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แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และกจิกรรมท่องเทีย่วของหมู่บ้านมงักรสวรรค์
ลีเ่จยีง จงัหวดัสุพรรณบุรี

The Development Guidelines for Destination Attraction and Tourism 
Activities of Li Jiang, The Celestial Dragon Village in Suphanburi Province

พงศพิ์ชาญ สุองัคะวาทิน
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต

บทคดัย่อ

 การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรค์

ล่ี เ จียง  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีว ัต ถุประสงค์เ พ่ือศึกษา  (1)  ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงจงัหวดัสุพรรณบุรี (2) ศึกษาแหล่งท่อง

เท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพื้นท่ีให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

และแนวโน้มการท่องเท่ียวในอนาคต (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัพฤติกรรมการท่อง

เท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง  (4) พฤติกรรมการท่องเท่ียวส่งผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคต 

(5) แนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตท่ีส่งผลต่อการแนะนาํ/บอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงใน

อนาคต (6) ศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

และพ้ืนท่ีให้บริการ ท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรค์ล่ีเจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษา

วิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ นกัท่องเท่ียว และกลุ่มเจา้หนา้ดาํเนิน

การใหบ้ริการ โดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน สถิติค่า  t-test  ค่า  F-test  ค่า

ความถดถอยเชิงพหุ และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั

 ผลการวิจัย เ ชิงปริมาณพบว่านักท่องเ ท่ียวนักท่องเ ท่ียว ท่ีหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ล่ี เ จียง 

จงัหวดัสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี สถานะภาพโสด รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  มีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเท่ียว

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงโดยรวม อยู่ในระดบัดี มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่

ในระดบัดี มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภายและพ้ืนท่ีให้บริการโดยรวม อยู่ในระดบัดี 

มีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบหน่ึงปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ีย ประมาณ 2 คร้ัง และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 500-1000 บาท มีมูลค่าในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังน้อยกว่า 500 บาท

ใช้เวลาในการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง แนวโน้มการท่องเท่ียวในอนาคต อยู่ในระดับ

มีแนวโนม้ท่ีดี



60

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่1 (มกราคม – มถุินายน 2558) 

 สําหรับผลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พบว่าโดยภาพรวมการประชาสัมพนัธ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวมีการประชาสัมพนัธ์ในระดบัจงัหวดักิจกรรมการท่องเท่ียวอุทยานมงักรสวรรคมี์การนาํ
เสนอเก่ียวกบัประวติัศาสตร์จีนมีสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทนัสมยั มีเจา้หนา้ท่ีดูแรักษา
บาํรุงแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ความสะอาดและสวยงามอยูเ่สมอ

คําสําคัญ : แนวทางการพฒันา แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียว หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงจงัหวดั
สุพรรณบุรี

ABSTRACT
 The purposes of this research were to (1) study  individual characters that affect on tourists’ 
satisfaction at Li Jiang, the Celestial Dragon Village in Suphanburi, (2) study tourist attractions, tour-
ist activities, physical environment and service area that affected on tourists’ satisfaction and tendency 
of tourism in the future, (3) study the relationship between the tourists’ satisfaction and behavior at Li 
Jiang, the Celestial Dragon Village, (4) study tourist behavior that affects on the tendency of tourism in 
the future at Li Jiang, the Celestial Dragon Village,5) study the tendency of tourism in the future that 
affects on suggestion or telling to tourists at Li Jiang, the Celestial Dragon Village in the future, (6) 
study the ways to develop tourist attractions, tourist activities, physical environment and services at 
Li Jiang, the Celestial Dragon Village in Suphanburi. Research design: Quantitative and Qualitative. The 
samples consisted of tourists and  service staff group. The research instruments for collecting data were 
questionnaire and depth interview. The statistics for analyzing data were Percentage, Mean, Stan-
dard Deviation, t-test, F test, Multiple Regression Analysis and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The research results were found as follows: 
 On Quantitative results:
  Most of tourists are female, whose age below 25,their occupations were students in bachelor’s 
degree and their salaries wereapproximately 15,000 bahtpermonth. Tourists ‘opinion towards tourist 
attractions at Li Jiang, the Celestial Dragon Village was good in total, physical environment and service 
area was good in total. Total satisfaction in Li Jiang, the Celestial Dragon Village was at the satisfied 
level. Frequency of tourists’ behavior was about 2 times per year and their expenses were 500 to 1,000 
baht a time. On average, they spent 2 hours a time. The tendency of tourism in the future was good.
 On Qualitative results: 
  The results from the interview, in total there was tourist information about tourist attractions in 
the provincial level. There were presentations of Chinese history in tourist activities. The environment 
of tourist attractions were modern. The personnel always looked after tourist attractions and made them 
clean and beautiful.

KEYWORDS : Development Guideline, Destination Attraction, Tourism Activities, The Celestial 

Dragon Village(Li Jiang), Suphanburi Province
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บทนํา

 เมืองสุพรรณบุรีในปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว การศึกษาและการกีฬา จึงเกิด

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัสุพรรณบุรีข้ึนมากมาย ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เช่น อนุสรณ์

ดอนเจดีย  ์วดับา้นกร่างและสถานท่ีท่องเท่ียวทางวรรณคดี ในเร่ือง “ขุนช้างขุนแผน” เช่น วดัป่าเล

ไลยก์ และบา้นขุนชา้ง วดัแค คุม้ขุนแผนและตน้มะขามยกัษเ์ป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆท่ีน่าสนใจในจงัหวดัสุพรรณบุรีอีก อาทิ สวนเฉลิมภทัรราชินี หมู่บา้นควายและบา้นทรงไทย

รอยพระพทุธบาทวดัเขาดีสลกั เข่ือนกระเสียว ซ่ึงเป็นเข่ือนดินท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย

 จากการสอบถามขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานสุพรรณบุรี สถานท่ีท่อง

เท่ียวในจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีนกัท่องเท่ียวมีความสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด 3 แห่ง คือ บึงฉวาก

เฉลิมพระเกียรติสามชุก ตลาดร้อยปี โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่อง

เท่ียวทัว่ไปคือ หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยศาลเจา้พ่อหลกัเมือง 

อุทยานมงักรสวรรคซ่ึ์งภายในจดัห้องชมนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัศาสตร์จีนในสมยัต่างๆ หมู่บา้นล่ี

เจียงท่ีไดจ้าํลองบรรยากาศของเมืองล่ีเจียงในประเทศจีนมาตั้งไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดพ้กัผ่อนและยงัเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก (http://www.suphan.biz)

 ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจงัหวดั

สุพรรณบุรี ผลการวิจยัจะทาํให้ผูป้ระกอบการทราบถึงแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ดีข้ึนสม

กบัเป็น แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมไทย-จีน แห่งใหม่ของจงัหวดัสุพรรณบุรีและของประเทศ

วตัถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรค์

ล่ีเจียงจงัหวดัสุพรรณบุรี

         2. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 3. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคต

ของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง  จงัหวดัสุพรรณบุรี

 4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 5. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวส่งผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 6. เพ่ือศึกษาแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตท่ีส่งผลต่อการแนะนาํ/บอกต่อของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงจงัหวดัสุพรรณบุรี

 7. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี
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สมมตฐิาน

 สมมุติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพและรายไดต่้อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีแตกต่างกนั

 สมมุติฐานท่ี 2 แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีให้

บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 สมมุติฐานท่ี 3  แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพื้นท่ีให้

บริการส่งผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดั

สุพรรณบุรี

 สมมุติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 สมมุติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการท่องเท่ียวส่งผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตของนกัท่องเท่ียว

ท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 สมมุติฐานท่ี 6  แนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตส่งผลต่อการแนะนาํ/บอกต่อของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

วธีิดาํเนินการวจิยั

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

  ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักร

สวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 กลุ่มตวัอยา่ง 

  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีคือนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักร

สวรรค ์ล่ีเจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใช้

สูตรกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545: 27) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน

ร้อยละ ±5 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน

 สูตร  n  =    z2

       4e2

 โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

  Z = ค่ามาตรฐานท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีกาํหนดไว ้คือ ร้อยละ ±5 ดงันั้นค่า Z= 1.96

  e = สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน คือ ร้อยละ 5 ดงันั้น e = .05   แทนค่าในสูตร   

: n  =(1.96)2  = 384.16 = 385 คนไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งอีก 15คนรวมเป็น  

4x(.05)2กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน
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 2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ/ให้บริการในแหล่งท่อง

เท่ียวหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทั้งส้ิน   6 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน อนั

ประกอบดว้ย   (1) กรรมการศาลเจา้พอ่หลกัเมือง จาํนวน  2 คน  (2) เจา้หนา้ท่ีนาํชมอุทยานมงักรสวรรค ์

จาํนวน 2 คน และ (3) เจา้หนา้ท่ีดูแลหมู่บา้นล่ีเจียง จาํนวน 2 คน

เคร่ืองมอื

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั และการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแนวทางการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรค์ล่ีเจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีซ่ึงสร้างข้ึน

โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ย8 ส่วนลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดบัจาํนวน 7 ส่วน และคาํถามชนิดปลายเปิดให้เติมใน

ช่องวา่ง จาํนวน 1 ส่วน

การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ 2 ประเภทดงัน้ีสถิติเชิงพรรณนา(Descrip-

tive Statistic) (สถิติพ้ืนฐาน) เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) 

เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานค่า t-test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระกนั

 ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มค่าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

Analysis) เป็นการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัหรือมากกวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชเ้ปรียบเทียบความสมัพนัธ์

ระหวา่ง  2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระกนั

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปทาํการ

ถอดคาํสมัภาษณ์แลว้จึงนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล

สรุปผลการวจิยั

 สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ

 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์

เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดแ้ก่ เพศอาย ุอาชีพระดบัการศึกษาสถานภาพรายไดต่้อเดือน พบวา่นกัท่องเท่ียว

ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 294คน มีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี จาํนวน 264คน มีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 276 คน มีระดบัการศึกษาขั้นปริญญาตรี จาํนวน 223 คน มีสถานภาพโสด 

จาํนวน  294 คน และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 283 คน

 แหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี อยูใ่นระดบั ดึงดูดใจค่อนขา้งมาก 

เม่ือพิจารณาจากแหล่งท่องเท่ียวพบวา่
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 ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ในเร่ืองคุณค่าทางวฒันธรรมไทย-จีน เป็นอนัดบัแรก

รองลงมาคือ เร่ืองสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกเป็นอนัดบัท่ี2 และเร่ืองการแสวงบุญจากการไหว้

ศาลเจา้ เป็นอนัดบัสุดทา้ย

 อุทยานมงักรสวรรค ์ในเร่ืองสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอก เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ

เร่ืองการจดันิทรรศการในการเขา้ชมคุณค่าทางวฒันธรรมไทย-จีน เป็นอนัดบัท่ี2 และเร่ืองคุณค่าทาง

วฒันธรรมไทย-จีน เป็นอนัดบัสุดทา้ย

 หมู่บา้นล่ีเจียง ในเร่ืองสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ือง

ความคลา้ยคลึงกบัประเทศจีน เป็นอนัดบัท่ี2 และเร่ืองคุณค่าทางวฒันธรรมไทย-จีนเป็นอนัดบัสุดทา้ย

 ร้านขายของท่ีระลึก ในเร่ืองคุณค่าด้านจิตใจจากความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เร่ืองความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นของขวญัท่ีประทบัใจทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ 

เป็นอนัดบั2 เร่ืองคุณภาพของของท่ีระลึกเป็นอนัดบั3 เร่ืองความหลากหลายของ ของท่ีระลึกใหเ้ลือกเป็น

อนัดบั4 และเร่ืองความคุม้ค่าของราคา เป็นอนัดบัสุดทา้ย

 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 โดยรวมอยู่ในระดบั ดี เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมการท่องเท่ียวพบว่ากิจกรรมไหวศ้าลเจา้พ่อ

หลกัเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวม ในเร่ืองการจดัสถานท่ีเพ่ือไหวเ้จา้พ่อหลกัเมืองและการจดัเตรียม/

จาํหน่ายของไหวเ้จา้พอ่หลกัเมือง จดัอยูใ่นลาํดบัเดียวกนั และเร่ืองการดาํเนินกิจกรรมไหวเ้จา้พอ่ถูกตอ้ง

ตามหลกัศาสนา เป็นอนัดบัสุดทา้ย

 กิจกรรมชมอุทยานมังกรสวรรค์ จังหวดัสุพรรณบุรีโดยรวมในเร่ืองได้รับความรู้เก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์จีน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองความสวยงามของการจดัแสดงนิทรรศการ

 กิจกรรมชมหมู่บา้นล่ีเจียงโดยรวม ในเร่ืองความเหมาะสมในการจดัประเพณีตรุษจีนเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาคือเร่ืองเป็นแหล่งเหมาะกบัการถ่ายภาพ เป็นอนัดบัท่ี 2 และเร่ืองการไดเ้ท่ียวชมปฏิมากรรม

จีนเป็นอนัดบัสุดทา้ย

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีให้บริการท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี เม่ือพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีใหบ้ริการพบวา่ เร่ืองการเดิน

ทาง,คมนาคม เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองการประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นอนัดบั 2 เร่ืองทิวทศันแ์ละ

บรรยากาศเป็นอนัดบัท่ี 3 เร่ืองสถานท่ีจอดรถ เป็นอนัดบัท่ี 4 เร่ืองความปลอดภยัในชีวิต/ทรัพยสิ์นเป็น

อนัดบัท่ี 5 และเร่ืองป้ายส่ือความหมายเป็นอนัดบัสุดทา้ย

 ความพึงพอใจต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นมงักรสวรรค์ล่ีเจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดย

รวมอยู่ในระดับพึงพอใจ ในเร่ืองความรู้สึกในการมาเท่ียวคร้ังน้ีเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือเร่ือง

ความสะดวกในการมาใชบ้ริการ เป็นอนัดบั 2 เร่ืองบรรยากาศโดยทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอนัดบัท่ี 

3 เร่ืองคุณภาพของการใหบ้ริการ เป็นอนัดบัท่ี 4 เร่ืองการใหบ้ริการของพอ่คา้/แม่คา้/พนกังานท่ีใหบ้ริการ

เป็นอนัดบัท่ี 5 และเร่ืองทศันคติต่อพนกังานท่ีขายสินคา้/พนกังานในแหล่งท่องเท่ียว เป็นอนัดบัสุดทา้ย
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 พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 พฤติกรรมการท่องเท่ียว ในดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบปีท่ีผา่นมา (คร้ัง) พฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบ1ปีท่ีผ่าน

มาตํ่าสุด 1 คร้ัง สูงสุด 3 คร้ัง โดยมีความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบ1ปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ียประมาณ 2 คร้ัง 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 500-1000 บาท จาํนวน 157 คน มีมูลค่าในการ

ซ้ือสินคา้ต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 500 บาท จาํนวน 254 คน และใชเ้วลาในการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 2 ชัว่โมง 

จาํนวน 276 คน 

 แนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อแนวโน้มการท่องเท่ียวในอนาคตท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรค์ล่ีเจียง 

จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมีแนวโนม้ท่ีดี เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่านกัท่องเท่ียวมีความคิด

เห็นต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตอยูใ่นระดบัมีแนวโนม้ท่ีดีทุกขอ้ดงัน้ี ในเร่ืองการท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมไทย-จีน จะเลือกมาท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือเร่ืองมีแนวโนม้จะท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงจงัหวดัสุพรรณบุรีอีกในคร้ังหนา้ 

เป็นอนัดบั 2 และเร่ืองโอกาสท่ีจะเลือกมาหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นแหล่งท่อง

เท่ียวแห่งแรกก่อนแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน เป็นลาํดบัสุดทา้ย

 การแนะนาํ/บอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 นกัท่องเท่ียวมีการแนะนาํ/บอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวม

อยูใ่นระดบัสูงเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีการแนะนาํ/บอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรค์

ล่ีเจียงอยู่ในระดบัสูงทุกขอ้ ดงัน้ี ในเร่ืองจะบอกเล่าส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดั

สุพรรณบุรีใหก้บับุคลท่ีรู้จกั เป็นอนัดบัแรก เร่ืองจะแนะนาํบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีรู้จกัใหเ้ลือกท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้น

มงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นอนัดบั2 และเร่ืองโอกาสท่ีจะบอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักร

สวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีใหก้บับุคคลท่ีรู้จกั เป็นอนัดบัสุดทา้ย

การทดสอบสมมตฐิาน

 นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีต่างจากนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 25,001-35,000 บาท   

 แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีให้บริการส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยตวัแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีใหบ้ริการ รองลงมาคือแหล่งท่องเท่ียว

ดา้นศาลเจา้พ่อหลกัเมือง อนัดบั 3 คือแหล่งท่องเท่ียวร้านขายของท่ีระลึก อนัดบั 4 คือแหล่งท่องเท่ียว

อุทยานมงักรสวรรค ์อนัดบั 5 คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวชมอุทยานมงักรสวรรค ์และอนัดบัสุดทา้ยคือ 

แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นล่ีเจียง
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 แหล่งท่องเท่ียวศาลเจา้พ่อหลกัเมือง แหล่งท่องเท่ียวอุทยานมงักรสวรรค ์แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้น

ล่ีเจียง แหล่งท่องเท่ียวร้านขายของท่ีระลึก กิจกรรมการท่องเท่ียวชมอุทยานมงักรสวรรคส์ภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพและพ้ืนท่ีใหบ้ริการ โดยตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด คือแหล่งท่องเท่ียวอุทยานมงักร

สวรรค ์มากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมการท่องเท่ียวชมอุทยานมงักรสวรรค ์  อนัดบั 3 คือ กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวไหวศ้าลเจา้พ่อหลกัเมือง อนัดบั 4 คือแหล่งท่องเท่ียวศาลเจา้พ่อหลกัเมือง อนัดบัสุดทา้ยคือ

กิจกรรมการท่องเท่ียวชมหมู่บา้นล่ีเจียง

 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง ในเร่ืองมีความรู้สึกอยา่งไรในการมา

เท่ียวในคร้ังน้ีเร่ืองคุณภาพของการใหบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียวโดยทัว่ไป เร่ืองความสะดวกในการมาใช้

บริการ เร่ืองทศันคติต่อพนกังานท่ีขายสินคา้/พนกังานในแหล่งท่องเท่ียว เร่ืองบรรยากาศโดยทัว่ไปของ

แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี  เร่ืองการให้บริการของพ่อคา้/แม่คา้/พนกังานท่ีให้บริการ กบัพฤติกรรมของนกั

ท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีดา้นดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบ1ปีท่ี

ผา่นมา (คร้ัง) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั

 พฤติกรรมการท่องเท่ียวในดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบ 1 ปีไม่สามารถพยากรณ์แนวโนม้

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคตท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีได ้นัน่คือ พฤติกรรม

การท่องเท่ียวในดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบ 1 ปีไม่มีผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคต

 ตวัแปรแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตสามารถพยากรณ์การแนะนาํ/บอกต่อของนกัท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรอิสระท่ี

มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเป็นบวกกบัตวัแปรตาม

สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ

 จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีผูด้าํเนินการ/ให้บริการท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดั

สุพรรณบุรีในคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี

 แหล่งท่องเท่ียวศาลเจา้พอ่หลกัเมือง ในการพฒันาศาลเจา้พอ่หลกัเมือง ทางคณะกรรมการศาลเจา้

พ่อหลกัเมืองไดมี้แนวคิดท่ีจะพฒันาในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ เช่น สถานีวิทยุส่ือต่างๆให้ประชาชน

ทัว่ไปรับทราบในระดบัประเทศใหม้ากท่ีสุด

 แหล่งท่องเท่ียวอุทยานมงักรสวรรค์ ในการพฒันาอุทยานมงักรสวรรค์พนักงานนาํชมอุทยาน

มงักรสวรรคไ์ดมี้แนวคิดท่ีจะพฒันาในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ เช่น สถานีวิทยุส่ือต่างๆให้ประชาชน

ทัว่ไปรับทราบในระดบัประเทศไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากขณะน้ีตวัอุทยานมงักรสวรรคไ์ดมี้การเปล่ียนแปลง

การนาํเสนอประวติัศาสตร์จีนในหอ้งต่างๆใหมี้ความทนัสมยัข้ึนอยูแ่ลว้

 แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นล่ีเจียง ในการพฒันาหมู่บา้นล่ีเจียง ทางพนกังานหมู่บา้นล่ีเจียงไดก้ล่าววา่

ขณะน้ีหมู่บา้นล่ีเจียงไดเ้ปิดตวัอยา่งเตม็รูปแบบแลว้ ส่ิงก่อสร้างท่ีกาํลงัก่อสร้างล่าสุด คือ หอคอยพระยไูล 

ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้หมู่บา้นล่ีเจียงใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสกัการะ แต่ส่ิงท่ีจะพฒันาต่อไปคือความทนัสมยั 

ความสะอาด สีสนั ระบบนํ้าท่ีตอ้งดูแลใหใ้สสะอาดตลอดเวลา

 กิจกรรมการท่องเท่ียวศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง มีแนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวโดย

ลดจาํนวนกระถางธูปให้น้อยลง ซ่ึงจะทาํให้ควนัธูปท่ีเกิดจากการกราบไหวใ้นบริเวณศาลเจ้าพ่อ
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หลกัเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ทาํให้นกัท่องเท่ียวท่ีมากราบไหวศ้าลเจา้พ่อหลกัเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี

 มีสุขภาพดีข้ึน

 กิจกรรมการท่องเท่ียวอุทยานมงักรสวรรคมี์แนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวโดยจดัทาํ

ส่วนลดในการเขา้อุทยานมงักรสวรรคใ์นวนัหยดุสาํคญัต่างๆ

 กิจกรรมการท่องเท่ียวหมู่บา้นล่ีเจียงมีแนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวโดยในวนัหยุด

ราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะมีกิจกรรมเสริม เช่น มีการแสดงดนตรี การแสดงระบาํในทาํนองจีน 

หรืออาจจะมีโปรโมชัน่ดูหนงัในโรงหนงัส่ีมิติ มีโปรโมชัน่ในการซ้ือสินคา้

 เร่ืองของนโยบายเพื่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และพ้ืนท่ีให้บริการศาลเจ้าพ่อ

หลกัเมืองปรับปรุงบริเวณภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองโดยเพิ่มความร่มร่ืนรอบๆโดยปลูกตน้ไมย้นืตน้และ

เพ่ิมหลงัคาเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมากราบไหวไ้ดรั้บความสะดวกสบาย

 เร่ืองของนโยบายเพ่ือการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และพ้ืนท่ีให้บริการอุทยานมงักร

สวรรคมี์แนวทางการพฒันาโดยทาํการเพ่ิมห้องสุขาภายในอุทยานมงักรสวรรคใ์ห้มากข้ึนส่วนในเร่ือง

ของความสะอาดมีความสะอาดดีอยูแ่ลว้ก่อนเขา้ชมภายในอุทยานมงักรสวรรคจ์ะมีถุงหุม้รองเทา้ใหเ้พ่ือ

รักษาความสะอาดภายในอุทยานมงักรสวรรค์

 เร่ืองของนโยบายเพ่ือการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และพ้ืนท่ีให้บริการหมู่บา้นล่ีเจียง

มีแนวทางการพฒันาโดยมีการดูแลตกแต่งสวนให้สวยงาม ดูแลสีสันของสถาปัตยกรรมต่างๆให้สดใส

ตลอดเวลา ดูแลเร่ืองสถานท่ีจอดรถใหมี้ความสะดวกสบายเพ่ิมหอ้งสุขาเพ่ือใหบ้ริการท่ีบริเวณลานจอด

รถเพ่ิมป้ายบอกทาง ขอ้ความและสญัลกัษณ์ต่างๆ

ส่วนนโยบายท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวทางหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงมีแนวคิดสาํหรับ

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ดงัน้ี

 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองมีซินแสมาทาํพิธีในแบบจีนให้กบันักท่องเท่ียวท่ีมากราบไหวศ้าลเจา้พ่อ

หลกัเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรี

 อุทยานมงักรสวรรคก์ารใชเ้ทคนิคท่ีทนัสมยัในการจดัแสดงภายในอุทยานมงักรสวรรค ์นกัท่อง

เท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวชมพิพิธภณัฑใ์นลกัษณะเดียวกนัในต่างประเทศ จะชมวา่การนาํเสนอของอุทยานมงักร

สวรรค ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ดีกวา่ท่ีอ่ืนๆท่ีเคยท่องเท่ียวมา และเม่ือนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมพิพิธภณัฑม์งักร

สวรรคแ์ลว้มีการแจกของท่ีระลึกใหก้บันกัท่องเท่ียว

 หมู่บา้นล่ีเจียง มีกิจกรรมการแสดงในวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์พ่ือใหน้กัท่องเท่ียว

พึงพอใจ อาหารท่ีนาํมาขายเป็นแบบจีนราคาไม่แพง เปิดโอกาสใหมี้การจาํหน่ายสินคา้โอทอป(OTOP)

ของจงัหวดัท่ีนาํมาจากแต่ละอาํเภอ เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษานาํผลงานของนกัเรียน นกัศึกษา โดยผลดั

เปล่ียนกนัไปในแต่ละสถานศึกษา

อภปิรายผล

 ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นปริญญาตรีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

15,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภคัพร สุทน (2554) ไดศึ้กษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
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และลกัษณ์ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮม
สเตยผ์ลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และระดบัการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจ
โฮมสเตย ์ในภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ เพศ อาย ุสถานะภาพการสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์ดา้นอาหารและ
โภชนาการแตกต่างกนั อาย ุสถานะภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดต่้อเดือน มีผล
ต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์ดา้นท่ีพกัแตกต่างกนั 
 แหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็น
ต่อแหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวมในระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของกาญจนา กนัภยัและคณะ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาดนํ้า
อมัพวา ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการท่ีตลาดนํ้าอมัพวา ดา้นผลิตภณัฑคื์อการท่ีนกั
ท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบับรรยากาศดั้งเดิมภายในร้านคา้ต่างๆ ดา้นราคาคือ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาท่ี
เหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ตลาดนํ้าอมัพวามีช่ือเสียงและเป็นอนัดบั 1 ของตลาดนํ้า และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ ใหบ้ริการใส่บาตรตอนเชา้จากโครงการท่ีตลาดนํ้าอมัพวาไดจ้ดัทาํข้ึน
 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหมู่บ้านมงักรสวรรค์ล่ีเจียง จังหวดัสุพรรณบุรีพบว่านักท่องเท่ียวมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรค์ล่ีเจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี
ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยปรีดา แซ่เล้า (2551 : 22) 
กล่าวถึงการท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆนั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเป็น
พิเศษในการท่องเท่ียวก็มกัทาํใหกิ้จกรรมต่างๆตามท่ีชอบตามความถนดัตามความชาํนาญท่ีไดรั้บการฝึก
มาเช่นการท่องเท่ียวเดินป่าการปืนเขาการข่ีจกัรยานท่องเท่ียวการล่องแก่งล่องเรือยาวและการดาํนํ้ าโดย
มีประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นปัจจยัดา้นกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต สรุปไดว้่าปัจจยัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวช่วยส่งเสริมธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และท่ีสาํคญัคือ
การท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสามารถดาํเนินควบคู่กนัไปได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีให้บริการท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียงจงัหวดัสุพรรณบุรี 
พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีหมู่บา้นมงักร
สวรรคล่ี์เจียงจงัหวดัสุพรรณบุรี ในระดบัดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิรานุช  โสภา  และคนอ่ืนๆ(2554)  
ไดว้ิจยัเร่ือง ศกัยภาพการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย กรณีศึกษา :อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสชันาลยั-กาํแพงเพชรและอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาเพ่ือการท่อง
เท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  พบวา่  อุทยานประวติัศาสตร์ในประเทศไทยรวมถึงอุทยานประวติัศาสตร์
อยธุยา  มีทรัพยากรการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น  สวยงาม  หลากหลาย  และมีช่ือเสียง
ระดบัโลก  มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว  เช่น  ท่ีพกั
แรม  ภตัตาคาร  ร้านอาหาร  ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก  บริษทันาํเท่ียวทอ้งถ่ิน  รวมถึงมีวฒันธรรมประเพณี
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเก่าแก่เป็นตน้
 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีพบว่า นกัท่อง

เท่ียวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวม อยูใ่นระดบัพึงพอใจซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ และคนอ่ืน ๆ (2541 : 45-47)  ไดอ้ธิบายถึง  คุณค่าความพึง
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พอใจของผูรั้บบริการ  (Customer   Satisfaction Value)  หมายถึงระดบัความรู้สึกของผูรั้บบริการท่ีรับรู้ได้

จากประสบการณ์จริงท่ีเกิดนบัแต่แรกปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัถึงจบกระบวนการ  โดยผูรั้บบริการนั้นจะเกิดการ

เปรียบเทียบในความแตกต่างระหวา่งผลประโยชนข์องสินคา้  ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตนคาดหวงั  กบัการ

รับรู้จริงในขณะรับและส่งมอบบริการ  ท่ีทาํให้ผูรั้บบริการทราบถึงประโยชน์ในสินคา้  ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการท่ีตนไดรั้บจริง

 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีพบวา่ นกัท่องเท่ียวมี

ความถ่ีในการท่องเท่ียวในรอบ1ปีท่ีผา่นมาตํ่าสุด 1 คร้ัง สูงสุด 3 คร้ัง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายใน

การท่องเท่ียวต่อคร้ัง 500-1000 บาท มีมูลค่าในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 500 บาท ใชเ้วลาในการท่อง

เท่ียวโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 2 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติมา คงอยู ่ (2551)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเกาะสมุยพบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวในวนัหยดุ คาดวา่จะพาํนกัในเกาะสมุย1 – 7 

วนั ค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะใชใ้นการท่องเท่ียวคร้ังน้ีนอ้ยกวา่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสิน

ใจมาท่องเท่ียวคือ ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว

 แนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีนกัท่องเท่ียวมี

ความคิดเห็นต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวในอนาคตท่ีหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวม

อยูใ่นระดบัมีแนวโนม้ท่ีดีทุกขอ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริวรรณปิติวรรณ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

สุพรรณบุรีนกัท่องเท่ียวให้ระดบัความคิดเห็นดา้นแนวโนม้การกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคตอยูใ่นระดบั 

มาและแนวโนม้การแนะนาํใหม้าท่องเท่ียว อยูใ่นระดบั แนะนาํแน่นอน

 การแนะนาํ/บอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรค์ล่ีเจียง จงัหวดัสุพรรณบุรี นักท่องเท่ียวมีการ

แนะนาํ/บอกต่อเก่ียวกบัหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงทุกขอ้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลรัตน์ โถวสกลุ (2550)ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการ

ตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวในตลาดนํ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้คาด

ว่าจะมาและแนะนาํบุคคลอ่ืนในการมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามจากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า เพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั อายุ อาชีพ และการศึกษา

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีมาเท่ียว) แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ดา้นค่าใชจ่้ายกรณีมากบัครอบครัว, กรณีมากบัเพ่ือน) แตกต่างกนั ส่วน

พฤติกรรมท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีแนวโนม้การท่องเท่ียวตลาดนํ้าอมัพวาไม่แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจยัพบว่านักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัคือนักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มี

ระดบัการศึกษาขั้นปริญญาตรี และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาส่วนกลุ่มอ่ืนเป็นเป้าหมายรอง เพราะฉะนั้น

การปรับเปล่ียนลกัษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆควรมุ่งตอบสนองให้เขา้กบักลุ่ม

คนเป้าหมายหลกัก่อน ควรศึกษาถึงพฤติกรรมหรือความสนใจของนักท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองกลุ่ม

เป้าหมายหลกั เม่ือส่ิงต่างๆถูกปรับและกลุ่มเป้าหมายหลกัตอบสนองในระดบัท่ีน่าพอใจแลว้ จากนั้น
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จึงปรับปรุงเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายรอง
 แหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นมงักรสวรรคล่ี์เจียง ควรมีการเพ่ิมส่ิงก่อสร้างทางวฒันธรรมจีนใหม้าก
ข้ึนเน่ืองจากพ้ืนท่ียงัมีขนาดเพียงพอในการสร้างสถาปัตยกรรมหรือส่ิงก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ียวตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ
 กิจกรรมการท่องเท่ียว ควรเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาํเนิน 
 กิจกรรมเช่นการจดัการแสดงในวนัหยดุต่างๆและมีกิจกรรมทางวฒันธรรมจีนเพ่ิมข้ึนเปิดโอกาส
ใหก้ลุ่มแม่บา้นนาํสินคา้มาจาํหน่ายในรูปแบบสินคา้โอทอป (OTOP)
 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพื้นท่ีใหบ้ริการควรเพิ่มตน้ไม ้ เช่น ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัตน้ไมจี้น
ท่ีเป็นมงคลในบริเวณหมู่บา้นเพ่ือใหค้วามร่มร่ืน เพ่ิมหอ้งสุขาเพ่ือใหบ้ริการท่ีบริเวณลานจอดรถเพ่ิมป้าย
บอกทาง ขอ้ความและสญัลกัษณ์ต่างๆ
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