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แนวทางการพัฒนาแหล่ งท่ องเทีย่ ว และกิจกรรมท่ องเทีย่ วของหมู่บ้านมังกรสวรรค์
ลีเ่ จียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
The Development Guidelines for Destination Attraction and Tourism
Activities of Li Jiang, The Celestial Dragon Village in Suphanburi Province
พงศ์พิชาญ สุ องั คะวาทิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์
ลี่ เ จี ย ง จั ง หวัด สุ พรรณบุ รี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา (1) ศึ ก ษาลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลที่ ส่ งผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงจังหวัดสุ พรรณบุรี (2) ศึกษาแหล่งท่อง
เที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
และแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง (4) พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่ งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
(5) แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่ส่งผลต่อการแนะนํา/บอกต่อเกี่ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงใน
อนาคต (6) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และพื้นที่ ให้บริ การ ที่ หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุรี การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษา
วิจยั เชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยว และกลุ่มเจ้าหน้าดําเนิ น
การให้บริ การ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สถิติค่า t-test ค่า F-test ค่า
ความถดถอยเชิงพหุ และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั
ผลการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ มาณพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ห มู่ บ ้ า นมั ง กรสวรรค์ ลี่ เ จี ย ง
จังหวัดสุ พรรณบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 25 ปี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี สถานะภาพโสด รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงโดยรวม อยู่ในระดับดี มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่
ในระดับดี มี ความคิ ดเห็ นต่ อสภาพแวดล้อมทางกายภายและพื้นที่ ให้บริ การโดยรวม อยู่ในระดับดี
มีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมาโดยเฉลี่ย ประมาณ 2 ครั้ง และนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 500-1000 บาท มีมูลค่าในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท
ใช้เ วลาในการท่ อ งเที่ ย วโดยเฉลี่ ย 2 ชั่ว โมงต่ อ ครั้ ง แนวโน้ม การท่ อ งเที่ ย วในอนาคต อยู่ใ นระดับ
มีแนวโน้มที่ดี
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สําหรับผลการวิจยั เชิ งคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าโดยภาพรวมการประชาสัมพันธ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอุทยานมังกรสวรรค์มีการนํา
เสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนมีสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย มีเจ้าหน้าที่ดูแรักษา
บํารุ งแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดและสวยงามอยูเ่ สมอ
คําสํ าคัญ : แนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว กิ จกรรมท่องเที่ยว หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงจังหวัด
สุ พรรณบุรี
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, tourist 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, Standard 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
เมืองสุ พรรณบุรีในปั จจุบนั ได้พฒั นาเป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ยว การศึกษาและการกี ฬา จึ งเกิ ด
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุ พรรณบุรีข้ ึนมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น อนุสรณ์
ดอนเจดี ย ์ วัดบ้านกร่ างและสถานที่ ท่องเที่ ยวทางวรรณคดี ในเรื่ อง “ขุนช้างขุนแผน” เช่ น วัดป่ าเล
ไลยก์ และบ้านขุนช้าง วัดแค คุม้ ขุนแผนและต้นมะขามยักษ์เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีสถานที่ท่องเที่ยว
อื่ นๆที่ น่าสนใจในจังหวัดสุ พรรณบุ รีอีก อาทิ สวนเฉลิ มภัทรราชิ นี หมู่บา้ นควายและบ้านทรงไทย
รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก เขื่อนกระเสี ยว ซึ่งเป็ นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย
จากการสอบถามข้อมูลจากการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานสุ พรรณบุรี สถานที่ ท่อง
เที่ยวในจังหวัดสุ พรรณบุรีที่นกั ท่องเที่ยวมีความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด 3 แห่ ง คือ บึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติสามชุก ตลาดร้อยปี โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่อง
เที่ยวทัว่ ไปคือ หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวประกอบไปด้วยศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
อุทยานมังกรสวรรค์ซ่ ึ งภายในจัดห้องชมนิ ทรรศการเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ จีนในสมัยต่างๆ หมู่บา้ นลี่
เจียงที่ได้จาํ ลองบรรยากาศของเมืองลี่เจียงในประเทศจีนมาตั้งไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้พกั ผ่อนและยังเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจํานวนมาก (http://www.suphan.biz)
ดังนั้นผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยว กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในจังหวัด
สุ พรรณบุรี ผลการวิจยั จะทําให้ผูป้ ระกอบการทราบถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีข้ ึนสม
กับเป็ น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย-จีน แห่งใหม่ของจังหวัดสุ พรรณบุรีและของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์
ลี่เจียงจังหวัดสุ พรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
ของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่ งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
6. เพื่อศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่ส่งผลต่อการแนะนํา/บอกต่อของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงจังหวัดสุ พรรณบุรี
7. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
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สมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้
บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
สมมุติฐานที่ 3 แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้
บริ การส่ งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัด
สุ พรรณบุรี
สมมุติฐานที่ 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
สมมุติฐานที่ 5 พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่ งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตของนักท่องเที่ยว
ที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
สมมุติฐานที่ 6 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตส่ งผลต่อการแนะนํา/บอกต่อของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณครั้ งนี้ คื อ นักท่ องเที่ ยวที่ มาท่ องเที่ ยวที่ หมู่บา้ นมังกร
สวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณครั้ งนี้ คือนักท่องเที่ ยวที่ มาท่องเที่ ยวที่ หมู่บา้ นมังกร
สวรรค์ ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง
จังหวัดสุ พรรณบุรี เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้
สู ตรกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545: 27) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ ±5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
สูตร n = z2
4e2
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ค่ามาตรฐานที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ ±5 ดังนั้นค่า Z= 1.96
e = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น คือ ร้อยละ 5 ดังนั้น e = .05 แทนค่าในสูตร
: n =(1.96)2 = 384.16 = 385 คนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 15คนรวมเป็ น
4x(.05)2กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
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2. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนิ นการ/ให้บริ การในแหล่งท่อง
เที่ยวหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวนทั้งสิ้ น 6 คน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มงาน อัน
ประกอบด้วย (1) กรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จํานวน 2 คน (2) เจ้าหน้าที่นาํ ชมอุทยานมังกรสวรรค์
จํานวน 2 คน และ (3) เจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บา้ นลี่เจียง จํานวน 2 คน
เครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแนวทางการพัฒนา
แหล่ งท่ องเที่ ยว กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวที่ หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุ รีซ่ ึ งสร้ างขึ้ น
โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย8 ส่ วนลักษณะคําถาม
เป็ นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดับจํานวน 7 ส่ วน และคําถามชนิ ดปลายเปิ ดให้เติมใน
ช่องว่าง จํานวน 1 ส่ วน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติ 2 ประเภทดังนี้ สถิ ติเชิ งพรรณนา(Descriptive Statistic) (สถิติพ้ืนฐาน) เพื่ออธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานค่า t-test ใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ น
อิสระกัน
ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One- Way ANOVA) ใช้เปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของประชากรที่ มีมากกว่า 2 กลุ่มค่าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression
Analysis) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรื อมากกว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ตัวแปรที่เป็ นอิสระกัน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปทําการ
ถอดคําสัมภาษณ์แล้วจึงนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่
เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้แก่ เพศอายุ อาชีพระดับการศึกษาสถานภาพรายได้ต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 294คน มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี จํานวน 264คน มีอาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 276 คน มีระดับการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จํานวน 223 คน มีสถานภาพโสด
จํานวน 294 คน และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 283 คน
แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี อยูใ่ นระดับ ดึงดูดใจค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวพบว่า
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ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ในเรื่ องคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย-จี น เป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือ เรื่ องสถาปั ตยกรรมภายใน และภายนอกเป็ นอันดับที่2 และเรื่ องการแสวงบุญจากการไหว้
ศาลเจ้า เป็ นอันดับสุ ดท้าย
อุทยานมังกรสวรรค์ ในเรื่ องสถาปั ตยกรรมภายใน และภายนอก เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ
เรื่ องการจัดนิ ทรรศการในการเข้าชมคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย-จี น เป็ นอันดับที่2 และเรื่ องคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไทย-จีน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
หมู่บา้ นลี่ เจี ยง ในเรื่ องสถาปั ตยกรรมภายใน และภายนอกเป็ นอันดับแรก รองลงมาคื อเรื่ อง
ความคล้ายคลึงกับประเทศจีน เป็ นอันดับที่2 และเรื่ องคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย-จีนเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก ในเรื่ อ งคุ ณ ค่ า ด้า นจิ ต ใจจากความสวยงาม เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น
เป็ นอันดับแรก รองลงมาคื อ เรื่ องความเหมาะสมที่ จะใช้เป็ นของขวัญที่ ประทับใจทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ั บ
เป็ นอันดับ2 เรื่ องคุณภาพของของที่ระลึกเป็ นอันดับ3 เรื่ องความหลากหลายของ ของที่ระลึกให้เลือกเป็ น
อันดับ4 และเรื่ องความคุม้ ค่าของราคา เป็ นอันดับสุ ดท้าย
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่ อพิจารณาจากกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวพบว่ากิ จกรรมไหว้ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองจังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวม ในเรื่ องการจัดสถานที่เพื่อไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองและการจัดเตรี ยม/
จําหน่ายของไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง จัดอยูใ่ นลําดับเดียวกัน และเรื่ องการดําเนินกิจกรรมไหว้เจ้าพ่อถูกต้อง
ตามหลักศาสนา เป็ นอันดับสุ ดท้าย
กิ จ กรรมชมอุ ท ยานมัง กรสวรรค์ จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี โ ดยรวมในเรื่ อ งได้รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ
ประวัติศาสตร์จีน เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่ องความสวยงามของการจัดแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมชมหมู่บา้ นลี่เจียงโดยรวม ในเรื่ องความเหมาะสมในการจัดประเพณี ตรุ ษจีนเป็ นอันดับ
แรก รองลงมาคือเรื่ องเป็ นแหล่งเหมาะกับการถ่ายภาพ เป็ นอันดับที่ 2 และเรื่ องการได้เที่ยวชมปฏิมากรรม
จีนเป็ นอันดับสุ ดท้าย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การพบว่า เรื่ องการเดิน
ทาง,คมนาคม เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่ องการประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นอันดับ 2 เรื่ องทิวทัศน์และ
บรรยากาศเป็ นอันดับที่ 3 เรื่ องสถานที่จอดรถ เป็ นอันดับที่ 4 เรื่ องความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินเป็ น
อันดับที่ 5 และเรื่ องป้ ายสื่ อความหมายเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่ อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุ รีโดย
รวมอยู่ใ นระดับ พึ ง พอใจ ในเรื่ อ งความรู ้ สึ ก ในการมาเที่ ย วครั้ งนี้ เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อ เรื่ อ ง
ความสะดวกในการมาใช้บริ การ เป็ นอันดับ 2 เรื่ องบรรยากาศโดยทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นอันดับที่
3 เรื่ องคุณภาพของการให้บริ การ เป็ นอันดับที่ 4 เรื่ องการให้บริ การของพ่อค้า/แม่คา้ /พนักงานที่ให้บริ การ
เป็ นอันดับที่ 5 และเรื่ องทัศนคติต่อพนักงานที่ขายสิ นค้า/พนักงานในแหล่งท่องเที่ยว เป็ นอันดับสุ ดท้าย
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ในด้านความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบปี ที่ผา่ นมา (ครั้ง) พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงพบว่า นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบ1ปี ที่ผ่าน
มาตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สู งสุ ด 3 ครั้ง โดยมีความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบ1ปี ที่ผา่ นมาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้ง
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 500-1000 บาท จํานวน 157 คน มีมูลค่าในการ
ซื้อสิ นค้าต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท จํานวน 254 คน และใช้เวลาในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 2 ชัว่ โมง
จํานวน 276 คน
แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
นักท่ องเที่ ยวมี ความคิ ดเห็ นต่ อแนวโน้มการท่ องเที่ ยวในอนาคตที่ หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง
จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวมอยูใ่ นระดับมีแนวโน้มที่ดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิด
เห็นต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตอยูใ่ นระดับมีแนวโน้มที่ดีทุกข้อดังนี้ ในเรื่ องการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมไทย-จีน จะเลือกมาท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือเรื่ องมีแนวโน้มจะท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงจังหวัดสุ พรรณบุรีอีกในครั้งหน้า
เป็ นอันดับ 2 และเรื่ องโอกาสที่จะเลือกมาหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นแหล่งท่อง
เที่ยวแห่งแรกก่อนแหล่งท่องเที่ยวอื่น เป็ นลําดับสุ ดท้าย
การแนะนํา/บอกต่อเกี่ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี
นักท่องเที่ยวมีการแนะนํา/บอกต่อเกี่ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวม
อยูใ่ นระดับสู งเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีการแนะนํา/บอกต่อเกี่ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์
ลี่เจี ยงอยู่ในระดับสู งทุกข้อ ดังนี้ ในเรื่ องจะบอกเล่าสิ่ งที่ดีเกี่ ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัด
สุ พรรณบุรีให้กบั บุคลที่รู้จกั เป็ นอันดับแรก เรื่ องจะแนะนําบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จกั ให้เลือกท่องเที่ยวที่หมู่บา้ น
มังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นอันดับ2 และเรื่ องโอกาสที่จะบอกต่อเกี่ยวกับหมู่บา้ นมังกร
สวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีให้กบั บุคคลที่รู้จกั เป็ นอันดับสุ ดท้าย
การทดสอบสมมติฐาน
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพและรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีต่างจากนักท่องเที่ยว
ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การ รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยว
ด้านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันดับ 3 คือแหล่งท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึก อันดับ 4 คือแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานมังกรสวรรค์ อันดับ 5 คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวชมอุทยานมังกรสวรรค์ และอันดับสุ ดท้ายคือ
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ นลี่เจียง
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แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง แหล่งท่องเที่ยวอุทยานมังกรสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ น
ลี่เจียง แหล่งท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยวชมอุทยานมังกรสวรรค์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การ โดยตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือแหล่งท่องเที่ยวอุทยานมังกร
สวรรค์ มากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมการท่องเที่ยวชมอุทยานมังกรสวรรค์ อันดับ 3 คือ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันดับ 4 คือแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันดับสุ ดท้ายคือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชมหมู่บา้ นลี่เจียง
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง ในเรื่ องมีความรู ้สึกอย่างไรในการมา
เที่ยวในครั้งนี้เรื่ องคุณภาพของการให้บริ การในแหล่งท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป เรื่ องความสะดวกในการมาใช้
บริ การ เรื่ องทัศนคติต่อพนักงานที่ขายสิ นค้า/พนักงานในแหล่งท่องเที่ยว เรื่ องบรรยากาศโดยทัว่ ไปของ
แหล่งท่องเที่ยวแห่ งนี้ เรื่ องการให้บริ การของพ่อค้า/แม่คา้ /พนักงานที่ให้บริ การ กับพฤติกรรมของนัก
ท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีดา้ นด้านความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบ1ปี ที่
ผ่านมา (ครั้ง) ไม่มีความสัมพันธ์กนั
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี ไม่สามารถพยากรณ์แนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีได้ นัน่ คือ พฤติกรรม
การท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี ไม่มีผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
ตัวแปรแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตสามารถพยากรณ์การแนะนํา/บอกต่อของนักท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรอิสระที่
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเป็ นบวกกับตัวแปรตาม
สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผูด้ าํ เนิ นการ/ให้บริ การที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัด
สุ พรรณบุรีในครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ในการพัฒนาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทางคณะกรรมการศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ เช่น สถานี วิทยุสื่อต่างๆให้ประชาชน
ทัว่ ไปรับทราบในระดับประเทศให้มากที่สุด
แหล่งท่องเที่ ยวอุทยานมังกรสวรรค์ ในการพัฒนาอุทยานมังกรสวรรค์พนักงานนําชมอุทยาน
มังกรสวรรค์ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ เช่น สถานี วิทยุสื่อต่างๆให้ประชาชน
ทัว่ ไปรับทราบในระดับประเทศได้มากที่สุดเนื่องจากขณะนี้ตวั อุทยานมังกรสวรรค์ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การนําเสนอประวัติศาสตร์จีนในห้องต่างๆให้มีความทันสมัยขึ้นอยูแ่ ล้ว
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ นลี่เจียง ในการพัฒนาหมู่บา้ นลี่เจียง ทางพนักงานหมู่บา้ นลี่เจียงได้กล่าวว่า
ขณะนี้หมู่บา้ นลี่เจียงได้เปิ ดตัวอย่างเต็มรู ปแบบแล้ว สิ่ งก่อสร้างที่กาํ ลังก่อสร้างล่าสุ ด คือ หอคอยพระยูไล
ซึ่งตั้งอยูด่ า้ นหน้าหมู่บา้ นลี่เจียงให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปสักการะ แต่สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปคือความทันสมัย
ความสะอาด สี สนั ระบบนํ้าที่ตอ้ งดูแลให้ใสสะอาดตลอดเวลา
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วศาลเจ้า พ่อ หลัก เมื อ ง มี แ นวทางการพัฒ นากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วโดย
ลดจํา นวนกระถางธู ป ให้น้อ ยลง ซึ่ งจะทํา ให้ค วัน ธู ป ที่ เ กิ ด จากการกราบไหว้ใ นบริ เ วณศาลเจ้า พ่ อ
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หลักเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ทําให้นกั ท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี
มีสุขภาพดีข้ ึน
กิจกรรมการท่องเที่ยวอุทยานมังกรสวรรค์มีแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดทํา
ส่ วนลดในการเข้าอุทยานมังกรสวรรค์ในวันหยุดสําคัญต่างๆ
กิ จกรรมการท่องเที่ยวหมู่บา้ นลี่เจี ยงมีแนวทางการพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ยวโดยในวันหยุด
ราชการหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีกิจกรรมเสริ ม เช่น มีการแสดงดนตรี การแสดงระบําในทํานองจีน
หรื ออาจจะมีโปรโมชัน่ ดูหนังในโรงหนังสี่ มิติ มีโปรโมชัน่ ในการซื้อสิ นค้า
เรื่ อ งของนโยบายเพื่ อ การพัฒ นาสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ และพื้ น ที่ ใ ห้บ ริ ก ารศาลเจ้า พ่อ
หลักเมืองปรับปรุ งบริ เวณภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยเพิ่มความร่ มรื่ นรอบๆโดยปลูกต้นไม้ยนื ต้นและ
เพิ่มหลังคาเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ได้รับความสะดวกสบาย
เรื่ องของนโยบายเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และพื้นที่ ให้บริ การอุทยานมังกร
สวรรค์มีแนวทางการพัฒนาโดยทําการเพิ่มห้องสุ ขาภายในอุทยานมังกรสวรรค์ให้มากขึ้นส่ วนในเรื่ อง
ของความสะอาดมีความสะอาดดีอยูแ่ ล้วก่อนเข้าชมภายในอุทยานมังกรสวรรค์จะมีถุงหุ ม้ รองเท้าให้เพื่อ
รักษาความสะอาดภายในอุทยานมังกรสวรรค์
เรื่ องของนโยบายเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และพื้นที่ให้บริ การหมู่บา้ นลี่เจี ยง
มีแนวทางการพัฒนาโดยมีการดูแลตกแต่งสวนให้สวยงาม ดูแลสี สันของสถาปั ตยกรรมต่างๆให้สดใส
ตลอดเวลา ดูแลเรื่ องสถานที่จอดรถให้มีความสะดวกสบายเพิ่มห้องสุ ขาเพื่อให้บริ การที่บริ เวณลานจอด
รถเพิ่มป้ ายบอกทาง ข้อความและสัญลักษณ์ต่างๆ
ส่ วนนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั นักท่องเที่ยวทางหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงมีแนวคิดสําหรับ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี้
ศาลเจ้าพ่อหลักเมื องมี ซินแสมาทําพิธีในแบบจี นให้กบั นักท่องเที่ ยวที่ มากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองจังหวัดสุ พรรณบุรี
อุทยานมังกรสวรรค์การใช้เทคนิ คที่ทนั สมัยในการจัดแสดงภายในอุทยานมังกรสวรรค์ นักท่อง
เที่ยวที่เคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ จะชมว่าการนําเสนอของอุทยานมังกร
สวรรค์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ดีกว่าที่อื่นๆที่เคยท่องเที่ยวมา และเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มงั กร
สวรรค์แล้วมีการแจกของที่ระลึกให้กบั นักท่องเที่ยว
หมู่บา้ นลี่เจียง มีกิจกรรมการแสดงในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
พึงพอใจ อาหารที่นาํ มาขายเป็ นแบบจีนราคาไม่แพง เปิ ดโอกาสให้มีการจําหน่ายสิ นค้าโอทอป(OTOP)
ของจังหวัดที่นาํ มาจากแต่ละอําเภอ เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษานําผลงานของนักเรี ยน นักศึกษา โดยผลัด
เปลี่ยนกันไปในแต่ละสถานศึกษา
อภิปรายผล
ลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุรีส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัคพร สุ ทน (2554) ได้ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์
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และลักษณ์ดา้ นพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความพึงพอใจในธุ รกิจโฮม
สเตย์ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจในธุ รกิจ
โฮมสเตย์ ในภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เพศ อายุ สถานะภาพการสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านอาหารและ
โภชนาการแตกต่างกัน อายุ สถานะภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน มีผล
ต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านที่พกั แตกต่างกัน
แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ต่อแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวมในระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกาญจนา กันภัยและคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กรณี ศึกษาตลาดนํ้า
อัมพวา ที่พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การที่ตลาดนํ้าอัมพวา ด้านผลิตภัณฑ์คือการที่นกั
ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศดั้งเดิมภายในร้านค้าต่างๆ ด้านราคาคือ อาหารและเครื่ องดื่มที่มีราคาที่
เหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ตลาดนํ้าอัมพวามีชื่อเสี ยงและเป็ นอันดับ 1 ของตลาดนํ้า และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ ให้บริ การใส่ บาตรตอนเช้าจากโครงการที่ตลาดนํ้าอัมพวาได้จดั ทําขึ้น
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห มู่ บ ้า นมัง กรสวรรค์ลี่ เ จี ย ง จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี พ บว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับกิ จกรรมการท่องเที่ ยวโดยรวมที่ หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ในระดับ ดี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วโดยปรี ด า แซ่ เ ล้า (2551 : 22)
กล่าวถึงการท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆนั้นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเป็ น
พิเศษในการท่องเที่ยวก็มกั ทําให้กิจกรรมต่างๆตามที่ชอบตามความถนัดตามความชํานาญที่ได้รับการฝึ ก
มาเช่นการท่องเที่ยวเดินป่ าการปื นเขาการขี่จกั รยานท่องเที่ยวการล่องแก่งล่องเรื อยาวและการดํานํ้าโดย
มีประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเป็ นปั จจัยด้านกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุ ษย์สร้างขึ้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สรุ ปได้ว่าปั จจัยการท่องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศเป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่ งเสริ มธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สาํ คัญคือ
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินควบคู่กนั ไปได้ หรื ออาจกล่าวได้วา่ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียงจังหวัดสุ พรรณบุรี
พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การที่หมู่บา้ นมังกร
สวรรค์ลี่เจียงจังหวัดสุ พรรณบุรี ในระดับดี สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรานุช โสภา และคนอื่นๆ(2554)
ได้วิจยั เรื่ อง ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย กรณี ศึกษา :อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรี สชั นาลัย-กําแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์
อยุธยา มีทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น สวยงาม หลากหลาย และมีชื่อเสี ยง
ระดับโลก มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั
แรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก บริ ษทั นําเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงมีวฒั นธรรมประเพณี
ที่เป็ นเอกลักษณ์และเก่าแก่เป็ นต้น
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุรีพบว่า นักท่อง
เที่ยวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ (2541 : 45-47) ได้อธิบายถึง คุณค่าความพึง
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พอใจของผูร้ ับบริ การ (Customer Satisfaction Value) หมายถึงระดับความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การที่รับรู ้ได้
จากประสบการณ์จริ งที่เกิดนับแต่แรกปฏิสมั พันธ์ต่อกันถึงจบกระบวนการ โดยผูร้ ับบริ การนั้นจะเกิดการ
เปรี ยบเทียบในความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ของสิ นค้า ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตนคาดหวัง กับการ
รับรู ้จริ งในขณะรับและส่ งมอบบริ การ ที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การทราบถึงประโยชน์ในสิ นค้า ผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ตนได้รับจริ ง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีพบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความถี่ในการท่องเที่ยวในรอบ1ปี ที่ผา่ นมาตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สูงสุ ด 3 ครั้ง นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวต่อครั้ง 500-1000 บาท มีมูลค่าในการซื้อสิ นค้าต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท ใช้เวลาในการท่อง
เที่ยวโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 2 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติมา คงอยู่ (2551)ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเกาะสมุยพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมีวตั ถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในวันหยุด คาดว่าจะพํานักในเกาะสมุย1 – 7
วัน ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวครั้งนี้นอ้ ยกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ น
ใจมาท่องเที่ยวคือ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีนกั ท่องเที่ยวมี
ความคิดเห็นต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่หมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวม
อยูใ่ นระดับมีแนวโน้มที่ดีทุกข้อสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริวรรณปิ ติวรรณ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณี ศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สุ พรรณบุรีนกั ท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นด้านแนวโน้มการกลับมาท่องเที่ยวในอนาคตอยูใ่ นระดับ
มาและแนวโน้มการแนะนําให้มาท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับ แนะนําแน่นอน
การแนะนํา/บอกต่อเกี่ ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจี ยง จังหวัดสุ พรรณบุรี นักท่องเที่ ยวมีการ
แนะนํา/บอกต่อเกี่ยวกับหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยรวมอยูใ่ นระดับสู งทุกข้อ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลรัตน์ โถวสกุล (2550)ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มคาด
ว่าจะมาและแนะนําบุคคลอื่นในการมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน อายุ อาชี พ และการศึกษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว (ด้านจํานวนครั้งที่มาเที่ยว) แตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว (ด้านค่าใช้จ่ายกรณี มากับครอบครัว, กรณี มากับเพื่อน) แตกต่างกัน ส่ วน
พฤติกรรมท่องเที่ยวแตกต่างกัน มีแนวโน้มการท่องเที่ยวตลาดนํ้าอัมพวาไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั พบว่านักท่ องเที่ ยวที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักคื อนักท่ องเที่ ยวที่ มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี และมีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาส่ วนกลุ่มอื่นเป็ นเป้ าหมายรอง เพราะฉะนั้น
การปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆควรมุ่งตอบสนองให้เข้ากับกลุ่ม
คนเป้ าหมายหลักก่ อน ควรศึ กษาถึ งพฤติ กรรมหรื อความสนใจของนักท่องเที่ ยวเพื่อตอบสนองกลุ่ม
เป้ าหมายหลัก เมื่อสิ่ งต่างๆถูกปรับและกลุ่มเป้ าหมายหลักตอบสนองในระดับที่น่าพอใจแล้ว จากนั้น
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จึงปรับปรุ งเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายรอง
แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บา้ นมังกรสวรรค์ลี่เจียง ควรมีการเพิ่มสิ่ งก่อสร้างทางวัฒนธรรมจีนให้มาก
ขึ้นเนื่ องจากพื้นที่ยงั มีขนาดเพียงพอในการสร้างสถาปั ตยกรรมหรื อสิ่ งก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวตลอดจนการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ควรเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการดําเนิน
กิจกรรมเช่นการจัดการแสดงในวันหยุดต่างๆและมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นเปิ ดโอกาส
ให้กลุ่มแม่บา้ นนําสิ นค้ามาจําหน่ายในรู ปแบบสิ นค้าโอทอป (OTOP)
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ให้บริ การควรเพิ่มต้นไม้ เช่น ต้นไม้ประจําจังหวัดต้นไม้จีน
ที่เป็ นมงคลในบริ เวณหมู่บา้ นเพื่อให้ความร่ มรื่ น เพิ่มห้องสุ ขาเพื่อให้บริ การที่บริ เวณลานจอดรถเพิ่มป้ าย
บอกทาง ข้อความและสัญลักษณ์ต่างๆ
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