
ท่องเท่ียววฒันธรรม 

81 20.3 

 
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่ง
ท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ 

17 4.3 

 รวม 400 100.0 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบ 

ทะเล 167 60.5 
น ้าตก 53 19.2 

 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติอ่าวคุง้กระเบน 56 20.3 
 รวม 276 100.0 
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม วดัเขาสุกิม 36 45.0 
ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบ วดัเขาคิชกฏู 22 27.5 
 โบสถพ์ระแม่มารี 8 10.0 
 ชุมชนริมน ้าจนัทบูร 14 17.5 
 รวม 80 100.0 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีนกัท่องเท่ียว
ชอบ 

ค่ายเนินวงศ ์ 6 35.3 
อนุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินฯ 4 23.5 
วงัสวนบา้นแกว้ 7 41.2 

 รวม 17 100.0 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดัง
ตารางท่ี 4.2 ในดา้นแหล่งขอ้มูลก่อนการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีท่ีนักท่องเท่ียว
ไดรั้บ มากสุด คือ อินเตอร์เน็ต จ านวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.0 รองลงมา เพื่อนหรือคนท่ีรู้จกั 
จ  านวน 157 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.3  ส่วนนอ้ย คือ นิตยสาร จ านวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.4 นอ้ย
สุด เอกสารแผน่พบั จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.0 โดยพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี ส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 355 คน คิดเป็น ร้อยละ 88.8 และส่วน
น้อย คือ รถเช่า จ  านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.4 น้อยสุดรถโดยสารสาธารณะหรือรถรับจ้าง 
จ านวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.8 ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มากสุด 
คือ ท่องเท่ียวกับครอบครัว จ านวน 247 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.8 รองลงมา ท่องเท่ียวกับเพื่อน 
จ านวน 104 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.0 ส่วนน้อย ท่องเท่ียวกบัหน่วยงานหรือองคก์ร จ านวน 24 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 6.0 และ ท่องเท่ียวคนเดียว จ านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.4 นอ้ยสุด ท่องเท่ียวกบั
คนรัก จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.8  

วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของนกัท่องเท่ียว มาก
สุด คือเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ จ านวน 229 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.3 รองลงมา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
จ านวน 95 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.7 และ เพื่อการชอ้ปป้ิง จ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.0 นอ้ยสุด 
เพื่อหาความรู้ จ  านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.5 ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมายงั
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มากสุด คือ จากค าชักชวนของเพื่อนหรือญาติ จ  านวน 270 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 67.5 รองลงมา เคยมาแลว้รู้สึกประทบัใจ จ านวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.3 น้อยสุด ส่ือ
โฆษณาต่างๆ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.7 ดา้นการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างไม่เคยมาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี จ านวน 248 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.0 และเคยท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี จ านวน 152 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.0 โดยช่วงเวลาในการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มากสุด คือ วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์จ านวน 297 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 74.3 รองลงมา วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ จ  านวน 66 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.4 และ วนัจนัทร์-วนั
ศุกร์ จ านวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.3 นอ้ยสุด วนัหยุดปิดภาคเรียน จ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 
3.0  

นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี จ านวน 1-2 วนั 
มากท่ีสุด จ านวน 372 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.0 รองลงมา จ านวน 3-4 วนั จ  านวน 25 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 6.3 ระยะเวลาในการวางแผนก่อนการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มากสุด จ านวน 5-6 
วนั จ  านวน 129 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.3 รองลงมา มากกว่า 7 วนั จ  านวน 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 
24.7 และ จ านวน 3-4 วนั จ  านวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.0 น้อยสุด จ านวน 1-2 วนั จ  านวน 76 
คน คิดเป็น ร้อยละ 19.0 ดา้นระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
แต่ละท่ี ใชเ้วลา 31 นาที-1 ชัว่โมง จ านวน 254 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.4 รองลงมา นอ้ยกวา่ 30 นาที 
จ านวน 121 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.3 ส่วนนอ้ย 1.01 ชัว่โมง-1.30 ชัว่โมง จ านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.0 น้อยสุด มากกว่า 1.31 ชั่วโมง จ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.3 โดยระยะเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวพกัคา้งแรมในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี จ านวน 1 คืน มากสุด จ านวน 340 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.0 รองลงมา จ านวน 2 คืน มีจ านวน 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.3 ส่วนน้อย คือ ไม่พกั 
จ านวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.0 นอ้ยสุด จ านวน 3 คืน มีจ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.7  

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเลือกในการพกัค้างแรมในแหล่งท่องเท่ียว มากสุด คือ โรงแรม 
จ านวน 303 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.8 รองลงมา บงักะโล จ านวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.0 และ 
อพาร์ทเมนทเ์ซอร์วสิ จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.7 ค่าใชจ่้ายโดยประมาณท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้น
การท่องเท่ียวต่อคร้ัง มากสุด คือ 3,501-5,500 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.8 รองลงมา 
มากกวา่ 9,501 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.0 และ  1,501-3,500 บาท จ านวน 62 คน คิด
เป็น ร้อยละ 15.4 นอ้ยสุด ต ่ากวา่ 1,500 บาท จ านวน 35 คน     คิดเป็น ร้อยละ 8.8 ดา้นการท่องเท่ียว
ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมากสุด คือ การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
จ านวน 275 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.7 รองลงมา แหล่งท่องเท่ียวอัญมณีและแหล่งท่องเท่ียว
วฒันธรรม จ านวน 81 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.3 และ การท่องเท่ียวแหล่งท่ีองเท่ียวอญัมณี จ านวน 27 
คน คิดเป็น ร้อยละ 6.7 และ แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ จ  านวน 17 
คน คิดเป็น ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั  
 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมากสุด คือ ทะเล จ านวน 167 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.5 รองลงมา ศูนยศึ์กษาธรรมชาติอ่าวคุง้กระเบน จ านวน 56 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.3 และ 
น ้าตก จ านวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.2 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมากสุด 
คือ วดัเขาสุกิม จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.0 รองลงมา วดัเขาคิชกูฏ จ านวน 22 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 27.5 และ ชุมชนริมน ้ าจนัทบูร จ  านวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5 น้อยสุด โบสถ์พระแม่ 
มารี จ  านวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.0 และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบ 
มากสุด คือ วงัสวนบา้นแกว้ จ  านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.2 รองลงมา ค่ายเนินวงศ ์จ  านวน 6 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 35.3 และ อนุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินฯ จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.5 

 
4.3 ทศันคติของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อแหล่งท่องเทีย่วอญัมณจีังหวดัจันทบุรี 
 
ตารางที ่4.3 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว 
(Attraction) 

Gem town KP Jewelry 
Center 

ซิลนี 

 
 

SD.  
 

SD. 
 

SD. 

ความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

2.01 0.30 3.02 0.14 3.86 0.50 

ความสวยงามของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณี 

3.02 0.35 5.00 0.00 3.86 0.50 

ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.86 0.42 4.98 0.14 4.00 0.00 

ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ 

2.33 0.47 5.00 0.00 4.00 0.00 

ความเหมาะสมของราคา 3.14 0.51 4.00 0.00 3.86 0.50 

ภาพรวม 2.87 0.41 4.40 0.06 3.92 0.30 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว  ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 

(Attraction) 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 
ความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.71 0.45 4.24 0.43 3.80 0.40 

ความสวยงามของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณี 

4.49 0.50 4.24 0.43 4.24 0.43 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว  ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 

(Attraction) 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 
ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

2.84 0.37 4.24 0.43 4.24 0.43 

ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ 

3.74 0.44 4.35 0.48 4.24 0.43 

ความเหมาะสมของราคา 4.00 0.00 4.36 0.48 4.24 0.43 
ภาพรวม 3.96 0.35 4.29 0.45 4.15 0.42 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว 
(Attraction) 

เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญั
มณแีละ

เคร่ืองประดับ
จันทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริม 
อญัมณีและ
เคร่ืองประดับ

จันทบุรี 
 

SD.  
 

SD. 
 

SD. 

ความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

2.84 0.37 4.00 0.00 5.00 0.00 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ์อญั
มณี 

3.30 0.52 4.00 0.00 5.00 0.00 

ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.63 0.52 4.00 0.00 5.00 0.00 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 3.54 0.51 4.00 0.00 5.00 0.00 

ความเหมาะสมของราคา 3.00 0.00 4.00 0.00 4.35 0.48 

ภาพรวม 3.26 0.39 4.00 0.00 4.87 0.10 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว 
(Attraction) 

Gems club ภาพรวม 
แปลค่า 

 

SD.  
 

SD. 

ความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.04 0.27 3.75 0.29 มาก 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ์อญั
มณี 

4.06 0.39 4.12 0.31 มาก 

ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.44 0.51 4.12 0.28 มาก 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 3.97 0.24 4.02 0.26 มาก 

ความเหมาะสมของราคา 4.10 0.44 3.91 0.28 มาก 

ภาพรวม 4.12 0.37  3.97  0.05 มาก 

 
ผลการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้น

สถานท่ีท่องเท่ียว ในภาพรวม ดังตารางท่ี 4.3 พบว่า นักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนยส่์งเสริมอญั
มณีและเคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด ( x = 4.87) รองลงมา KP Jewelry Center ( x = 4.40) และ 
นอ้ยสุด คือ Gem town ( x = 2.87) พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มีทศันคติท่ีดีระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 
โดยมีทศันคติท่ีดีสูงสุด คือ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์อัญมณี และ ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ( x = 4.12), ความเหมาะสม
ของราคา    ( x = 3.91) และ ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.75) ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.4 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

Gem town KP Jewelry center ซิลนี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

สภาพถนน และเส้นทางในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.85 0.36 3.85 0.36 3.85 0.36 

บริเวณลานจอดรถ 1.95 0.44 1.95 0.44 1.95 0.44 

รถโดยสารรับจา้งในการเดินทาง
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
อ่ืนๆ 

1.92 0.55 1.92 0.55 1.92 0.55 

ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 2.84 0.37 2.84 0.37 2.84 0.37 

ภาพรวม 2.91 0.34 2.91 0.34 2.91 0.34 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

สภาพถนน และเส้นทางในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.85 0.36 3.85 0.36 3.85 0.36 

บริเวณลานจอดรถ 1.84 0.47 1.84 0.47 1.84 0.47 

รถโดยสารรับจา้งในการเดินทาง
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
อ่ืนๆ 

1.92 0.55 1.92 0.55 1.92 0.55 

ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 2.84 0.37 2.84 0.37 2.84 0.37 

ภาพรวม 2.89 0.35 2.89 0.35 2.89 0.35 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

เจมส์มาร์เกต็ 

สมาคมผู้ผลติอญั
มณีและ

เคร่ืองประดบั
จนัทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริม 
อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 
 

SD.  
 

SD. 

 

SD. 

สภาพถนน และเสน้ทางในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.85 0.36 4.00 0.00 4.36 0.48 

ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.85 0.36 3.85 0.36 4.36 0.48 

บริเวณลานจอดรถ 1.84 0.47 1.84 0.47 5.00 0.00 

รถโดยสารรับจา้งในการเดินทาง
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
อญัมณีอ่ืนๆ 

1.92 0.55 1.92 0.55 2.09 0.65 

ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 2.84 0.37 2.84 0.37 4.00 0.00 

ภาพรวม 2.86 0.42 2.89 0.35 3.96 0.32 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
Gems club ภาพรวม 

แปลค่า 
 

SD.  
 

SD. 

สภาพถนน และเสน้ทางในแหล่งท่องเท่ียว 4.00 0.00 4.02 0.08 มาก 

ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.85 0.36 3.90 0.37 มาก 

บริเวณลานจอดรถ 1.95 0.44 2.20 0.41 นอ้ย 
รถโดยสารรับจา้งในการเดินทางเช่ือมโยงไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 

1.92 0.55 1.93 0.56 นอ้ย 

ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 2.84 0.37 2.95 0.33 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.91 0.34  3.00  0.15 ปานกลาง 
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ผลการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวดงัตารางท่ี 4.4  ในภาพรวม พบว่า นักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนย์
ส่งเสริมอญัมณีและเคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด ( x = 3.96) และ นอ้ยสุด คือ เจมส์มาร์เก็ต ( x = 
2.86) พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก จ านวน 2 ดา้น โดยมีทศันคติท่ีดีสูงสุด 
คือ สภาพถนน และเส้นทางในแหล่งท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมา ระยะทางและเวลาในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.90) และมีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ป้ายบอกทาง
แหล่งท่องเท่ียว ( x = 2.95) และ มีทศันคติท่ีดีในระดบัน้อย จ านวน 2 ดา้น บริเวณลานจอดรถ
( x = 2.20) และ รถโดยสารรับจา้งในการเดินทางเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 
( x = 1.93) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.5 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 

Gem town KP Jewelry center ซิลนี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

จุดบริการเคร่ืองด่ืม 3.01 0.12 3.3 0.52 3.3 0.52 

จุดนัง่พกั 3.86 0.58 3.63 0.52 3.63 0.52 

หอ้งน ้า 3.12 0.34 3.54 0.51 3.54 0.51 

ถงัขยะ 3.24 0.44 1.92 0.55 1.92 0.55 

สญัญาณโทรศพัท ์ 4.31 0.46 4.31 0.46 4.31 0.46 

ภาพรวม 3.51 0.39 3.34 0.51 3.34 0.51 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 

ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

จุดบริการเคร่ืองด่ืม 3.3 0.52 3.3 0.52 3.3 0.52 

จุดนัง่พกั 3.63 0.52 3.63 0.52 3.63 0.52 

หอ้งน ้า 3.54 0.51 3.54 0.51 3.54 0.51 

ถงัขยะ 1.92 0.55 1.92 0.55 1.92 0.55 

สญัญาณโทรศพัท ์ 4.31 0.46 4.31 0.46 4.31 0.46 

ภาพรวม 3.34 0.51 3.34 0.51 3.34 0.51 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว 

(Amenity) 

เจมส์มาร์เกต็ 
สมาคมผู้ผลติอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 
 

SD.  
 

SD. 

 

SD. 

จุดบริการเคร่ืองด่ืม 3.3 0.52 3.3 0.52 3.3 0.52 

จุดนัง่พกั 3.63 0.52 3.63 0.52 3.63 0.52 

หอ้งน ้า 3.54 0.51 3.54 0.51 3.54 0.51 

ถงัขยะ 1.92 0.55 1.92 0.55 1.92 0.55 

สญัญาณโทรศพัท ์ 4.31 0.46 4.31 0.46 4.31 0.46 

ภาพรวม 3.34 0.51 3.34 0.51 3.34 0.51 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 

Gems club ภาพรวม 
แปลค่า 

 

SD. 
 

SD. 

จุดบริการเคร่ืองด่ืม 3.3 0.52 3.27 0.48 ปานกลาง 

จุดนัง่พกั 3.63 0.52 3.65 0.53 มาก 

หอ้งน ้า 3.54 0.51 3.5 0.49 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 

Gems club ภาพรวม 
แปลค่า 

 

SD. 
 

SD. 

ถงัขยะ 1.92 0.55 2.05 0.54 นอ้ย 

สญัญาณโทรศพัท ์ 4.31 0.46 4.31 0.46 มาก 

ภาพรวม 3.34 0.51 3.34  0.22 ปานกลาง 

 
ผลการศึกษาทศันคติท่ีดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้น

ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 4.5 ในภาพรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวทศันคติท่ี
ดีในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 โดยทศันคติท่ีดีในการ
ท่องเท่ียว Gem town สูงสุด ( x = 3.51) พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มีความพึงพอในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ สัญญาณโทรศพัท์ มีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา ระดบัมาก จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ จุดนั่งพกั 
( x = 3.65) และ หอ้งน ้า ( x = 3.50) และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ จุดบริการ
เคร่ืองด่ืม ( x = 3.27) และ พึงพอใจในระดบันอ้ย คือ ถงัขยะ ( x = 2.05) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ีพกัในย่านแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 

ด้านที่พกัในย่านแหล่งท่องเที่ยว 
(Accommodation) 

Gem town KP Jewelry center ซิลนี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
หอ้งพกั 

3.86 0.50 3.86 0.50 3.86 0.50 

หอ้งพกัมีความสะอาด 3.30 0.52 3.30 0.52 3.30 0.52 

ราคาของหอ้งพกัมีความ
เหมาะสม 

3.63 0.52 3.63 0.52 3.63 0.52 

ท่ีพกัมีความหลากหลายใหเ้ลือก 3.54 0.51 3.54 0.51 3.54 0.51 

ท่ีพกัมีความปลอดภยั 3.97 0.45 3.97 0.45 3.97 0.45 

ภาพรวม 3.66 0.50 3.66 0.50 3.66 0.50 

ด้านที่พกัในย่านแหล่งท่องเที่ยว 
(Accommodation) 

ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 3.86 0.50 3.86 0.50 3.86 0.50 

หอ้งพกัมีความสะอาด 3.30 0.52 3.30 0.52 3.30 0.52 

ราคาของหอ้งพกัมีความเหมาะสม 3.63 0.52 3.63 0.52 3.63 0.52 

ท่ีพกัมีความหลากหลายใหเ้ลือก 3.54 0.51 3.54 0.51 3.54 0.51 

ท่ีพกัมีความปลอดภยั 3.97 0.45 3.97 0.45 3.97 0.45 

ภาพรวม 3.66 0.50 3.66 0.50 3.66 0.50 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ด้านที่พกัในย่านแหล่งท่องเที่ยว 
(Accommodation) 

เจมส์มาร์เกต็ 
สมาคมผู้ผลติอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
หอ้งพกั 

3.86 0.50 3.86 0.50 3.86 0.50 

หอ้งพกัมีความสะอาด 3.30 0.52 3.30 0.52 3.30 0.52 

ราคาของหอ้งพกัมีความ
เหมาะสม 

3.63 0.52 3.63 0.52 3.63 0.52 

ท่ีพกัมีความหลากหลายใหเ้ลือก 3.54 0.51 3.54 0.51 3.54 0.51 

ท่ีพกัมีความปลอดภยั 3.97 0.45 3.97 0.45 3.97 0.45 

ภาพรวม 3.66 0.50 3.66 0.50 3.66 0.50 

ด้านที่พกัในย่านแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accommodation) 

Gems club ภาพรวม 
แปลค่า 

 

SD. 
 

SD. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
หอ้งพกั 

3.86 0.50 3.86 0.50 มาก 

หอ้งพกัมีความสะอาด 3.30 0.52 3.30 0.52 ปานกลาง 

ราคาของหอ้งพกัมีความ
เหมาะสม 

3.63 0.52 3.63 0.52 มาก 

ท่ีพกัมีความหลากหลายให้
เลือก 

3.54 0.51 3.54 0.51 มาก 

ท่ีพกัมีความปลอดภยั 3.97 0.45 3.97 0.45 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.50 3.66  0.22 มาก 

 
ผลการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ี

พกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว  ในภาพรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
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เท่ากับ 3.66 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 พิจารณารายด้านย่อย พบว่า ทศันคติท่ีดีในระดับมาก 
จ านวน 4 ดา้น โดยทศันคติท่ีดีสูงสุด คือ ท่ีพกัมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในห้องพกั ( x = 3.86), ราคาของห้องพกัมีความเหมาะสม ( x = 3.63) และ ท่ีพกัมี
ความหลากหลายให้เลือก ( x = 3.54) และ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง จ านวน 1 ดา้น คือ 
หอ้งพกัมีความสะอาด ( x = 3.30) ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.7 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activity) 

Gem town 
KP Jewelry 

center 
ซิลนี 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอยเมด็ 4.45 0.76 1.76 0.43 1.76 0.43 

การศึกษาดูการเจียระไนพลอย 1.76 0.43 1.76 0.43 1.76 0.43 

เยี่ยมชมการท าเหมืองขดุพลอย 1.76 0.43 1.76 0.43 1.76 0.43 

การจดักิจกรรม 1.76 0.43 2.98 0.14 1.76 0.43 
มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณีใหเ้ลือกชม 

4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 

ภาพรวม 2.75 0.41 2.45 0.28 2.41 0.34 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activity) 

ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอยเมด็ 4.31 0.46 1.76 0.43 1.76 0.43 

การศึกษาดูการเจียระไนพลอย 1.76 0.43 1.76 0.43 1.76 0.43 

เยี่ยมชมการท าเหมืองขดุพลอย 1.76 0.43 1.76 0.43 1.76 0.43 

การจดักิจกรรม 1.76 0.43 2.00 0.00 3.00 0.00 

มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณีใหเ้ลือกชม 

4.31 0.46 2.00 0.00 5.00 0.00 

ภาพรวม 2.78 0.44 1.86 0.26 2.66 0.26 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activity) 

เจมส์มาร์เกต็ 
สมาคมผู้ผลติอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัจนัทบุรี 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอย
เมด็ 

3.82 0.39 1.76 0.43 1.81 0.39 

การศึกษาดูการเจียระไนพลอย 1.76 0.43 1.76 0.43 1.79 0.41 

เยี่ยมชมการท าเหมืองขดุพลอย 1.76 0.43 1.76 0.43 1.79 0.41 

การจดักิจกรรม 1.76 0.43 1.76 0.43 4.61 0.49 
มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณีใหเ้ลือกชม 

5.00 0.00 5.00 0.00 4.54 0.65 

ภาพรวม 2.82 0.33 2.41 0.34 2.91 0.47 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activity) 

Gems club ภาพรวม 
แปลค่า 

 

SD. 
 

SD. 

การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอยเมด็ 1.47 0.5 2.47 0.46 นอ้ย 

การศึกษาดูการเจียระไนพลอย 1.42 0.49 1.73 0.43 นอ้ย 

เยี่ยมชมการท าเหมืองขดุพลอย 2.39 0.66 1.83 0.45 นอ้ย 

การจดักิจกรรม 3.00 0.00 2.44 0.28 นอ้ย 

มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณีใหเ้ลือกชม 

4.01 0.58 4.29 0.17 มาก 

ภาพรวม 2.46 0.45 2.55 0.23 ปานกลาง 

 
ผลการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้น

กิจกรรมการท่องเท่ียว ในภาพรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวทศันคติท่ีดีในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23 โดยทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียว ศูนย์ส่งเสริมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด ( x = 2.91) และ นอ้ยสุด คือ Expert gem ( x = 1.86) พิจารณาราย 
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ดา้นยอ่ย พบวา่ มีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก คือ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์อญัมณีให้เลือกชม 
มีค่าเฉล่ีย 4.29 และมีทศันคติท่ีดีในระดบันอ้ย จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอย
เม็ด ( x = 2.47), การจดักิจกรรม ( x = 2.44), เยี่ยมชมการท าเหมืองขุดพลอย ( x = 1.83) และ 
การศึกษาดูการเจียระไนพลอย ( x = 1.73) ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.8 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
Gem town 

KP Jewelry  
center 

ซิลนี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 2.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 2.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 
ส่ือแผน่พบัประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

2.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

ป้ายอธิบายใหข้อ้มูลอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

2.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการใหข้อ้มลูท่ี
ถกูตอ้ง 

3.86 0.50 4.00 0.00 4.00 0.00 

ภาพรวม 2.37 0.10 4.00 0.00 4.00 0.00 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 3.85 0.36 4.00 0.00 3.97 0.49 

ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 3.85 0.36 4.00 0.00 3.87 0.40 
ส่ือแผน่พบัประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.85 0.36 4.00 0.00 3.84 0.51 

ป้ายอธิบายใหข้อ้มูลอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.85 0.36 4.00 0.00 3.02 0.52 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 3.85 0.36 4.00 0.00 4.00 0.00 

ภาพรวม 3.85 0.36 4.00 0.00 3.74 0.39 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
เจมส์มาร์เกต็ 

สมาคมผู้ผลติอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณี
และเคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 3.00 0.00 3.00 0.00 4.55 0.50 

ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 3.00 0.00 3.00 0.00 4.72 0.45 
ส่ือแผน่พบัประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.00 0.00 3.00 0.00 4.80 0.40 

ป้ายอธิบายใหข้อ้มูลอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

2.00 0.00 4.00 0.00 4.75 0.56 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการใหข้อ้มลูท่ี
ถกูตอ้ง 

4.00 0.00 4.00 0.00 4.11 0.31 

ภาพรวม 3.00 0.00 3.40 0.00 4.59 0.44 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
Gems club ภาพรวม 

แปลค่า 
 

SD. 
 

SD. 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 3.97 0.49 3.63 0.18 มาก 

ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 3.87 0.40 3.63 0.16 มาก 
ส่ือแผน่พบัประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.84 0.51 3.63 0.18 มาก 

ป้ายอธิบายใหข้อ้มูลอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.02 0.52 3.46 0.20 ปานกลาง 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการใหข้อ้มลูท่ี
ถกูตอ้ง 

4.13 0.52 4.00 0.17 มาก 

ภาพรวม 3.76 0.49 3.67 0.06 มาก 

 
ผลการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร ในภาพรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียว ศูนยส่์งเสริมอญัมณีและเคร่ืองประดบั
จนัทบุรี สูงสุด ( x = 4.59) และ นอ้ยสุด คือ Gem town ( x = 2.37) พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มี
ทศันคติท่ีดีในระดบัมาก 4 ดา้น โดยสูงสุด คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 
4.00 รองลงมา ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ( x = 3.63), ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ( x = 3.63), 
ส่ือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.63) และ ในระดบัปานกลาง คือ ป้ายอธิบายให้
ขอ้มูลอญัมณีในแหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.46)   

 
ตารางที ่4.9 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นความปลอดภยั 
 

ด้านความปลอดภัย 
Gem town 

KP Jewelry 
center 

ซิลนี 
 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 
มาตรการรักษาความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.30 0.52 3.86 0.50 3.86 0.50 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 3.63 0.52 3.30 0.52 3.30 0.52 

สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

3.54 0.51 3.63 0.52 3.63 0.52 

ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสตัย ์ 3.97 0.45 3.54 0.51 3.54 0.51 

มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้

3.00 0.00 3.97 0.45 3.97 0.45 

ภาพรวม 3.49 0.40 3.66 0.50 3.66 0.50 

ด้านความปลอดภัย 
ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 
มาตรการรักษาความปลอดภยัใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3.85 0.36 4.00 0.00 3.86 0.50 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 3.85 0.36 4.00 0.00 3.30 0.52 
สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

3.85 0.36 5.00 0.00 3.63 0.52 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ด้านความปลอดภัย 
ตลาดพลอย Expert gem ธัญญมณี 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสัตย ์ 3.85 0.36 5.00 0.00 3.54 0.51 

มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้

3.85 0.36 5.00 0.00 3.97 0.45 

ภาพรวม 3.85 0.36 4.60 0.00 3.66 0.50 

ด้านความปลอดภัย 
เจมส์มาร์เกต็ 

สมาคมผู้ผลติ 
อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั

จนัทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอญั
มณีและ

เคร่ืองประดบั
จนัทบุรี 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 
มาตรการรักษาความปลอดภยัใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3.00 0.00 3.86 0.50 4.90 0.31 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 3.00 0.00 3.30 0.52 4.91 0.29 

สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติ
และทรัพยสิ์น 

3.00 0.00 3.63 0.52 4.94 0.23 

ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสัตย ์ 4.00 0.00 3.54 0.51 4.46 0.50 

มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้

3.00 0.00 3.97 0.45 4.36 0.48 

ภาพรวม 3.20 0.00 3.66 0.50 4.71 0.36 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ด้านความปลอดภัย 
Gems club ภาพรวม 

แปลค่า 
 

SD. 
 

SD. 
มาตรการรักษาความปลอดภยัใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3.86 0.50 3.84 0.37 มาก 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 3.30 0.52 3.59 0.38 มาก 

สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

3.63 0.52 3.85 0.37 มาก 

ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสตัย ์ 3.54 0.51 3.90 0.38 มาก 

มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้

3.97 0.45 3.91 0.31 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.50 3.82 0.13 มาก 

 
ผลการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้น

ความปลอดภยั ในภาพรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียว ศูนยส่์งเสริมอญัมณีและเคร่ืองประดบั
จนัทบุรี สูงสุด ( x = 4.71) และ นอ้ยสุด คือ เจมส์มาร์เก็ต( x = 3.20) พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ 
มีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก ทั้ง 5 ดา้น โดยสูงสุด คือ มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ไฟไหม ้มีค่าเฉล่ีย 3.91 รองลงมา  ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสัตย์( x = 3.90), สถานท่ีมีความ
ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น( x = 3.85), มาตรการรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว( x = 
3.84) และ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ( x = 3.59) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 แสดงทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม 

    

( N = 400) 
ทัศนคตทิี่ดทีี่มต่ีอแหล่งท่องเที่ยวอญัมณี 

จงัหวดัจนัทบุรี  

 

SD. แปลค่า อนัดบั 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 3.97 0.05 มาก 1 

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.00 0.15 ปานกลาง 6 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 3.34 0.22 ปานกลาง 5 

ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 3.66 0.22 มาก 4 

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 2.55 0.23 ปานกลาง 7 

ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 3.67 0.06 มาก 3 

ดา้นความปลอดภยั 3.82 0.13 มาก 2 

ภาพรวม 3.43 0.08 ปานกลาง   

 

จากการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี  พบวา่ 
นักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.08 โดยมี
ทศันคติท่ีดีในระดบัมาก จ านวน 4 ดา้น โดยสูงสุด คือ  ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว รองลงมา ดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว และ มีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว และ ดา้นการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวและมีความพึงพอใจในระดบัน้อย จ านวน 1 ด้าน คือ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว  
ตามล าดบั 

 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 1  ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี มีความแตกต่างกนั 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล  
 H0 = ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล 
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 H1 = ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ มีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
 จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ มีความแตกต่างกนั 

    (n = 400) 
ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี 
เพศ N x  SD. t. Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ชาย 208 3.98 0.05 2.836 0.005* 
 
 

หญิง 192 3.97 0.05   
รวม 400 3.97 0.05   

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ชาย 208 3.02 0.15 1.898 0.058 
 
 

หญิง 192 2.99 0.15   
รวม 400 3.00 0.15   

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

ชาย 208 3.38 0.20 3.517 0.000* 
หญิง 192 3.30 0.23   
รวม 400 3.34 0.22   

ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ชาย 208 3.70 0.20 3.905 0.000* 
 หญิง 192 3.62 0.23   
 รวม 400 3.66 0.22   
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ชาย 208 2.56 0.23 0.560 0.576 
 หญิง 192 2.54 0.23   
 รวม 400 2.55 0.23   
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ชาย 208 3.67 0.06 0.410 0.682 
 หญิง 192 3.67 0.06   
 รวม 400 3.67 0.06   
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

(n = 400) 
ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี 
เพศ N x  SD. t. Sig. 

ดา้นความปลอดภยั ชาย 208 3.84 0.12 3.851 0.000* 
 หญิง 192 3.79 0.14   
 รวม 400 3.82 0.13   

ภาพรวม ชาย 208 3.45 0.08 4.676 0.000* 
 หญิง 192 3.41 0.08   
 รวม 400 3.43 0.08   

 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ในรายดา้น พบว่า ค่า Sig. < 0.05 
จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว, ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นท่ี
พกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียวและ ดา้นความปลอดภยั 
 สรุปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. 0.000 < 0.05 เป็นการยอมรับ H1 หรือ 
นักท่องเท่ียวท่ีมี ลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันจะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี ต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวเพศชายจะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรี สูงกวา่ นกัท่องเท่ียวเพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
 จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส 

(n = 400) 
 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดั

จันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.012 2 0.006 2.109 0.123 
ภายในกลุ่ม 1.121 397 0.003   

 รวม 1.133 399    
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.013 2 0.007 0.282 0.754 
ภายในกลุ่ม 9.299 397 0.023   

 รวม 9.313 399    
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.076 2 0.038 0.787 0.456 
ภายในกลุ่ม 19.260 397 0.049   

 รวม 19.336 399    
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.127 2 0.064 1.356 0.259 
 ภายในกลุ่ม 18.624 397 0.047   
 รวม 18.752 399    
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.075 2 0.038 0.711 0.492 
 ภายในกลุ่ม 21.030 397 0.053   
 รวม 21.105 399    
ดา้นขอ้มูลขา่วสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.031 2 0.015 4.271 0.015 
 ภายในกลุ่ม 1.440 397 0.004   
 รวม 1.471 399    
ดา้นความปลอดภยั 

 

ระหวา่งกลุ่ม 0.031 2 0.015 0.881 0.415 
ภายในกลุ่ม 6.950 397 0.018   

 รวม 6.980 399    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.005 2 0.002 0.347 0.707 
 ภายในกลุ่ม 2.836 397 0.007   
 รวม 2.840 399    
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ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพสมรส ในราย
ดา้น และ ภาพรวม พบว่า ค่า Sig. > 0.05 ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นความปลอดภยั 

ผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. = 0.707 > 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นการ
ยอมรับ H0 หรือทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความ
แตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุมีความแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
 จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ 

(n = 400) 
 

ทศันคติทีด่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.009 5 0.002 0.647 0.664 
ภายในกลุ่ม 1.123 394 0.003   

 รวม 1.133 399    
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.059 5 0.012 0.503 0.774 
ภายในกลุ่ม 9.254 394 0.023   

 รวม 9.313 399    
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.263 5 0.053 1.087 0.367 
ภายในกลุ่ม 19.073 394 0.048   

 รวม 19.336 399    
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.096 5 0.019 0.407 0.844 
 ภายในกลุ่ม 18.655 394 0.047   
 รวม 18.752 399    
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

(n = 400) 
 

ทศันคติทีด่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.009 5 0.002 0.494 0.781 
 ภายในกลุ่ม 1.462 394 0.004   
 รวม 1.471 399    
ดา้นความปลอดภยั 

 

ระหวา่งกลุ่ม 0.043 5 0.009 0.484 0.789 
ภายในกลุ่ม 6.938 394 0.018   

 รวม 6.980 399    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.019 5 0.004 0.519 0.762 
 ภายในกลุ่ม 2.822 394 0.007   
 รวม 2.840 399    
 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ ในรายดา้น และ ภาพรวม พบวา่ ค่า 
Sig. > 0.05 ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว, ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว, ดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นความปลอดภยั 

ผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. = 0.762 > 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นการ
ยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา 

(n = 400) 
 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่งท่องเทีย่ว 
อญัมณจัีงหวดัจันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.014 4 0.003 1.21
8 

0.30
2 ภายในกลุ่ม 1.119 395 0.003   

 รวม 1.133 399    
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.035 4 0.009 0.37
0 

0.83
0 ภายในกลุ่ม 9.278 395 0.023   

 รวม 9.313 399    
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.362 4 0.091 1.88
6 

0.11
2 ภายในกลุ่ม 18.974 395 0.048   

 รวม 19.336 399    
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.242 4 0.060 1.28

9 
0.27

4  ภายในกลุ่ม 18.510 395 0.047   
 รวม 18.752 399    
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.220 4 0.055 1.04

0 
0.38

6  ภายในกลุ่ม 20.885 395 0.053   
 รวม 21.105 399    
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.016 4 0.004 1.10

2 
0.35

5  ภายในกลุ่ม 1.455 395 0.004   
 รวม 1.471 399    
ดา้นความปลอดภยั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.083 4 0.021 1.19
3 

0.31
3 ภายในกลุ่ม 6.897 395 0.017   

 รวม 6.980 399    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.022 4 0.005 0.76

9 
0.54

6  ภายในกลุ่ม 2.819 395 0.007   
 รวม 2.840 399    
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ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา ในรายด้าน และ
ภาพรวม พบว่า ค่า Sig. > 0.05 ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว, ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว, ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นท่ีพกัในย่านแหล่งท่องเท่ียว, ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว, ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นความปลอดภยั 

ผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. = 0.546> 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นการ
ยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(n = 400) 

 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.030 5 0.006 2.161 0.058 
ภายในกลุ่ม 1.102 394 0.003   

 รวม 1.133 399    
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.109 5 0.022 0.930 0.462 
ภายในกลุ่ม 9.204 394 0.023   

 รวม 9.313 399    
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 2.251 5 0.450 10.380 0.000
* ภายในกลุ่ม 17.086 394 0.043   

 รวม 19.336 399    
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 1.436 5 0.287 6.533 0.000

*  ภายในกลุ่ม 17.316 394 0.044   
 รวม 18.752 399    
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.348 5 0.070 1.319 0.255 
 ภายในกลุ่ม 20.758 394 0.053   
 รวม 21.105 399    
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
(n = 400) 

 

ทัศนคตทิี่มต่ีอแหล่งท่องเที่ยว 
อญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นขอ้มลูข่าวสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.033 5 0.007 1.811 0.110 
 ภายในกลุ่ม 1.438 394 0.004   
 รวม 1.471 399    
ดา้นความปลอดภยั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.513 5 0.103 6.253 0.000* 
ภายในกลุ่ม 6.467 394 0.016   

 รวม 6.980 399    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.262 5 0.052 8.012 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 2.578 394 0.007   
 รวม 2.840 399    

 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ในรายดา้น พบว่า 
ค่า Sig. < 0.05 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นท่ีพกัใน
ยา่นแหล่งท่องเท่ียว และ ดา้นความปลอดภยั 

ผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นการ
ยอมรับ H1 หรือทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงน ามาทดสอบ
ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ดงัตารางท่ี 4.16-4.19 
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ตารางที ่4.16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(n = 400) 

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 

x  

ต ่ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001-
55,000 
บาท 

55,00
0 บาท
ขึน้ไป 

 3.22 3.31 3.28 3.30 3.45 3.42 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.22  0.09 0.06 0.07 0.23* 0.19* 
10,001-20,000 บาท 3.31   -0.03 -0.02 0.14* 0.10* 
20,001-35,000 บาท 3.28    0.02 0.17* 0.14* 
35,001-45,000 บาท 3.30     0.15* 0.12* 
45,001-55,000 บาท 3.45      -0.04 
55,000 บาทข้ึนไป 3.42       

 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดั
จนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว และลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ จ  านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียว
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

2) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาทจะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียว
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

3) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียว
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 
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4) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียว
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 
 
ตารางที ่4.17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 (n = 400) 

ด้านทีพ่กัในย่านแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

x  

ต ่ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001-
55,000 
บาท 

55,000 
บาท
ขึน้ไป 

 3.58 3.64 3.64 3.59 3.75 3.72 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.58  0.06 0.06 0.02 0.17* 0.14* 
10,001-20,000 บาท 3.64   0.00 -0.04 0.11* 0.08 
20,001-35,000 บาท 3.64    -0.04 0.11* 0.08 
35,001-45,000 บาท 3.59     0.16* 0.12* 
45,001-55,000 บาท 3.75      -0.03 
55,000 บาทข้ึนไป 3.72       

 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว    
อญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว และลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ จ  านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

2) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาทจะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001-55,000 บาท  
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3) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001-55,000 บาท  

4) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 
 
ตารางที ่4.18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

(n = 400) 

ด้านความปลอดภัย x  

ต ่ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001-
55,000 
บาท 

55,000 
บาท
ขึน้ไป 

 3.77 3.80 3.81 3.77 3.87 3.85 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.77  0.03 0.04 0.00 0.10* 0.08* 
10,001-20,000 บาท 3.80   0.01 -0.03 0.07* 0.05 
20,001-35,000 บาท 3.81    -0.03 0.06* 0.05 
35,001-45,000 บาท 3.77     0.10* 0.08* 
45,001-55,000 บาท 3.87      -0.01 
55,000 บาทข้ึนไป 3.85       

 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นความปลอดภยั และลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ จ  านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) นักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท จะมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นความปลอดภยั ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 
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2) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาทจะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านความปลอดภยั ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
45,001-55,000 บาท  

3) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านความปลอดภยั ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
45,001-55,000 บาท  

4) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านความปลอดภยั ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 
 
ตารางที ่4.19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(n = 400) 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดั
จันทบุรี ในภาพรวม 

x  

ต ่ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001-
55,000 
บาท 

55,000 
บาท
ขึน้ไป 

 3.38 3.42 3.42 3.41 3.46 3.46 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.38  0.04 0.03 0.02 0.08* 0.08* 
10,001-20,000 บาท 3.42   0.00 -0.02 0.04* 0.04* 
20,001-35,000 บาท 3.42    -0.01 0.04* 0.04* 
35,001-45,000 บาท 3.41     0.06* 0.06* 
45,001-55,000 บาท 3.46      0.00 
55,000 บาทข้ึนไป 3.46       

 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม และลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างรายคู่ จ  านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
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1) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-
55,000  บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

2) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาทจะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-
55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

3) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-
55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

4) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-
55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ มีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ 
(n = 400) 

 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดั

จันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.012 4 0.003 1.055 0.379 
ภายในกลุ่ม 1.121 395 0.003   

 รวม 1.133 399    
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.055 4 0.014 0.586 0.673 
ภายในกลุ่ม 9.258 395 0.023   

 รวม 9.313 399    
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน

แหล่งท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.258 4 0.065 1.336 0.256 
ภายในกลุ่ม 19.078 395 0.048   

 รวม 19.336 399    
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
(n = 400) 

 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่งท่องเทีย่ว   
อญัมณจัีงหวดัจันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.102 4 0.025 0.539 0.707 
 ภายในกลุ่ม 18.650 395 0.047   
 รวม 18.752 399    
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.118 4 0.029 0.554 0.696 
 ภายในกลุ่ม 20.987 395 0.053   
 รวม 21.105 399    
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.012 4 0.003 0.784 0.536 
 ภายในกลุ่ม 1.460 395 0.004   
 รวม 1.471 399    
ดา้นความปลอดภยั 

 

ระหวา่งกลุ่ม 0.055 4 0.014 0.788 0.534 
ภายในกลุ่ม 6.925 395 0.018   

 รวม 6.980 399    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.011 4 0.003 0.382 0.822 
 ภายในกลุ่ม 2.830 395 0.007   
 รวม 2.840 399    
 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพ ในรายดา้น และ 
ภาพรวม พบว่า ค่า Sig. > 0.05 ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว, ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว, ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว, ดา้นท่ีพกัในย่านแหล่งท่องเท่ียว, ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว, ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นความปลอดภยั 

ผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. = 0.822> 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นการ
ยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1.7 ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา มีความแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา 
(n = 400) 

 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่งท่องเทีย่ว   
อญัมณจัีงหวดัจันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.037 5 0.007 2.655 0.022* 
ภายในกลุ่ม 1.096 394 0.003   

 รวม 1.133 399    
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.022 5 0.004 0.190 0.966 
ภายในกลุ่ม 9.290 394 0.024   

 รวม 9.313 399    
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.559 5 0.112 2.346 0.041* 
ภายในกลุ่ม 18.777 394 0.048   

 รวม 19.336 399    
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.072 5 0.014 0.303 0.911 
 ภายในกลุ่ม 18.680 394 0.047   
 รวม 18.752 399    
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ระหวา่งกลุ่ม 0.162 5 0.032 0.610 0.692 
 ภายในกลุ่ม 20.943 394 0.053   
 รวม 21.105 399    
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.036 5 0.007 1.956 0.084 
 ภายในกลุ่ม 1.436 394 0.004   
 รวม 1.471 399    
ดา้นความปลอดภยั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.015 5 0.003 0.170 0.973 
 ภายในกลุ่ม 6.965 394 0.018   
 รวม 6.980 399    
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
(n = 400) 

 

ทศันคติทีม่ีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดั

จันทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.034 5 0.007 0.941 0.454 
 ภายในกลุ่ม 2.807 394 0.007   
 รวม 2.840 399    
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามภูมิล าเนา ในรายดา้น 
และ ภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. < 0.05 จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 

ผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. = 0.454> 0.05 สรุปผลการทดสอบเป็นการ
ยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นภูมิล าเนา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 2  ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี  

 H0 = ลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจงัหวดัจนัทบุรี 

H1 = ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี 

สมมติฐานย่อย 2.1 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
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ตารางที ่4.22 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ด้านการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

(n = 400) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทีย่วอัญมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 5.840 2 0.054 - 
สถานภาพสมรส 5.294 4 0.258 - 
อาย ุ 55.057 10 0.000* 0.348 
การศึกษา 22.480 8 0.004* 0.231 
รายไดต่้อเดือน 12.726 10 0.239 - 
อาชีพ 39.418 8 0.000* 0.300 
ภูมิล าเนา 62.851 10 0.000* 0.368 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยสถิติ
ทดสอบแบบ Chi – Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 มีจ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ ภูมิล าเนา 
 สรุปผลการทดสอบได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการ
เดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบระดับความสัมพนัธ์ โดย Contingency 
Coefficient Test พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
สูงสุด รองลงมา ดา้นอาย ุและ ดา้นอาชีพ ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.2 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
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ตารางที ่4.23 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านวตัถุประสงค์การท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

(n = 400) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

ด้านวตัถุประสงค์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทีย่วอัญมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 9.962 4 0.041* 0.156 
สถานภาพสมรส 16.040 8 0.042* 0.196 
อาย ุ 60.548 20 0.000* 0.363 
การศึกษา 27.176 16 0.040* 0.252 
รายไดต่้อเดือน 132.067 20 0.000* 0.498 
อาชีพ 183.044 16 0.000* 0.560 
ภูมิล าเนา 39.343 20 0.006* 0.299 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยสถิติ
ทดสอบแบบ Chi – Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ 
สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา 
 สรุปผลการทดสอบได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านวตัถุประสงค์การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือ
ทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ โดย Contingency Coefficient Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
อาชีพมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดัจนัทบุรี ด้าน
วตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้น 
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สมมติฐานย่อย 2.3 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

 
ตารางที ่4.24 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

(n = 400) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 
ด้านช่วงเวลาการเดินทางท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วอัญมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 2.246 3 0.523 - 
สถานภาพสมรส 11.366 6 0.078 - 
อาย ุ 71.440 15 0.000* 0.389 
การศึกษา 40.759 12 0.000* 0.304 
รายไดต่้อเดือน 65.326 15 0.000* 0.375 
อาชีพ 27.317 15 0.026* 0.253 
ภูมิล าเนา 2.246 3 0.523 - 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดย
สถิติทดสอบแบบ Chi – Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 มีจ านวน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ  
 สรุปผลการทดสอบไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน
และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้น
ช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบระดับความสัมพนัธ์ โดย 
Contingency Coefficient Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
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ท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ด้านรายได้ต่อเดือน และ ด้านการศึกษา ตามล าดับ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.4 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการใชเ้วลาท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
 
ตารางที ่4.25 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดัจันทบุรี ด้านการใช้เวลาท่องเท่ียวอยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

(n = 400) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

ด้านการใช้เวลาท่องเทีย่วอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอญัมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 4.028 3 0.259 - 
สถานภาพสมรส 5.898 6 0.435 - 
อาย ุ 25.427 15 0.044* 0.244 
การศึกษา 6.305 12 0.900 - 
รายไดต่้อเดือน 22.637 15 0.092 - 
อาชีพ 21.784 12 0.040* 0.227 
ภูมิล าเนา 36.837 15 0.001* 0.290 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการใช้เวลาท่องเท่ียวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยสถิติ
ทดสอบแบบ Chi – Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 มีจ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
อาย ุอาชีพ และ ภูมิล าเนา 
 สรุปผลการทดสอบได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ และ ภูมิล าเนา มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านการใช้เวลา
ท่องเท่ียวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอัญมณี เม่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์ โดย Contingency 
Coefficient Test พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
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ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการใช้เวลาท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณี สูงสุด รองลงมา ดา้นอาย ุและ ดา้นอาชีพ ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.5 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
 
ตารางที ่4.26 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

(n = 400) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 
ด้านระยะเวลาในการวางแผนท่องเทีย่วแหล่งท่องเที่ยวอัญมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 12.494 3 0.006* 0.174 
สถานภาพสมรส 4.067 6 0.668 - 
อาย ุ 32.613 15 0.005* 0.275 
การศึกษา 46.757 12 0.000* 0.324 
รายไดต่้อเดือน 53.435 15 0.000* 0.343 
อาชีพ 50.179 12 0.000* 0.334 
ภูมิล าเนา 30.135 15 0.011* 0.265 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดย
สถิติทดสอบแบบ Chi – Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 จ านวน 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา 
 สรุปผลการทดสอบไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว     อญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบระดบั
ความสัมพนัธ์ โดย Contingency Coefficient Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนมี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระยะเวลาใน
การวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ด้านอาชีพ และด้านการศึกษา 
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.6 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
 
ตารางที ่4.27 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

(n = 400) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอญัมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 4.582 5 0.469 - 
สถานภาพสมรส 66.317 10 0.000* 0.377 
อาย ุ 223.267 25 0.000* 0.599 
การศึกษา 152.754 20 0.000* 0.526 
รายไดต่้อเดือน 436.574 25 0.000* 0.722 
อาชีพ 241.446 20 0.000* 0.614 
ภูมิล าเนา 48.988 25 0.003* 0.330 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยสถิติ
ทดสอบแบบ Chi – Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา 
 สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจังหวดัจันทบุรี ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอัญมณี เม่ือทดสอบระดับ
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ความสัมพนัธ์ โดย Contingency Coefficient Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นค่าใช้จ่ายใน
การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ด้านอาชีพ และด้านอายุ ตามล าดบั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.7 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
 
ตารางที ่4.28 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
(n = 400) 

 
ลกัษณะส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 
ด้านประเภทแหล่งท่องเทีย่วอญัมณี 

Chi – Square df. Sig. C. 
เพศ 7.246 3 0.064 - 
สถานภาพสมรส 10.962 6 0.090 - 
อาย ุ 34.218 15 0.003* 0.281 
การศึกษา 25.157 12 0.014* 0.243 
รายไดต่้อเดือน 44.309 15 0.000* 0.316 
อาชีพ 69.456 12 0.000* 0.385 
ภูมิล าเนา 14.134 15 0.515 - 
 
หมายเหตุ: * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยสถิติทดสอบแบบ  Chi – 
Square Test พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. < 0.05 จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ  
 สรุปผลการทดสอบไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
และ ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ โดย Contingency Coefficient 
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Test พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นรายไดต่้อ
เดือน และดา้นอาย ุตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อตอบสนอง

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 
2) เพื่อส ารวจทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวอัญมณี

จงัหวดัจนัทบุรี 
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อ

ตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ระเบียบวิธีวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) 

รวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จ  านวน 
30 ตวัอยา่ง ทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือวา่มีความเช่ือถือในระดบัสูงมีค่าการทดสอบท่ี 0.933  

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ขอ้มูลจากการคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารหนงัสือต่างๆ 
รายงานต่างๆ  ตลอดจนจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่ิงพิมพ์วิชาการ เอกสารราชการ 
ผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกบัการบริหารจดัการท่องเท่ียว ขอ้มูลปฐมภูมิ
ท ารวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวและทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรีโดยให้กลุ่มตวัอยา่ง
ท าการตอบแบบสอบถามด้วยการกรอกดว้ยตนเองและรวบรวมแบบสอบถามและน ามาลงรหัส 
หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าหรับ
งานวจิยัโดยสถานท่ีในการแจกแบบสอบถาม คือ แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี 
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การวิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ 
การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)   ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ T – Test, F – Test และทดสอบ
ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และ ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยสถิติทดสอบแบบ Chi – 
Square Test และทดสอบระดบัความสัมพนัธ์โดย Contingency Coefficient ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติสรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี  

 

5.1 สรุปผลงานวจิัย 
 

5.1.2 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน พบวา่ เป็นเพศชาย ร้อย

ละ 52.0 และ เพศหญิง ร้อยละ 48.0 มีสถานภาพแต่งงาน ร้อยละ 58.8 รองลงมา สถานภาพโสด ร้อย
ละ 40.4 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 35.3 รองลงมา อายุ 41-50 ปี นอ้ยสุด 60 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 รองลงมา มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.7 และ 
อนุปริญญา ร้อยละ 6.4 นอ้ยสุดประถมศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท ร้อยละ 
30.8 รองลงมา 35,001-45,000 บาท น ร้อยละ 19.8 และ 45,001-55,000 บาท ร้อยละ 16.0 นอ้ยสุด 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 50.7 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 
17.0 น้อยสุด คือ นักเรียนหรือนกัศึกษา โดยมีภูมิล าเนาในภาคกลาง ร้อยละ 37.5 รองลงมา ภาค
ตะวนัออก ร้อยละ 28.3 นอ้ยสุด ภาคใต ้ 

 
5.1.2 พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีพบว่า 

แหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวอัญมณีท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ มากสุด คือ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 54.0 
รองลงมา เพื่อนหรือคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 39.3 น้อยสุด เอกสารแผ่นพบั โดยพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียว ส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 88.8 มีลักษณะการเดินทาง ท่องเท่ียวกับ
ครอบครัว มากสุด ร้อยละ 61.8 รองลงมา ท่องเท่ียวกบัเพื่อน ร้อยละ 26.0 วตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดินทางท่องเท่ียว มากสุด คือเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 57.3 รองลงมา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว มากสุด คือ จากค าชักชวนของเพื่อนหรือญาติ ร้อยละ 
67.5 รองลงมา เคยมาแล้วรู้สึกประทบัใจ ด้านการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งไม่เคยมาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี ร้อยละ 62.0 และเคยท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี ร้อย



106 

ละ 38.0 โดยช่วงเวลาในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว มากสุด คือ วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 74.3 
รองลงมา วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 16.4 และวนัจนัทร์-วนัศุกร์ร้อยละ 6.3 นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาใน
การเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจ านวน 1-2 วนั มากท่ีสุด ร้อยละ 93.0 รองลงมา 
จ านวน 3-4 วนั ระยะเวลาในการวางแผนก่อนการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มากสุด 
จ านวน 5-6 วนั ร้อยละ 32.3 รองลงมา มากกว่า 7 วนั ร้อยละ 24.7 ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวใช้ใน
การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีแต่ละท่ีใชเ้วลา 31 นาที-1 ชัว่โมง ร้อยละ 63.4 รองลงมา 
นอ้ยกวา่ 30 นาที  โดยระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวพกัคา้งแรมในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี จ านวน 1 คืน 
มากสุด ร้อยละ 85.0 รองลงมา จ านวน 2 คืน สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกในการพกัคา้งแรมในแหล่ง
ท่องเท่ียว มากสุด คือ โรงแรม ร้อยละ 75.8 รองลงมา บังกะโล ค่าใช้จ่ายโดยประมาณท่ี
นกัท่องเท่ียวใชใ้นการท่องเท่ียวต่อคร้ัง มากสุด คือ 3,501-5,500 บาท ร้อยละ 28.8 รองลงมา มากกวา่ 
9,501 บาท ดา้นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมากสุด คือ การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ร้อยละ 68.7 รองลงมา แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่งท่องเท่ียว
วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนักท่องเท่ียวชอบมากสุด คือ ทะเล ร้อยละ 60.5 
รองลงมา ศูนยศึ์กษาธรรมชาติอ่าวคุง้กระเบน และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัท่องเท่ียว
ชอบ มากสุด วงัสวนบา้นแกว้ ร้อยละ 41.2 รองลงมา ค่ายเนินวงศ ์ 

 
5.1.3 ทศันคติของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อศักยภาพแหล่งท่องเทีย่วอญัมณจัีงหวดัจันทบุรี 
จากการศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดั

จนัทบุรีพบว่า นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.08 
โดยสูงสุด คือ  ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว รองลงมา ดา้นความปลอดภยั, ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นท่ี
พกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว และ มีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว และ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและมีความพึงพอใจในระดับน้อย ด้าน
กิจกรรมการท่องเท่ียว  ตามล าดบัสรุปผลเป็นรายดา้นดงัน้ี  

1) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.97 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนยส่์งเสริมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด  รองลงมา KP Jewelry Centerและ นอ้ยสุด คือ Gem Town พิจารณา
รายดา้นยอ่ย พบวา่ มีทศันคติท่ีดีระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยมีทศันคติท่ีดีสูงสุด คือ ความสวยงามของ
ผลิตภณัฑอ์ญัมณี และ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา ความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ ์ความเหมาะสมของราคา และ ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว ตามล าดบั  
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2) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนยส่์งเสริมอญั
มณีและเคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด และ นอ้ยสุด คือ เจมส์มาร์เก็ต พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มี
ทศันคติท่ีดีในระดบัมาก จ านวน 2 ด้าน โดยมีทศันคติท่ีดีสูงสุด คือ สภาพถนนและเส้นทางใน
แหล่งท่องเท่ียว  รองลงมา ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง คือป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว และ มีทศันคติท่ีดีในระดบัน้อย จ านวน 2 ด้าน 
บริเวณลานจอดรถและ รถโดยสารรับจา้งในการเดินทางเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 
ตามล าดบั 

3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวพบว่า นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดี
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 โดยมีทศันคติท่ีดีในการ
ท่องเท่ียว   Gem Town สูงสุด พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก คือ สัญญาณ
โทรศพัท์ รองลงมา ระดบัมาก ไดแ้ก่ จุดนัง่พกั และห้องน ้ าและทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลาง จุด
บริการเคร่ืองด่ืม และ มีทศันคติท่ีดีในระดบันอ้ย คือ ถงัขยะ ตามล าดบั 

4) ดา้นท่ีพกัในย่านแหล่งท่องเท่ียวพบว่า นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก   
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 โดยมีทศันคติท่ีดีสูงสุด คือ ท่ีพกัมีความปลอดภยั 
รองลงมา ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั ราคาของห้องพกัมีความเหมาะสมและ ท่ีพกัมีความ
หลากหลายใหเ้ลือก และ มีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลาง จ านวน 1 ดา้น คือ ห้องพกัมีความสะอาด 
ตามล าดบั  

5) ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวพบว่า นักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดับน้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนยส่์งเสริมอญั
มณีและเคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด และ นอ้ยสุด คือ Expert Gem พิจารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ มี
ความพึงพอในระดับมากท่ีสุด คือ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์อญัมณีให้เลือกชม และมี
ทศันคติท่ีดี   ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอยเม็ด การจดักิจกรรม  เยี่ยมชม
การท าเหมืองขดุพลอย และ การศึกษาดูการเจียระไนพลอยตามล าดบั  

6) ดา้นขอ้มูลข่าวสารพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 โดยมีทัศนคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด และ นอ้ยสุด คือ Gem Town พิจารณารายดา้นยอ่ย มีทศันคติท่ีดีสูงสุด 
คือ เจา้หน้าท่ีผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลท่ีถูกต้อง รองลงมา ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ป้ายแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว ส่ือแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและ ป้ายอธิบายให้ขอ้มูลอญัมณีใน
แหล่งท่องเท่ียว ตามล าดบั  
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7) ด้านความปลอดภยัพบว่า นักท่องเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.82 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 โดยมีทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวศูนยส่์งเสริมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัจนัทบุรี สูงสุด และ น้อยสุด คือ เจมส์มาร์เก็ตพิจารณารายด้านย่อย มีทศันคติท่ีดี
สูงสุด คือ มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น ไฟไหม ้รองลงมา ผูค้า้พลอยมีความ
ซ่ือสัตย์ สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น มาตรการรักษาความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียวและ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ตามล าดบั 
 

5.1.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีมีความ

แตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคล 
สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั

จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ มีความแตกต่างกนั 
สรุปผลการทดสอบ เป็นการยอมรับ H1 หรือนกัท่องเท่ียวท่ีมี ลกัษณะส่วนบุคคล

ด้านเพศต่างกนัจะมีทศันคติท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ต่างกนั โดย
นักท่องเท่ียวเพศชายจะมีทศันคติท่ีดีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี สูงกว่า 
นกัท่องเท่ียวเพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส มีความแตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบเป็นการยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุมีความแตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบเป็นการยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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สรุปผลการทดสอบเป็นการยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบเป็นการยอมรับ H1 หรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี มีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคล ด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ จ  านวน 4 คู่ ได้แก่ 1) 
นักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ ากว่า 10,000 บาท จะมีทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ 
รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป, 2) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาทจะมีทศันคติท่ีดี
ท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ต ่ากว่านักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป, 3) นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
35,000 บาท จะมีทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดัจันทบุรีต ่ากว่า
นักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได้ 55,000 บาท ข้ึนไป และ 4) 
นักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จะทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีต ่ากว่านกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ 
รายได ้55,000 บาท ข้ึนไป 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ มีความแตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบเป็นการยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.7 ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรีจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา มีความแตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบเป็นการยอมรับ H0 หรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วนบุคคลดา้นภูมิล าเนา อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 2  ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี  
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สมมติฐานย่อย 2.1 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สรุปผลการทดสอบได้ว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และ ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 
ด้านการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดย ลกัษณะส่วนบุคคล ด้านภูมิล าเนา มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการเดินทาง
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นอายุ และ ดา้นอาชีพ ตามล าดบั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.2 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

 สรุปผลการทดสอบได้ว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือ
ทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ โดย ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ด้านว ัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้น ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.3 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือนและอาชีพ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จันทบุรี ด้านช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอัญมณี เม่ือทดสอบระดับ
ความสัมพนัธ์ โดยลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด 
รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ดา้นการศึกษา ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.4 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการใชเ้วลาท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และ ภูมิล าเนา มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านการใช้เวลา
ท่องเท่ียวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ โดย ลกัษณะส่วนบุคคล 
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ดา้นภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นการใช้เวลาท่องเท่ียวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นอายุ และ ดา้นอาชีพ 
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.5 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สรุปผลการทดสอบได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบ
ระดบัความสัมพนัธ์ โดย ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ด้านระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นอาชีพ และดา้นการศึกษา ตามล าดบั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.6 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อายุ ระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบ
ระดบัความสัมพนัธ์ โดย ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญั
มณี สูงสุด รองลงมา ดา้นอาชีพ และดา้นอาย ุตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานย่อย 2.7 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และ ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรี ด้านประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี เม่ือทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ โดย ลกัษณะส่วน
บุคคล ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้นอายุ ตามล าดบั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5.2 อภิปรายผล 
 
ตารางที ่5.1 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

 

พฤติกรรม จ านวน(คน) ร้อยละ 

แหล่งขอ้มูลก่อนการเดินทางท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

:อินเตอร์เน็ต 216 54 

พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

:รถยนตส่์วนบุคคล 355 88.8 

ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณี 

:ท่องเท่ียวกบั
ครอบครัว 

247 61.8 

วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง :เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 229 57.3 
ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
มายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

:จากค าชกัชวนของ
เพื่อน/ญาติ 

270 67.5 

นกัท่องเท่ียวเคยมาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี :ไม่เคย 248 62 
นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียว
อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

:1-2 วนั 372 93 

ระยะเวลาในการวางแผนก่อนการเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

:5-6 วนั 129 32.3 

ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้นการท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละท่ี 

:31 นาที - 1 ชัว่โมง 254 63.4 

ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวพกัคา้งแรมในยา่น
แหล่งท่องเท่ียว 

:1 คืน 340 85 

สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกในการพกัคา้ง
แรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 

:โรงแรม 303 75.8 

ค่าใชจ่้ายโดยประมาณท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้น
การท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

:3,501 - 5,500 บาท 115 28.8 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

พฤติกรรม จ านวน(คน) ร้อยละ 

การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ :การท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ 

275 68.7 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ :ทางทะเล 167 60.5 
 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีสรุปได้

วา่ แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวอญัมณีท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ มากสุด อินเตอร์เน็ต รองลงมา เพื่อนหรือ
คนท่ีรู้จกั พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มีลกัษณะการเดินทาง 
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว มากสุด ท่องเท่ียวกบัเพื่อน วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจ รองลงมา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากสุด 
จากค าชกัชวนของเพื่อนหรือญาติ ดา้นการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี พบว่า ไม่เคยมาแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีมากกว่าเคยท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี โดยช่วงเวลาในการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว มากสุด คือ วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียวจ านวน 1-2 วนั มีการ
วางแผนก่อนการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจ านวน 5-6 วนั ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว
ใชเ้วลา 31 นาที-1 ชัว่โมง โดยระยะเวลาท่ีพกัคา้งแรม จ านวน 1 คืน มากสุด สถานท่ีเลือกในการพกั
คา้งแรม มากสุด โรงแรม รองลงมา บงักะโล ค่าใช้จ่ายโดยประมาณท่ีใช้ในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 
มากสุด คือ 3,501-5,500 บาท ส่วนใหญ่ชอบการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ รองลงมา แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมากสุด คือ ทะเล รองลงมา ศูนยศึ์กษาธรรมชาติอ่าวคุง้
กระเบน  
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ตารางที ่5.2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทศันคติท่ีดีของนักท่องเท่ียวต่อ

ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 

    

(   N = 400) 
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอญัมณี 

จังหวดัจันทบุรี  

 

SD. แปลค่า อนัดับ 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 3.97 0.05 มาก 1 

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.00 0.15 ปานกลาง 6 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 3.34 0.22 ปานกลาง 5 

ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว 3.66 0.22 มาก 4 

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 2.55 0.23 ปานกลาง 7 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 3.67 0.06 มาก 3 

ดา้นความปลอดภยั 3.82 0.13 มาก 2 

ทศันคติทีด่ีโดยรวม 3.43 0.08 มาก 
 

 
จากการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

จงัหวดัจนัทบุรีในระดับระดับมาก โดยสูงสุด คือ  ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว รองลงมา ด้านความ
ปลอดภยั,ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว และ ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพ
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว และ ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวและทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพในระดบัน้อย ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว  ตามล าดบัผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ เลิศพร ภาระสกุล (2555: บทคดัยอ่) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจ
มกัจะเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นความคาดหวงัต่างๆ ท่ีคนเรามีก่อนการเดินทางจะเกิดข้ึนและประสบการณ์
ท่ีได้รับภายหลังจากการเดินทางท่องเท่ียว และงานวิจยัของ รฐา จนัทวารา และคณะ  (2553: 
บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา พบวา่ สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัในการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวในการศึกษายงัพบว่าดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสูงสุด ความสวยงาม
ของผลิตภณัฑ์อญัมณี และ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจสูงสุด สภาพถนนและเส้นทางในแหล่งท่องเท่ียว ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีสูงสุด สัญญาณโทรศพัท ์ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดีสูงสุด 
ท่ีพกัมีความปลอดภยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร คงจินดา (2552: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาแนว
ทางการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเข่ือนรัชประภาอ าเภอบา้นตาขุน จงัหวดัสุราษฎร์ธานีพบวา่ 
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ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นศกัยภาพส าคญัในการสร้างทศันคติท่ีดีในการท่องเท่ียวนอกจากน้ีผลการศึกษายงั
พบวา่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ สูงสุดมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์อญัมณีให้
เลือกชม ดา้นขอ้มูลข่าวสารมีทศันคติท่ีดีสูงสุด เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และดา้น
ความปลอดภัย มีความพึ งพอใจสูง สุด มี ป้ าย บอกทางการหลบภัย เ ม่ือ เ กิด เหตุ ฉุก เ ฉิน



 

ตารางที ่5.3 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะส่วน

บุคคล 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: √  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05    

X ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05

ทศันคติทีด่ีทีม่ีต่อศักยภาพแหล่ง 
ท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

เพศ 
สถานภาพ
สมรส 

อายุ 
ระดับ 

การศึกษา 
รายได้ต่อ
เดือน 

อาชีพ ภูมิล าเนา 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว √ X X X X X √ 
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว X X X X X X X 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว √ X X X √ X √ 
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว √ X X X √ X X 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว X X X X X X X 
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร X √ X X X X X 
ดา้นความปลอดภยั √ X X X √ X X 

ภาพรวม √ X X X √ X X 
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จากการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล กบัทศันคติท่ีดีท่ีมี
ต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีท่ีแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจิรวฒัน์ อนุวิชชานนท์ (2554: บทคดัย่อ) ท่ีกล่าวว่าปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศชายจะมี
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีสูงกว่านกัท่องเท่ียวเพศหญิงด้านรายได้
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า นักท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท-20,000 บาท จะมี
ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ต ่ากวา่นกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได ้55,000 บาท ข้ึนไปและนกัท่องเท่ียวรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท จะมีทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรีต ่ากว่านกัท่องเท่ียวรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-55,000 บาท และ รายได้ 55,000 
บาท ข้ึนไป ผลการศึกษาสอดคลอ้งงานวิจยัของ เนาวรัตน์ พลายนอ้ยและคณะ (2538: บทคดัยอ่) ท่ี
วิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีพบว่า พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยมีความแตกต่างกนัตามเพศและรายได้ต่อ
เดือน 

สมมติฐานท่ี 2  ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่ง

ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี  
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ตารางที ่5.4 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี  

 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 
ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

เพศ 
สถานภาพ 
สมรส 

อายุ 
ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้ 
ต่อเดือน 

ภูมิล าเนา 

ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี X X √ √ √ X √ 
ดา้นวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี √ √ √ √ √ √ √ 
ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี X X √ √ √ √ X 
ดา้นการใชเ้วลาท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี X X √ X √ X √ 
ดา้นระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี √ X √ √ √ √ √ 
ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี X √ √ √ √ √ √ 
ดา้นประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี X X √ √ √ √ X 

 

หมายเหตุ: √  มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05    

X ไม่มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส 
อายุ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุนทรี พชัรพนัธ์ 
(2541: 28-29)  ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค โดยผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ดา้นภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบั ดา้นการ
เดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี สูงสุด รองลงมา ด้านอายุ และ ด้านอาชีพ ด้าน
วตัถุประสงค์การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีมีความสัมพนัธ์กับด้านอาชีพสูงสุด 
รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน ดา้นช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มี
ความสัมพนัธ์กบัดา้นอายุสูงสุดสูงสุด รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ดา้นการศึกษา ดา้น
การใช้เวลาท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีมีความสัมพนัธ์กบัภูมิล าเนาสูงสุดรองลงมา 
ด้านอายุ และ ด้านอาชีพ ด้านระยะเวลาในการวางแผนท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีมี
ความสัมพนัธ์กบัด้านรายได้ต่อเดือน สูงสุด รองลงมา ด้านอาชีพ และด้านการศึกษา ด้าน
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นรายไดต่้อเดือนสูงสุด 
รองลงมา ดา้นอาชีพ และด้านอายุ ด้านประเภทแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี มีความสัมพนัธ์ด้าน
อาชีพ สูงสุด รองลงมา ดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้นอาย ุตามล าดบั  

แนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 
1) จากการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อศักยภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีสูงสุด ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควร
ใหค้วามส าคญัในการรักษาและพฒันาคุณภาพสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดั
จนัทบุรี ให้มีมาตรฐานตลอดจนให้ความรู้หรือขอ้มูลกบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวกบักบักิจกรรมการ
จดัการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นในการสร้างสัมพนัธ์ภาพและเป็นกนัเองในการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกท่ีดี และมีความตอ้งการมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสุภาพเป็นมิตรในการให้บริการ มีอธัยาศยัและไมตรี
ความกระตือรือร้นในการท างาน  เป็นต้น เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการมา
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

2) จากการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีต ่าสุด ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการและการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวให้เกิดความสนใจใน
การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีควรจะเพิ่มกิจกรรมและให้นกัท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วม เช่นการเจียระไนพลอยให้นกัท่องเท่ียวไดช้มเพื่อเสริมเป็นความรู้แก่นกัท่องเท่ียวใน
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ขณะท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทางการท่องเท่ียวอญัมณี และควรมีการจดักิจกรรมการเยี่ยมชม
เหมืองพลอย หรือจ าลองสถานการณ์การท าเหมืองพลอยให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บชม เพื่อกระตุน้
กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวใหมี้ความน่าสนใจเพิ่มข้ึน โดยความร่วมมือจากทางจงัหวดั สมาคม
ผูค้ ้าอัญมณี และ เจ้าของพื้นท่ีเหมืองแร่ในต าบลบางกะจะ จัดท าระบบขนส่งจากแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีไปยงัเหมืองแร่ นกัท่องเท่ียวก็สามรถท่ีจะรับทราบถึงความเป็นมาของพลอย 
เป็นตน้ 

3) จากการศึกษา พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั
กบัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริม
สถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีไม่วา่จะเป็นความพร้อมในดา้นสถานท่ี ดา้นสาธารณูปโภค  มี
ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกหรือเคร่ืองมือต่างกนัรวมทั้งมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัท่ีต่างกนัด้วยควรมีแผนการปฏิบติังานอย่างมีระบบเพื่อให้การพฒันาและส่งเสริม
ท่องเท่ียว ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่น ด้านการให้บริการ ด้านรูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ในลกัษณะต่างๆ เป็นตน้ 

4) จากศึกษา พบวา่ แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวอญัมณีท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ มาก
สุด อินเตอร์เน็ต ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวผา่นส่ือเพิ่มมากข้ึน เช่นส่ือมวลชนประเภทโทรทศัน์ เพื่อให้ประชาชน และ
นกัท่องเท่ียวเห็นสภาพท่ีแทจ้ริง เห็นสภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ และท าให้
เกิดความตอ้งการมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีมากยิง่ข้ึน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 

1) งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านความพึงพอใจจากนักท่องเท่ียว
จ านวน 400 คน ในงานวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียว
ตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆในจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นย  าและน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

2) งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แหล่งอญัมณี ดังนั้นผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวตามแหล่งอ่ืนๆ เพื่อ
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี ต่อไป 

3) การศึกษาคร้ังต่อไปของน าเสนอให้น าแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ
(7Ps) มาใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
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จงัหวดัจนัทบุรีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยซ่ึงผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนและพฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
แนวทางการพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วอญัมณจัีงหวดัจันทบุรี 

เพือ่ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวไทย 
 

ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถำมชุดน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูลประกอบกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ เร่ือง “แนวทำงกำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดัจันทบุรีเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชำวไทย” ของหลกัสูตรศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำนโยบำยและกำรวำง
แผนกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวแบบบูรณำกำร คณะกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ 
 ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำนไดโ้ปรดพิจำรณำและตอบค ำถำมทุก
ขอ้ของแบบสอบถำมน้ีดว้ยควำมเป็นจริงท่ีสุด เพื่อควำมสมบูรณ์ครบถว้นของกำรศึกษำในคร้ังน้ี 
และจะเป็นประโยชน์ในกำรท ำกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเท่ียว 
  ตอนท่ี 3 ระดบัควำมพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวอญั 
มณี จงัหวดัจนัทบุรี 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่จะไดรั้บควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมจำกท่ำนเป็นอยำ่งดี 
และขอขอบพระคุณมำ ณ ท่ีน้ีดว้ย 

  



 

แบบสอบถาม 
แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

เพือ่ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง กรุณำท ำเค่ืองหมำย  ใหต้รงกบัขอ้มูลของท่ำนมำกท่ีสุด

1. เพศ 
1. ☐ ชำย      2.☐ หญิง 

2. สถำนภำพสมรส 
1. ☐โสด      2. ☐แต่งงำน 
3. ☐หยำ่      4. ☐อ่ืนๆ..................... 

3. อำย ุ
1. ☐ ต  ่ำกวำ่ 20 ปี     2. ☐ 21-30 ปี 

3.    ☐ 31-40 ปี      4. ☐ 41-50 ปี 

5. ☐ 51-60 ปี      6. ☐ 61 ปีข้ึนไป 
4. กำรศึกษำ 

1. ☐ประถมศึกษำ     2. ☐ มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
3. ☐อนุปริญญำ     4.☐ปริญญำตรี 
5. ☐สูงกวำ่ปริญญำตรี 

5. รำยไดข้องท่ำนต่อเดือน 
1. ☐ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท    2. ☐10,001-20,000 บำท 
3. ☐20,001-35,000 บำท    4. ☐35,001-45,000 บำท 
5. ☐45,001-55,000 บำท    6. ☐55,001 บำทข้ึนไป 

6. อำชีพ 
1.☐รับรำชกำร     2. ☐ธุรกิจส่วนตวั 
3.☐พนกังำนบริษทัเอกชน   4. ☐นกัเรียน/นกัศึกษำ 
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5.☐อ่ืนๆ....................................... 
7. ภูมิล ำเนำ 

1. ☐ภำคเหนือ      2. ☐ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. ☐ภำคตะวนัออก     4. ☐ภำคกลำง 
5. ☐ภำคตะวนัตก     6. ☐ภำคใต ้

ตอนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวแหล่งอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 

ค ำช้ีแจง กรุณำท ำเค่ืองหมำย  ใหต้รงกบัขอ้มูลของท่ำนมำกท่ีสุด

8. ท่ำนไดข้อ้มูลเก่ียวกบักำรเดินทำงท่องเท่ียวแหล่งอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีก่อนกำรเดินทำงจำก
แหล่งใด 
1. ☐อินเตอร์เน็ต   2. ☐นิตยสำร 
3. ☐ส่ือวทิย ุโทรทศัน์  4. ☐เอกสำรแผน่พบั 
5. ☐บริษทัน ำเท่ียว   6. ☐เพื่อน / คนรู้จกั 

9. ท่ำนเดินทำงมำยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีโดยพำหนะใด 
1. ☐รถยนตส่์วนบุคคล  2. ☐รถโดยสำรสำธำรณะ/รถรับจำ้ง 
3. ☐รถเช่ำ    4. ☐รถจกัรยำนยนต ์

10. ลกัษณะกำรเดินทำงท่องเท่ียวในแหล่งอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีของท่ำนเป็นอยำ่งไร 
1. ☐ท่องเท่ียวคนเดียว   2. ☐ท่องเท่ียวกบัคนรัก 
3. ☐ท่องเท่ียวกบัครอบครัว  4. ☐ท่องเท่ียวกบัเพื่อน 
5. ☐ท่องเท่ียวกบัองคก์รหรือหน่วยงำน 

11. วตัถุประสงคห์ลกัในกำรเดินทำงมำยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีของท่ำนคือ 
1. ☐เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ  2. ☐เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ 
3. ☐เพื่อธุรกิจ   4. ☐เพื่อหำควำมรู้ 
5. ☐เพื่อกำรชอ้ปป้ิง   6. ☐อ่ืนๆ............................... 
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12. ส่ิงจูงใจท่ีท ำใหท้่ำนตดัสินใจเดินทำงมำยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีในคร้ังน้ีคือ(เลือกไดม้ำกวำ่ 1 
ขอ้) 
1. ☐เคยมำแลว้รู้สึกประทบัใจ  2. ☐จำกค ำชกัชวนของเพื่อน/ญำติ 
3. ☐ส่ือโฆษณำต่ำงๆ   4. ☐กำรจดัประชุมสัมมนำขององคก์ร 
5. ☐อ่ืนๆ..................................  

13. ท่ำนเคยเดินทำงมำยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีหรือไม่ (ถำ้เคย ระบุจ ำนวนคร้ัง) 
1. ☐เคย ..............คร้ัง   2. ☐ไม่เคย 

14. ช่วงเวลำท่ีท่ำนเดินทำงมำยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีคือช่วงเวลำใด 
1. ☐วนัจนัทร์-วนัศุกร์   2. ☐วนัหยดุเสำร์-อำทิตย ์
3. ☐วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  4. ☐วนัหยดุปิดภำคเรียน 

15. ท่ำนใชเ้วลำในกำรเดินทำงท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีประมำณก่ีวนั 
1. ☐1-2 วนั    2. ☐3-4 วนั 
3. ☐5-6 วนั    4. ☐มำกกวำ่ 7 วนั 

16. ท่ำนใชร้ะยะเวลำในกำรวำงแผนก่อนกำรเดินทำงมำยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีก่ีวนั 
1. ☐1-2 วนั    2. ☐3-4 วนั 
3. ☐5-6 วนั    4. ☐มำกกวำ่ 7 วนั 

17. ท่ำนใชเ้วลำท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีในแต่ละท่ีนำนเท่ำไร 
1. ☐นอ้ยกวำ่ 30 นำที   2. ☐31 นำที- 1 ชัว่โมง 
3. ☐1.01 ชัว่โมง-1.30 ชัว่โมง  4. ☐มำกกวำ่ 1.31 ชัว่โมง 

18. ระยะเวลำท่ีท่ำนพกัคำ้งแรมในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีก่ีคืน 
1. ☐ไม่พกั    2. ☐1 คืน 
3. ☐2 คืน    4. ☐3 คืน 
5. ☐มำกกวำ่ 3 คืน 

19. สถำนท่ีท่ีท่ำนเลือกเป็นท่ีพกัคำ้งแรมในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีคือ 
1. ☐บำ้นเพื่อน/ญำติ    2. ☐โรงแรม 
3. ☐เกสเฮำส์    4. ☐บงักะโล 
5. ☐อพำร์ทเมนทเ์ซอร์วสิ  6. ☐อ่ืนๆ................................ 
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20. ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวคร้ังน้ีประมำณ 
1. ☐ต ่ำกวำ่ 1,500 บำท  2. ☐1,501-3,500 บำท 
3. ☐3,501-5,500 บำท   4. ☐5,501-7,500 บำท 
5. ☐7,501-9,500 บำท   6. ☐9,501 บำทข้ึนไป 

21. กำรท่องเท่ียวท่ีท่ำนชอบ (เลือกตอบ 1 ขอ้) 

1.☐กำรท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี    

2.☐กำรท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี+แหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติธรรมชำติ    (โปรดตอบ
ขอ้ 24) 

3.☐กำรท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี+แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม (โปรดตอบ     ขอ้ 25) 

4.☐กำรท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี+แหล่งท่องเท่ียวประวติัศำสตร์             (โปรดตอบ
ขอ้ 26) 

5.   ☐อ่ืนๆ ................................. 

24. แหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติท่ีท่ำนชอบ 

 1.☐ทะเล    2.☐น ้ำตก 

 3.☐ภูเขำ     4.  ☐ศูนยศึ์กษำธรรมชำติอ่ำวุง้กระเบน 

 5.   ☐อ่ืนๆ................................. 
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25. แหล่งท่องเท่ียวทำงวฒันธรรมท่ีท่ำนชอบ 

 1. ☐หมู่บำ้นชอง   2. ☐วดัเขำสุกิม 

 3. ☐วดัเขำคิชกฏู   4.☐โบสถพ์ระแม่มำรี 

 5. ☐วดัเขำพลอยแหวน  6.  ☐ชุมชนริมน ้ำจนัทบูร 

 7.   ☐อ่ืนๆ................................. 

26. แหล่งท่องเท่ียวทำงประวติัศำสตร์ท่ีท่ำนชอบ 

 1.  ☐ค่ำยเนินวงศ ์   2. ☐ตึกแดง คุกข้ีไก่ 

 3.  ☐อนุสำวรียส์มเด็จพระเจำ้ตำกสิน 4. ☐วงัสวนบำ้นแกว้ 

 5.  ☐อ่ืนๆ................................... 
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ตอนที ่3 ทัศนคติทีม่ีต่อต่อแหล่งท่องเทีย่วอัญมณจัีงหวดัจันทบุรี 
ค ำช้ีแจง กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ใหต้รงกบัขอ้มูลของท่ำนมำกท่ีสุด 
ระดบัควำมพึงพอใจ  
(5)มำกท่ีสุด  (4)มำก  (3)ปำนกลำง  (2)นอ้ย  (1)นอ้ยท่ีสุด 
 

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction) 

1.1ควำมมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว                          
1.2 ควำมสวยงำมของผลิตภณัฑอ์ญัมณี                          

1.3 ควำมสะอำดของแหล่งท่องเท่ียว                          
1.4 ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์                          

1.5 ควำมเหมำะสมของรำคำ                          
2.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.1 สภำพถนน และเส้นทำงในแหล่งทอ่งเท่ียว                          
2.2 ระยะทำงและเวลำในกำรเขำ้ถึงแหล่งท่องเท่ียว                          
2.3 บริเวณลำนจอดรถ                          
2.4 รถโดยสำรรับจำ้งในกำรเดินทำงเช่ือมโยงไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 

                         

2.5 ป้ำยบอกทำงแหล่งท่องเท่ียว 
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3.ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(Amenity) 
 

Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.1 จุดบริกำรเคร่ืองด่ืม                          

3.2 จุดนัง่พกั                          

3.3 ห้องน ้ำ                          

3.4 ถงัขยะ                          

3.5 สญัญำณโทรศพัท ์                          

4.ที่พกัในย่านแหล่งท่องเที่ยว(Accommodation) 
 

Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกั                          

4.2 ห้องพกัมีควำมสะอำด                          

4.3 รำคำของห้องพกัมีควำมเหมำะสม                          

4.4 ท่ีพกัมีควำมหลำกหลำยให้เลือก                          

4.5 ท่ีพกัมีควำมปลอดภยั                          

5.ด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว (Activity) 
 

Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.1 กำรเจรจำต่อรองซ้ือขำยพลอยเมด็                          

5.2 กำรศึกษำดูกำรเจียระไนพลอย                          

5.3 เยีย่มชมกำรท ำเหมืองขดุพลอย                          
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5.4 กำรจดักิจกรรม                          

5.5 มีควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ญัมณีให้
เลือกชม 

                         

6.ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.1 ศูนยบ์ริกำรนกัท่องเท่ียว                          

6.2 ป้ำยแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว                          

6.3 ส่ือแผน่พบัประชำสมัพนัธ์แหล่งทอ่งเท่ียว                          

6.4 ป้ำยอธิบำยให้ขอ้มูลอญัมณีในแหล่งท่องเท่ียว                          

6.5 เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ระกอบกำรให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง                          

7.ด้านความปลอดภยั 
 

Gem town KP Jewelry center ซิลนีจิวเวอร์ลี่ ตลาดพลอย Expert gem 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.1 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

                         

7.2 เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั                          

7.3 สถำนท่ีมีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น                          

7.4 ผูค้ำ้พลอยมีควำมซ่ือสตัย ์                          

7.5มีป้ำยบอกทำงกำรหลบภยัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ไฟไหม ้

                         

 



 

136 

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction) 
1.1ควำมมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว                          
1.2 ควำมสวยงำมของผลิตภณัฑอ์ญัมณี                          

1.3 ควำมสะอำดของแหล่งท่องเท่ียว                          
1.4 ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์                          
1.5 ควำมเหมำะสมของรำคำ                          
2.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 
ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.1 สภำพถนน และเส้นทำงในแหล่งทอ่งเท่ียว                          
2.2 ระยะทำงและเวลำในกำรเขำ้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

                         

2.3 บริเวณลำนจอดรถ                          
2.4 รถโดยสำรรับจำ้งในกำรเดินทำงเช่ือมโยงไป
ยงัแหล่ง   ท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 

                         

2.5 ป้ำยบอกทำงแหล่งท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

                         



 

137 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(Amenity) 
 

ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบั 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.1 จุดบริกำรเคร่ืองด่ืม                          
3.2 จุดนัง่พกั                          
3.3 ห้องน ้ำ                          
3.4 ถงัขยะ                          
3.5 สญัญำณโทรศพัท ์                          

4. ที่พกัในย่านแหล่งท่องเที่ยว
(Accommodation) 
 

ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบั 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกั                          
4.2 ห้องพกัมีควำมสะอำด                          
4.3 รำคำของห้องพกัมีควำมเหมำะสม                          
4.4 ท่ีพกัมีควำมหลำกหลำยให้เลือก                          

4.5 ท่ีพกัมีควำมปลอดภยั                          
5. ด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว (Activity) 
 

ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบั 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.1 กำรเจรจำต่อรองซ้ือขำยพลอยเมด็                          
5.2 กำรศึกษำดูกำรเจียระไนพลอย                          
5.3 เยีย่มชมกำรท ำเหมืองขดุพลอย                          
5.4 กำรจดักิจกรรม                          
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5.5 มีควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ญัมณีให้
เลือกชม 

                         

6. ด้านข้อมูลข่าวสาร ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบั 

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.1 ศูนยบ์ริกำรนกัท่องเท่ียว                          
6.2 ป้ำยแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว                          
6.3 ส่ือแผน่พบัประชำสมัพนัธ์แหล่งทอ่งเท่ียว                          
6.4 ป้ำยอธิบำยให้ขอ้มูลอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

                         

6.5 เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ระกอบกำรให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง                          
7. ด้านความปลอดภยั ธัญญมณ ี เจมส์มาร์เกต็ สมาคมผู้ผลติอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 
ศูนย์ส่งเสริมอญัมณแีละ
เคร่ืองประดบัจันทบุรี 

Gems club 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.1 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

                         

7.2 เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั                          
7.3 สถำนท่ีมีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

                         

7.4 ผูค้ำ้พลอยมีควำมซ่ือสตัย ์                          
7.5 มีป้ำยบอกทำงกำรหลบภยัเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้

                         

 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

การประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Objective Congruence) 
กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั: (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี จงัหวดัจนัทบุรีและ (2) เพื่อส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรี 

 
ค าช้ีแจง กรุณาพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยท า

เคร่ืองหมายถูกตอ้ง ในช่องผลการพิจารณา  
 

 1 หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ี
กล่าวไว ้

 0 หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ท่ีกล่าวไว ้

-1 หมายถึงเม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ี
กล่าวไว ้

 
โดยแบบสอบถามชุดน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการท า

วิทยานิพนธ์ เร่ือง “แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอัญมณีจังหวดัจันทบุรีเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย” ของหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานโยบายและการวาง
แผนการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ 

 
นายเอกธนา พลเชียงขวาง 
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ผลการพจิารณาความสอดคล้อง 

-1 0 1 ข้อเสนอแนะ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีก่อนการเดินทางจากแหล่ง
ใด  

  

1.อินเตอร์เน็ต       
2.นิตยสาร       
3.ส่ือวทิยโุทรทศัน์       
4.เอกสารแผน่พบั       
5.บริษทัน าเท่ียว       
6.เพื่อน/คนรู้จกั       

2 
 
 
 
 

ท่านเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวโดยพาหนะใด  

  

1.รถยนตส่์วนบุคคล       
2.รถโดยสารสาธารณะ/รถรับจา้ง       
3.รถเช่า       
4.รถจกัรยายนต์       

3 
 
 
 
 
 

ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวของท่านเป็นอยา่งไร  

  

1.ท่องเท่ียวคนเดียว       
2.ท่องเท่ียวกบัคนรัก       
3.ท่องเท่ียวกบัครอบครัว       
4.ท่องเท่ียวกบัเพื่อน       
5.ท่องเท่ียวกบัองคก์ร/หน่วยงาน       

4 
 
 
 
 

วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางของท่านในคร้ังน้ีคือ  

  
 
 

1.เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ       
2.เพื่อเพิ่มประสบการณ์       
3.เพื่อธุรกิจ       
4.เพื่อหาความรู้       

 
5.เพื่อการชอ้ปป้ิง     
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ผลการพจิารณาความสอดคล้อง 

-1 0 1 ข้อเสนอแนะ 

5 
 
 
 
 
 

ส่ิงจูงใจท่ีท าใหท้่านตดัสินใจในการเดินทางคร้ังน้ีคือ  

  

1.เคยมาแลว้รู้สึกประทบัใจ       
2.จากค าชกัชวนของญาติ/เพื่อน       
3.ส่ือโฆษณาต่างๆ       
4.การจดัประชุมสัมมนาขององคก์ร       
5.อ่ืนๆ....       

6 
 
 

ท่านเคยเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีหรือไม่  

  
1.เคยมาแลว้รู้สึกประทบัใจ       
2.ไม่เคย       

7 
 
 
 
 

ช่วงเวลาท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีคือช่วงใด  

  

1.วนัจนัทร์-วนัศุกร์       
2.วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์       
3.วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์       
4.วนัหยดุปิดภาคเรียน       

8 
 
 
 
 
 

ท่านใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
จงัหวดัจนัทบุรีประมาณก่ีวนั  

  

1. 1-2 วนั       
2. 3-4 วนั       
3. 5-6 วนั       
4. มากกวา่ 7 วนั       

9 
 
 
 
 
 

ท่านใชร้ะยะเวลาในการวางแผนก่อนการเดินมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีก่ีวนั  

  

1. 1-2 วนั       
2. 3-4 วนั       
3. 5-6 วนั       
4. มากกวา่ 7 วนั       
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ผลการพจิารณาความสอดคล้อง 

-1 0 1 ข้อเสนอแนะ 
10 ท่านใชเ้วลาในการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีแต่

ละท่ีนานเท่าไร      
  1. นอ้ยกวา่ 30 นาที       

 
  2. 31 นาที-1 ชัว่โมง       
  3. 1.01-1.30 ชัว่โมง       
  4. มากกวา่ 1.31 ชัว่โมง       

11 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาท่ีท่านพกัคา้งแรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียวก่ีคืน    
1. ไม่พกั       

 

2. 1 คืน       
3. 2 คืน       
4. 3 คืน       
5. มากกวา่ 3 คืน       

12 สถานท่ีท่ีท่านเลือกเป็นท่ีพกัคา้งแรมในยา่นแหล่ง
ท่องเท่ียวอญัมณีคือ      

  1.บา้นเพื่อน/ญาติ       

 

  2.โรงแรม       
  3.เกสเฮาส์       
  4.บงักะโล       
  5.อพาร์ทเมนทเ์ซอร์วสิ       
  6.อ่ืนๆ....       

13 
  
   
  
  
  

ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  

  

1. ต ่ากวา่ 1,500 บาท       
2. 1,501-3,500 บาท       
3. 3,501-5,500 บาท       
4. 5,501-7,500 บาท       
5. 7,501-9,500 บาท       

  6. มากกวา่ 9,501 บาท       
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ผลการพจิารณาความสอดคล้อง 

-1 0 1 ข้อเสนอแนะ 
14 การท่องเท่ียวท่ีท่านช่ืนชอบคือ   

  

  1.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี       
  2.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ         
  3.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม         
  4.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี

และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์         
  5.อ่ืนๆ.....       

15 
 
ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี   
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว     

  1. ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว        

 

  2. ความสวยงามของผลิตภณัฑอ์ญัมณี       
  3. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว        
  4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์        
  5. ความเหมาะสมของราคา        
16 ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว   

  

 
 
 
 
 
 
 

  

1. สภาพถนนและเส้นทางในแหล่ง
ท่องเท่ียว       
2. ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว       
3. บริเวณลานจอดรถ       
4. รถโดยสารรับจา้งในการเดินทาง
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี
อ่ืนๆ       
5. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว       
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ผลการพจิารณาความสอดคล้อง 

-1 0 1 ข้อเสนอแนะ 

17 
  
  
  
  
  

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  

  

1. จุดบริการเคร่ืองด่ืม       
2. จุดนัง่พกั       
3. หอ้งน ้า       
4. ถงัขยะ       
5. สัญญาณโทรศพัท ์       

18 
 
 
 
 
 
 

ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว  
ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว    

1. ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั        

 

2. หอ้งพกัมีความสะอาด        
3. ราคาของหอ้งพกัมีความเหมาะสม        
4. ท่ีพกัมีความหลากหลายใหเ้ลือก        
5. ท่ีพกัมีความปลอดภยั        

19 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว   

  

 
1. การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอยเมด็       

  2. การศึกษาดูการเจียระไนพลอย       
  3. เยีย่มชมการท าเหมืองขดุพลอย       
  4. การจดักิจกรรมอ่ืนๆ       
  5. มีความหลากหลายของผลิตภณัฑอ์ญั

มณีใหเ้ลือกชม         
20 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร     

 1. ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว     
 2. ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว     
 3. ส่ือแผน่พบัประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว     

 
4. ป้ายอธิบายใหข้อ้มลูอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

    

 5. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง     
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ผลการพจิารณาความสอดคล้อง 

-1 0 1 ข้อเสนอแนะ 

21 
 
 
 

  
  
  
  
  

ดา้นความปลอดภยั 

  

1. มาตรการรักษาความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว       
2. เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั       
3. สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น       
4. ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสัตย ์       
5. มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่นไฟไหม ้       
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 ผลรวม ค่า IOC ผล 
1 

 
ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีก่อนการ
เดินทางจากแหล่งใด  

 1.อินเตอร์เน็ต 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 2.นิตยสาร 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 3.ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 4.เอกสารแผน่พบั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 5.บริษทัน าเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 6.เพื่อน/คนรู้จกั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่านเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวโดยพาหนะใด  
 1.รถยนตส่์วนบุคคล 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 2.รถโดยสารสาธารณะ/รถรับจา้ง 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 3.รถเช่า 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 4.รถจกัรยายนต์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3 ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวของท่านเป็นอยา่งไร  

 1.ท่องเท่ียวคนเดียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 2.ท่องเท่ียวกบัคนรัก 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 3.ท่องเท่ียวกบัครอบครัว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 4.ท่องเท่ียวกบัเพื่อน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 5.ท่องเท่ียวกบัองคก์ร/หน่วยงาน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางของท่านในคร้ังน้ีคือ 
 1.เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 2.เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 3.เพื่อธุรกิจ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 4.เพื่อหาความรู้ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 5.เพื่อการชอ้ปป้ิง 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 6.อ่ืนๆ...... 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 ผลรวม ค่า IOC ผล 
5 ส่ิงจูงใจท่ีท าใหท้่านตดัสินใจในการเดินทางคร้ังน้ีคือ  

  1.เคยมาแลว้รู้สึกประทบัใจ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  2.จากค าชกัชวนของญาติ/เพื่อน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  3.ส่ือโฆษณาต่างๆ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  4.การจดัประชุมสัมมนาขององคก์ร 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
5.อ่ืนๆ.... 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6  
  
  

ท่านเคยเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีหรือไม่   
1.เคยมาแลว้รู้สึกประทบัใจ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.ไม่เคย 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ช่วงเวลาท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีคือช่วงใด  
  1.วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  2.วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  3.วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  4.วนัหยดุปิดภาคเรียน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
8 ท่านใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีจงัหวดัจนัทบุรีประมาณก่ีวนั  

 

1. 1-2 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2. 3-4 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3. 5-6 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4. มากกวา่ 7 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านใชร้ะยะเวลาในการวางแผนก่อนการเดินมายงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีก่ีวนั 
1. 1-2 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2. 3-4 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3. 5-6 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4. มากกวา่ 7 วนั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านใชเ้วลาในการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีแต่ละท่ีนานเท่าไร 
  1. นอ้ยกวา่ 30 นาที 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  2. 31 นาที-1 ชัว่โมง 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 ผลรวม ค่า IOC ผล 
  3. 1.01-1.30 ชัว่โมง 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  4. มากกวา่ 1.31 ชัว่โมง 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
11 ระยะเวลาท่ีท่านพกัคา้งแรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียวก่ีคืน 
  1. ไม่พกั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
2. 1 คืน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
3. 2 คืน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
4. 3 คืน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
5. มากกวา่ 3 คืน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

12 สถานท่ีท่ีท่านเลือกเป็นท่ีพกัคา้งแรมในยา่นแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีคือ  
  1.บา้นเพื่อน/ญาติ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  2.โรงแรม 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  3.เกสเฮาส์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  4.บงักะโล 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  5.อพาร์ทเมนทเ์ซอร์วสิ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  6.อ่ืนๆ.... 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
13 ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
  1. ต ่ากวา่ 1,500 บาท 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  2. 1,501-3,500 บาท 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  3. 3,501-5,500 บาท 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  4. 5,501-7,500 บาท 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  5. 7,501-9,500 บาท 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 



149 
 

ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 ผลรวม ค่า IOC ผล 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท่องเท่ียวท่ีท่านช่ืนชอบคือ       
1.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณี 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและ
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีและ
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.อ่ืนๆ..... 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

15 ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว          
  1. ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  2. ความสวยงามของผลิตภณัฑอ์ญัมณี 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  3. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  5. ความเหมาะสมของราคา 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
16 ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว          

 
1. สภาพถนนและเส้นทางในแหล่ง
ท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
2. ระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 3. บริเวณลานจอดรถ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
4. รถโดยสารรับจา้งในการเดินทาง
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอญัมณีอ่ืนๆ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 5. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 ผลรวม ค่า IOC ผล 

17 
 
 
 
 
 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว    ใชไ้ด ้
1. จุดบริการเคร่ืองด่ืม 1 0 1 2 0.66 ใชไ้ด ้
2. จุดนัง่พกั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3. หอ้งน ้า 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4. ถงัขยะ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5. สัญญาณโทรศพัท ์ 1 1 0 2 0.66 ใชไ้ด ้

18 ดา้นท่ีพกัในยา่นแหล่งท่องเท่ียว       
 1. ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 2. หอ้งพกัมีความสะอาด 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 3. ราคาของหอ้งพกัมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 4. ท่ีพกัมีความหลากหลายใหเ้ลือก 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 5. ท่ีพกัมีความปลอดภยั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
19 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว          

 1. การเจรจาต่อรองซ้ือขายพลอยเมด็ 1 0 1 2   ใชไ้ด ้
 2. การศึกษาดูการเจียระไนพลอย 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 3. เยีย่มชมการท าเหมืองขดุพลอย 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 4. การจดักิจกรรมอ่ืนๆ 1 1 0 2 0.66 ใชไ้ด ้

 
5. มีความหลากหลายของผลิตภณัฑอ์ญั
มณีใหเ้ลือกชม 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

20 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร          
 1. ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
 2. ป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
3. ส่ือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
4. ป้ายอธิบายใหข้อ้มูลอญัมณีในแหล่ง
ท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 5. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบการใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ พฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 ผลรวม ค่า IOC ผล 
21 ดา้นความปลอดภยั       

 
1. มาตรการรักษาความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียว 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 2. เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
3. สถานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 4. ผูค้า้พลอยมีความซ่ือสัตย ์ 0 1 1 2 0.66 ใชไ้ด ้

 
5. มีป้ายบอกทางการหลบภยัเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่นไฟไหม ้ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 

 



 

ภาคผนวก ค 
 

แหล่งท่องเทีย่วอญัมณ ีจังหวดัจันทบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวดัจันทบุรี 

 

 

 
ตั้งอยูท่ี่ 
1/29 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 
โทรศพัท ์039 303 118 
เปิดบริการ 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
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ร้านค้า จิวเวลร่ี กว่า 50 ร้าน 
KP Jewelry Center 

 

 

ท่ีโรงแรม เคพี แกรนด ์โฮเตล จนัทบุรี เปิดจ าหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.  
ผูป้ระกอบการ กวา่ 18 ร้านคา้ 

ตั้งอยูท่ี่  
35/202 ถ.ตรีรัตน์ ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 
Tel. 039-323201-10 
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เจมส์ทาวน์ 

 

 
เจมส์ทาวน์ ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  หลงัหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จนัทบุรี 
โทร. 039-340 499 
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Gems Market 

 

 
ตั้งอยูบ่นถนน ศรีจนัทร์ ปากซอย ศรีจนัทร์ 1 
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ธัญญมณี 

 

 
29/1-2 ถ.ศรีจนัทร์ ต.วดัใหม่ อ. เมือง จ. จนัทบุรี 22000 
โทร. 039-322 099 
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ซิลนี จิวเวลร่ี 

 

 
อาคาร word sapphire เลขท่ี 88 ถ.ตรีรัตน ์ต. จนัทนิมิต อ. เมือง จ. จนัทบุรี 22000 
โทร. 039-303 333 
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Gem Club 

 

 
68 ถ.เบญจมราชูทิศ ต. วดัใหม่ อ. เมือง จ. จนัทบุรี 22000 
โทร. 039-311 599 
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สมาคมผู้ผลติอญัมณีและเคร่ืองประดับจังหวดัจันทบุรี 

 

85/1-5 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วดัใหม่ อ. เมือง จ. จนัทบุรี 22000 
โทร. 039-323 188 
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ตลาดพลอย 

 

 

 
ตั้งอยูบ่นถนน ศรีจนัทร์ และ ตรอกกระจ่าง ผูค้า้พลอยจะท าการซ้ือขายในช่วงวนั 
ศุกร์ และ วนัเสาร์ 
 



161 

 

Expert Gem 

 

 
17/9 ถ.ศรีจนัทร์ ต. วดัใหม่ อ. เมือง จ. จนัทบุรี 22000 
โทร. 039-321 988 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล    นายเอกธนา พลเชียงขวาง 
 
ประวตัิการศึกษา    ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 

เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
ประวตัิการท างาน   พ.ศ. 2552-2554 

พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรมดุสิตธานีพทัยา 
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