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Abstract
This research aimed to study the potentiality level of community- based tourism through
the analysis of tourist’ s feedback separating by demographic and tourist behavior. It is the
quantitative research using the survey with Cronbach’s alpha 0.97 for data collection. The sampling
target is the tourist group that traveled to the destinations where are community- based tourism in
Nakhon Ratchasima Province. There are 420 data subjects following the calculation of William G.
Cochran with the purposive sampling method used as the input of this research. The analysis
methods are descriptive statistics, a t- test statistic, and an F- test statistic. The interpretation of
research results on a potentiality level of community-based tourism in Nakhon Ratchasima province
is at a medium level. For the mean comparison of tourist’s feedbacks in potentiality on a demographic
domain, the tourist group with different gender, age, education level, occupation, marital status,
and salary provided the different feedback on the potentiality level of community- based tourism in
Nakhon Ratchasima province significantly differently at 0.05. On the comparison of tourist feedback
comparing on tourist’ s behavior domain found that the tourism group with a different number of
companion, traveling time/ season, frequency of traveling and budget for traveling shared the
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different feedback on the potentiality level of community- based tourism in Nakhon Ratchasima
province significantly differently at 0. 05. The tourist group who has different traveling objectives
and transportations shared the same feedback on the potentiality level of community-based tourism
in Nakhon Ratchasima Province.
Keywords: Community-based tourism destination, Potentiality of community-based tourism, Tourist
behavior, Nakhon Ratchasima province.

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อเปรียบเที ยบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงปริ มาณ เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการทางการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จานวน 420 คน ซึ่งการกาหนดขนาดตัวอย่างเป็นไปตามสูตรของ William G.
Cochran ทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและการเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย จากผลการวิ จั ย พบว่ า ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมขน จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ตอ่ เดือนต่างกันจะมีค่าเฉลี่ย
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อจาแนกตามพฤติกรรม
การท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวต่างกันจะมี ค่าเฉลี่ยศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวและลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างกันจะมีค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน, ศักยภาพการท่องเทียวโดยชุมชน, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, จังหวัดนครราชสีมา

บทนา
ปี 2562 ทิศทางการท่องเที่ย วของโลกเข้าสู่ก ระแส “ท้องถิ่นภิวั ฒน์” เป็นการใช้เอกลักษณ์ของชุ ม ชน
ท้องถิ่นในการสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้า นอกจากนี้ปี 2561 เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบ “รัก
ท้องถิ่น (Local Love)” ซึ่งเป็นกระแสทีผ่ ู้บริโภคเสาะแสวงหาสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะถิ่น ผลิตขึน้ และจาหน่าย
เฉพาะในพื้นที่ชุมชนนั้น ๆ เช่น นักท่องเที่ยวที่มีความนิยมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมองหาที่พักที่สะท้อน
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่หรือ เลือกซื้อของฝากที่เป็นงานหัตถกรรมขึ้นชื่อมากกว่าสินค้าจาก
โรงงาน (Tourism Authority of Thailand: TAT, 2018) ในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญท่องเที่ยว
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วิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ซึ่งประสบความสาเร็จในการสร้างกระแสการท่องเที่ยว ลงลึกถึงเสน่ห์และคุณค่าวิถีไทยที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ส่งผลให้อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 (Tourism
Authority of Thailand, 2018b) นอกจากนี้ ในปี 2561 การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ ต่อ ยอดแคมเปญเดิ ม เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการกระจายความเจริญและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยใช้ “เสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่น (Unique Thai Local
Experience)” เป็นสินค้าหลัก เพื่อสื่อสารและส่งเสริมการตลาด มุ่งหวังให้การสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่น (Tourism
Authority of Thailand, 2018a)
จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศให้ปี
2562 เป็ น “ปี ท่องเที่ ยวชุมชน OTOP นวั ตวิถี ” (Provincial Community Development Office of Nakhon Ratchasima,
2018) แสดงให้เห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนของจังหวัด แม้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะได้รับการสนับสนุนจาก
ทางหน่วยงานภาครัฐแล้ว แต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จาก
จานวนนักท่องเที่ยวที่กระจุกตัวในบริเวณอาเภอทางตอนล่างและตอนกลางของจังหวัด (Nakhonratchasima Chamber
of Commerce, 2018) ทาให้การท่องเที่ยวไม่สามารถกระจายรายได้สู่พนื้ ทีอ่ ่นื ๆ ทั้งที่จังหวัดนครราชสีมามีความสะดวก
ในการเข้าถึงจากถนนสายหลักและเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้
การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น แหล่งท่องเที่ยวขาดความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวขาด
การสร้างคุณค่าและมูลค่า ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวและจานวนคืนพักแรมเฉลี่ยไม่สูงมาก (Nakhon Ratchasima
Province, 2018) อย่างไรก็ตามการสร้างจุดเด่นหรือความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแหล่งทองเที่ยว รวมถึงการสร้างและการ
กระจายรายได้แก่ชุมชนเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สาคัญ โดยกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นเป็นส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นวิธพี ัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนาไปใช้พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนาผลวิจัยมาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่อยูใ่ นระดับน้อย เพื่อให้ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวได้ ภาคเอกชน
สามารถน าผลวิจั ย มาพั ฒ นาปรั บปรุ ง ด้ า นที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่อ พั ฒ นาให้ เหมาะสม ส่ ว นของชุม ชน ได้ ประโยชน์จ าก
ผลการวิจัยอย่างมาก ผลวิจัยสามารถพัฒนาชุมชนในด้านที่มีศักยภาพน้อยเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งชุมชนยังเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในชุมชน และสามารถ
ทาการประชาสัมพันธ์และทาการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจท่องเที่ยวโดย
ชุมชน อีกทัง้ มีประโยชน์ตอ่ ด้านการกระจายรายจากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ผลการวิจัยนี้สามารถสร้างประโยชน์แก่ทุก
ภาคส่วน การเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว สามารถนาไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องทั้งด้าน
อุปสงค์และอุปทาน ผลการศึกษาวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนคราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ทบทวนวรรณกรรม
1 การท่องเที่ยวโดยชุมชน The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (2016) กล่าวว่า “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) คือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นเจ้าของ โดยชุมชน
ดาเนินการและบริหารงานหรือการประสานงานในระดับชุมชน ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชน อีกทั้งสนับสนุนความยั่งยืน รักษาประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ ” ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Harold Goodwin and Rosa Santilli (2009) ที่ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า เป็นการ
ท่องเที่ยวเที่ ยวที่ ชุม ชนเป็ น เจ้าของเองและบริหารจั ดการเอง โดยชุมชนจะเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ กล่าวได้ว่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการและเป็นเจ้าของกิจกรรม โดยมีความโดด
เด่นของเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนกาหนดองค์ประกอบของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ทั้งหมด 4 ด้าน(The Thailand Community Based Tourism Institute, 2018) ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 2) องคกรชุมชน คือ ชุมชน
มีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญหรือผู้มีความรูและทักษะในเรื่องต่าง ๆ 3) การจัดการ คือ ชุมชนมีกฎหรือกติกาใน
การจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว 4). การเรียนรู คือ ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างการรับรูและความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสาคัญหลายด้าน ได้แก่ 1) ความสาคัญต่อการวางแผนทางการท่องเที่ยวภาพรวม
เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและต่อเนื่องนัน้ ต้องมีกระบวนการที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 2) ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากการริเริ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ควรเกิดจากความสมัครใจของ
ชุมชนเป็นหลัก 3) ความสาคัญต่อองค์กรในทุกระดับ คือ โลก กลุ่มประเทศ ประเทศ ภูมิภาค เนื่องจากการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวนั้น ควรได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 4) เป็น
แหล่งรายได้สาคัญของชุมชน การท่องเที่ยวสามารถนารายได้มาสู่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรายได้หลักหรือรายได้
เสริมทั้งนี้ต้องเกิดการบริหารจัดการและการกระจายผลประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยุติธรรม (Pimrawee Rocharungsat,
2010)
2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของจิตใจที่
ตอบสนองต่อการท่องเที่ยว เช่น จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว วิธีเตรียมตัวในการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว กิจกรรม
ทางการท่ อ งเที่ ย ว แหล่ ง ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว ประเภทที่ พั ก แรม เป็ น ต้ น (Ranee Esichaikul & Chatchapon
Songsoonthornwong, 2009) ซึ่งการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่อ งเที่ ยวของนัก ท่องเที่ย วนั้น มีความสาคัญต่อ การ
วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดความกับความต้องการรวมถึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
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ทั้งนี้ Jarinee Saewong (2013) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่ามีประโยชน์
ต่อผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และต่อประเทศชาติ เป็นอย่างมาก กล่าวคือ 1) ประโยชน์ที่มีต่อผู้บริโภคโดยผู้บริโภคจะได้รับ
การตอบสนองความต้องการและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่จาเจ ได้รับความ
สะดวกสบาย มีมาตรฐานการดารงชีวติ เป็นต้น 2) ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจคือช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าใจและเข้าถึงความ
ต้องการของผู้บริโภค เกิดการขยายตัวทางธุรกิจเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ เกิด
การแข่งขันและมีส่วนแบ่งทางการตลาดส่งผลให้ธรุกิจสามารถผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้
และ 3) ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายในการบริหารประเทศและหากภาคธุรกิจ มี
รายได้จากการทาธุรกิจหน่วยงานภาครัฐก็มรี ายได้จากการจ่ายภาษีของภาคธุรกิจ
นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้ อ สิ น ค้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ช่ว ยให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งสามารถหาหนทางแก้ ไ ขพฤติก รรมในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของ
นักท่องเที่ยวในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ช่วยให้
การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนอง
ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ให้ ต รงกั บชนิด ของสิน ค้า และบริ การที่ ต้อ งการและช่ว ยในการปรั บปรุ ง กลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งขัน
3 ศักยภาพการท่องเที่ยว คือ ความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสรุปได้
เป็น 6 ลักษณะ (Wiwatchai Boonyapak, 2007) คือ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นใน
ตัวเอง 2) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว 3) สิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อม
ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆ ของ แหล่งท่องเที่ยว 5) ข้อจากัดในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 6) ความมีช่อื เสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ยว ในแหล่ง
ท่องเที่ยว
4 องค์ประกอบการท่องเที่ยว: องค์ประกอบการท่องเที่ยวนับเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นส่วนขับเคลื่อนให้ก าร
ท่ อ งเที่ ย วประสบความส าเร็ จ อีก ทั้ ง ยั ง เป็ น ปั จ จั ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Prakrit Loylertritt &
Rachanon Taweepho, 2017) องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สาคัญควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 5 ประการ หรือ
5A’s (Therdchai Choibamroong, 2008) ประกอบด้วย 1) Attraction หมายถึง สิ่งดึงดูดใจ ที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยว
ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ ได้แก่ ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ
2) Accommodation หมายถึง ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล อพาทเมนท์ เป็นต้น ซึ่งในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หรือบริเวณใกล้เคียง ต้องมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสะดวก 3) Accessibility หมายถึง ความสามารถ
ด้านการคมนาคมในการเข้าถึงโดยสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 4) Activity หมายถึง กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ 5) Amenity หมายถึง
สิ่งอานวยความสะดวก โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอานวย ความสะดวกเตรียมไว้สาหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ
จากองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่กล่าวมา ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญจึงนามารวมกับองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ผู้วิจัยจึงเสนอองค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศักยภาพการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จานวน 8 ด้านในงานวิจัย ได้แก่ 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 2) ด้านที่พัก
แรม (Accommodation) 3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกในการคมนาคม (Accessibility) 4) ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 5) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) 6) ด้านองค์กรชุมชน (Community
Organizations) 7) ด้านการจัดการ (Management) และ 8) ด้านการเรียนรู้ (Learning)

วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงสารวจ มีการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปและนามาร่าง
แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จานวน 420 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรคานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรของ William G. Cochran (1977) และทาการสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามจ านวน
โควตาโดยทาการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ชุมชน ชุมชนละ 70 คน ได้แก่ ชุมชน
บ้านสันกาแพง อาเภอวังน้าเขียว ชุมชนบ้านไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว ชุมชนบ้านดอนเปล้า อาเภอบ้านเหลื่อม
ชุมชนบ้านปราสาทใต้ อาเภอโนนสูง ชุมชนบ้านด่านเกวียน อาเภอโชคชัย และชุมชนบ้านแฝก อาเภอสีดา จาก
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และส่วนที่ 3 ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทาการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนและตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.97
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยร้อย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ Independent T-test และสถิติ F-test

ผลการวิจัย
1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.97) อายุอยู่ในช่วง ต่ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 39.28) การศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษา/อาชีว ศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 47.39) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และ
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 29.19) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 66.67) และส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
15,000 บาทหรือต่ากว่า (ร้อยละ 50.27) รายละเอียดแสดงตามภาพที่ 1
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1= ชาย

2= หญิง

3.06

(3) (4) (5)

1= ต่ากว่า 25ปี
4=45-54 ปี

ร้อยละจาแนกตามเพศ

(1)

2= 25-34 ปี
5=55-64 ปี

3=35-44ปี

ร้อยละจาแนกตามอายุ
29.19

66.67

(2)

(3)

1= ต่ากว่ามัธยมศึกษา
3= ป.ตรี

(4)

2= มัธยมศึกษาฯ
4= สูงกว่า ป.ตรี

ร้อยละจาแนกตามระดับการศึกษา
50.27

29.19

21.44
23.79

33.33

(1)

(2)

3.06

10.09

(1)

(2)

1= โสด

2= สมรส

10.09

(2) (3) (4) (5)

1=ข้าราชการ
3=ค้าขาย

ร้อยละจาแนกตามสถานภาพสมรส

9.73 7.21
(1)

2=พนักงานบริษัท
4=เกษตรกร 5=นร./นศ.

ร้อยละจาแนกตามอาชีพ

(2)

(3)

1=ต่ากว่า 15,000
2=30,001-45,000

(4)

2=15,001-30,000
4= 45,001 ขึน้ ไป

ร้อยละจาแนกตามรายได้ต่อเดือน

ภาพที่ 1 แผนภูมแิ ท่งแสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละ 58.74) เดินทางมาท่องเที่ยว
ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 89.19) โดยจานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน จานวน 2-3 คน (ร้อยละ
40.90) ช่วงเวลาในการเดินทางมาเที่ยวอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน–สิงหาคม (ร้อยละ 54.41) เดินทางมาท่องเที่ยว 1–2
ครั้งต่อปี (ร้อยละ 43.60) และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งต่อคน น้อยกว่า 2,000 บาท
(ร้อยละ 56.40) รายละเอียดแสดงตามภาพที่ 2
89.49
40.9

58.74

7.57
(1)

(2)

20.36
(3)

13.33

5.41

(4)

1=พักผ่อนหย่อนใจ 2= เยี่ยมญาติพี่น้อง
3= ก า ร ศึ ก ษ า ห า 4=หาประสบการณ์
ความรู้
ร้ อ ยละจ าแนกตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ท่องเที่ยว

(1)

(2)

5.41
(3)

1= รถยนต์ส่วนบุคคล 3= จักรยานยนต์
2= รถโดยสารประจาทาง

33.87
14.95

10.27
(1)

(2)

1= เดินทางคนเดียว
3= 4 – 5 คน

(3)

(4)

2= 2 – 3 คน
4= 6 คนขึน้ ไป

ร้ อ ยละจ าแนกตามลั ก ษณะการเดิ น ทาง ร้อยละจาแนกตามจานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว

Rajapark Journal Vol.14 No.34 May - June 2020



37

ปีท่ี 14 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 - TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567

54.41

56.4
43.6
32.61

28.83

19.64 18.74

9.37

7.21
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

14.41

10.81

(4)

(1)

1= ธ.ค. – ก.พ.
2= มี.ค. – พ.ค.
1= 1-2 ครั้งต่อปี
2= 3–4 ครั้งต่อปี
3= มิ.ย. – ส.ค.
4= ก.ย. – พ.ย.
3= 5–6 ครั้งต่อปี
4= 6 ครั้งต่อปีขึ้นไป
ร้อยละจาแนกตามช่วงเวลาในการเดินทาง ร้อยละจาแนกตามความถี่ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว

(2)

(3)

3.96
(4)

1=น้อยกว่า 2,000 บาท 2=2,001–5,000 บาท
2=5,000–8,000 บาท
4=มากกว่า 8,001บาท
ร้ อ ยละจ าแนกตามค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดในการ
ท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้งต่อคน)

ภาพที่ 2 แผนภูมแิ ท่งแสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง
3 ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามความคิดเห็นของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อนามาจัดระดับตามแนวคิดของ Bloom (1976) พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยรวม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน (ดังตารางที่ 1 )
จากผลการวิจัย นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ทาให้ทราบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมที่นักท่องเที่ยวสัมผัส
และรับรู้ได้นั้น ยังตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้น้อย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
จังหวัดนครราชสีมา ต้องพัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยพัฒนา
ศักยภาพด้านที่เป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวขั้นพื้นฐานเป็นลาดับแรก ได้แก่ องค์ประกอบการท่องเที่ยว 5 ด้าน เพื่อให้
สามารถดึงดูดและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึน้
นอกจากนี้ยังพบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา
เพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยด้านที่มีระดับศักยภาพน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความ
สะดวกในการคมนาคม2) ด้านที่พักแรม และ 3) ด้านองค์กรชุมชน ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2. ด้านที่พักแรม
3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกในการคมนาคม
4. ด้านกิจกรรม
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6. ด้านองค์กรชุมชน
7. ด้านการจัดการ
8. ด้านการเรียนรู้
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยรวม

Rajapark Journal Vol.14 No.34 May - June 2020

𝐱̅
3.38
3.26
3.24
3.39
3.39
3.32
3.43
3.48
3.36

SD
0.74
0.85
0.69
0.71
0.67
0.80
0.73
0.64
0.58

ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาแนกตาม
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ จะมีค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน
จากผลการวิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เมื่อจาแนกตาม ช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือนที่ต่างกันทาให้ความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกต่างกันใน
ทุกด้าน นอกจากนี้ยังพบว่า เพศหญิงมีความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยรวมดีกว่าเพศชาย และ
เมื่อจาแนกตามสถานภาพ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนดีกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด ดังนัน้ เมื่อต้องการพัฒนาศักยภาพควรให้ความสาคัญกับเพศชาย และผู้ที่มีสถานภาพ
โสด ให้มากขี้น
5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาแนกตาม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว ความถี่ในการ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้งต่อคน) ต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชุม ชนแตกต่า งกั น อย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มีพ ฤติก รรมการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แก่
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว และลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่
แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยด้านจานวน
สมาชิกที่ร่วมเดิน ทาง ช่วงเวลาในการเดิน ทางมาท่ องเที่ย ว ความถี่ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้งต่อคน) ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกเว้นปัจจัยด้าน
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านสิ่งดึงดูด 2) ด้านที่พักแรม 3) ด้านการเข้าถึง
สิ่งอานวยความสะดวก 4) ด้านกิจกรรม 5) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 6) ด้านองค์กรชุมชน 7) ด้านการจัดการ และ
8) ด้านการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ทุกด้านผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของ Piyawan
Thaiked (2017) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าศักยภาพของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางและสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Parichat Singsaktrakul &
Patcharin Sermkarndee (2013) ที่ได้ทาการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัด
สตูล พบว่า แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มศี ักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีศักยภาพอยู่
ในระดับดี ขณะที่ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และ
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ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านข้อมูล
ข่าวสาร มีศักยภาพอยู่ในระดั บน้อย และผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ Benjamas Nathongkaew,
Amnat Ruksapol, Jutamas Phengkona & Boonsin Jittapraphan (2017) ที่ได้ทาการศึกษาถึงศักยภาพและแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ พบว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งสองแห่งที่ทาการศึ กษามีศักยภาพอยู่ในระดับดี
และระดับปานกลางตามลาดับ
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน จ าแนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยในทุกประเด็นของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัย
ของ Piyawan Thaiked (2017) ทีพ่ บว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ เดือน อาชีพ และภูมลิ าเนา มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บทั ศ นคติด้ า นศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วชุม ชนและผลการวิจั ย หรือ ข้ อ ค้ น พบของการวิจั ย ครั้ ง นี้ ยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Siriwan Serirat (1995) ทีเ่ ห็นว่าการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้นสามารถช่วยแบ่ง
ส่วนการตลาดและช่วยกาหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้บริการหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์
ดังกล่าว ได้แก่ อายุ เพศ ลักษณะครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดด้าน
การตลาดของ Noparath Phoomivuthisarn (2000); Nisa Chatchakun (2014) ที่กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์
ได้แก่ 1) อายุ (Age) มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของส่วนตลาดได้และสามารถทาการศึกษาค้นคว้าหาความต้องการของตลาดส่ วน
เฉพาะ (Niche Market) 2) เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่เป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาด เนื่องจากปัจจุบันนั้นตัว แปร
ทางด้านเพศมีมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของการบริโภค 3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status)
นักการตลาดสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใด สินค้าหนึ่ง รวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณา
ลักษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจในครอบครัวเพื่อที่จะช่วยทาให้
พัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม และ4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation)
เป็นตัวแปรที่สาคัญต่อการกาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่
อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสาคัญของการแบ่งส่วนการตลาดโดยยึดถือ
เกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวคือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือไม่มคี วามสามารถใน
การซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้า แท้ที่จริงแล้วอาจใช้เกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวกาหนดเป้าหมายได้เช่นกัน แม้รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยง
เกณฑ์รายได้รวมกับตัว แปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ เพื่อให้สามารถกาหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จึงควรพัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ได้
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า
กลุ่มนักท่องเที่ ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกันจะมี ความคิดเห็นต่อ ความศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว ไม่พบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานบางส่วน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Parichat
Singsaktrakul & Patcharin Sermkarndee (2013) โดยการศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่สาคัญไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรสร้างจุดเด่นของพื้นที่
โดยนาธรรมชาติมาเสนอเป็นจุดขาย ปรับปรุงความสะอาดและภูมิทัศน์ให้สวยงามและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวและ คนในชุมชน 2) ด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว ควรจัดเตรียมสิ่งอานวย
ความสะดวก จัดทาสื่อเพื่อบอกความหมายของธรรมชาติและวัฒนธรรมและจัดเตรียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสาหรับการ
ถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวและ 3) ด้านการพัฒนาการตลาด จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวที่เชี่ยมโยง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของทั้ ง สองชุ ม ชน เน้ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งความเร้ า ใจ สอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยครั้งนี้นาไปสู่แนวทางของพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ภาคธุรกิจต่อไป โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว คือ การได้รับการตอบสนองความต้องการและ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประโยชน์ต่อ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวคือการช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถขยายตัว เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้และยัง
สามารถแบ่งส่วนทางการตลาดเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั พบว่า ระดับความคิดเห็นของศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุม ชนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ใน
ระดับปานกลางนั้นผู้วิจัยขอเสนอดังนี้
1) ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพที่เป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยว เป็นอันดับ
แรกเพื่อทาให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีระดับศักยภาพขัน้ พืน้ ฐานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขี้น
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา เพื่อเพิ่มระดับศักยภาพ
นอกจากนี้ผู้วจิ ัยของเสนอแนวทางเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ การศึกษาวิจัยเชิงลึก โดยทาการศึกษา
เฉพาะเจาะจงชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชมที่เหมาะสมกับทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริบทของแต่ละ
ชุมชนต่อไป
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