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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรม
การท่องเที่ยว  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าความแปรปรวน t-test ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
รายคู่ด้วยวิธี LSD (Least-Significant Different)ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.14) ซ่ึง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.29) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว (= 4.27) และ
ล าดับที่ 3 คือ ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ ของพ้ืนที่และความ
สะอาดของพ้ืนที่ (= 4.14) 2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยวบุคคลที่ร่วมเดินทาง แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการท่องเที่ยวต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to 1) study level of opinions of Thai tourists towards the 
management of cultural tourism of Koh Kred, Nonthaburi province, 2) to compare 
level of opinions of Thai tourists towards the management of cultural tourism of Koh 
Kred, Nonthaburi province classified by personal factors and travel behavior. The 
sample group used in the study is 400 Thai tourists traveling to Koh Kred, Nonthaburi 
province, using convenience sampling.  
 The statistics used to test the hypothesis were t-test, one-way variance (One 
Way ANOVA). Least Significant Difference (LSD) was also used to determine the 
minimum difference between any two means at significance level 0.05. 
 The research showed that 1) Overall, the level of opinion of Thai tourists 
towards the cultural tourism management of Koh Kred, Nonthaburi province was at a 
high level (= 4.14). When considering each aspect, it was found that the highest level 
was maintaining the local way of life in terms of society and culture (= 4.29), 
followed by the satisfaction of tourists (=4.27) and the aspect that had the lowest 
average value was the capacity to support of space and cleanliness of the area 
(=4.14). 2) Regarding personal factors, Thai tourists with different average monthly 
income and marital status had different opinions towards the management of 
cultural tourism of Koh Kred, Nonthaburi province at a statistical significance level of 
0.05. 3) Regarding travel behavior, Thai tourists with different purpose of travel, 
source of information and total spending had different opinions towards the 
management of cultural tourism of Koh Kred, Nonthaburi province at a statistical 
significance level of 0.05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ดร.ณัฐนุช วณิชย์กุล ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ซึ่งให้ความรู้ ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา พร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ที่ได้อนุญาตให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ 
เกาะเกร็ดเพ่ือการวิจัย รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการท าวิจัย 
และเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด ท าให้การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษานี้ เต็มไปด้วยความสุขและเหตุการณ์ที่น่าจดจ า 
 นอกจากนี้ ครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และคอยกระตุ้นให้
ผู้วิจัยมีความมานะพากเพียรจนส าเร็จการศึกษา และจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระส าเร็จได้ด้วยดี
คุณประโยชน์และความดีใด ๆ ที่พึงมาจากการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบแด่ บิดา มารดา อาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงกราบ
ขอบพระคุณยิ่ง  
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เป็นภาพรวม 

55 

 



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว โดย
แสดงเป็นภาพรวม 

56 

ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่ โดยแสดงเป็นภาพรวม 

57 

ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวโดยแสดงเป็นภาพรวม 

58 

ตารางที่ 4.12: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามเพศโดยแสดงเป็นภาพรวม 

60 

ตารางที่ 4.13: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จ าแนกตามอายุ 

62 

ตารางที่ 4.14: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

63 

ตารางที่ 4.15: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

64 

 

 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.16: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

64 

ตารางที่ 4.17: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 
จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

65 

ตารางที่ 4.18: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จ าแนกตามอายุด้วยวิธี 
LSD 

65 

ตารางที่ 4.19: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามอายุด้วยวิธี 
LSD 

66 

ตารางที่ 4.20: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุด้วย
วิธี LSD 

67 

ตารางที่ 4.21: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความ
สะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

67 

ตารางที่ 4.22: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจ าแนก
ตามอายุด้วยวิธี LSD 

68 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.23:       ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา 

70 

ตารางที่ 4.24: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

72 

ตารางที่ 4.25: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

75 

ตารางที่ 4.26: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

77 

ตารางที่ 4.27: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

78 

ตารางที่ 4.28: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

79 

ตารางที่ 4.29: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

80 

 

 
 



ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หน้า 
ตารางที่ 4.30: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

81 

ตารางที่ 4.31: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

82 

ตารางที่ 4.32: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

83 

ตารางที่ 4.33: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

84 

ตารางที่ 4.34: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

85 

ตารางที ่4.35: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

86 

ตารางที่ 4.36: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีจ าแนกตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

89 

 



ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หน้า 
ตารางที่ 4.37: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ด้วยวิธี 
LSD 

91 

ตารางที่ 4.38: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
ครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

92 

ตารางที่ 4.39: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

93 

ตารางที ่4.40: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ด้วยวิธี LSD 

95 

ตารางที่ 4.41: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

96 

ตารางที่ 4.42: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้
ด้วยวิธี LSD 

97 

 



ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หน้า 
ตารางที่ 4.43: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

98 

ตารางที่ 4.44: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทาง 

100 

ตารางที่ 4.45: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

101 

ตารางที่ 4.46: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี 
LSD 

102 

ตารางที่ 4.47: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

102 

ตารางที่ 4.48: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรมจ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

103 

ตารางที่ 4.49: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ าแนกตามบุคคล
ที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

104 

 



ต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หน้า 
ตารางที่ 4.50: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตาม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

104 

ตารางที่ 4.51: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตาม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

105 

ตารางที่ 4.52: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

106 

ตารางที่ 4.53: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

106 

ตารางที่ 4.54: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อน
หน้านี้ 

108 

ตารางที่ 4.55: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 

110 

ตารางที่ 4.56: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดด้วยวิธี LSD 

112 

 



ถ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.57: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่วเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

113 

ตารางที่ 4.58: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเก่ียวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
ด้วยวิธี LSD 

114 

ตารางที่ 4.59: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรมจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
ด้วยวิธี LSD 

115 

ตารางที่ 4.60: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

116 

ตารางที่ 4.61: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

116 

 

 

 

 



ท 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.62: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

117 

ตารางที่ 4.63: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี 
LSD 

118 

ตารางที่ 4.64: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคน
ต่อวัน 

120 

ตารางที่ 4.65: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

121 

ตารางที่ 4.66: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

122 

ตารางที่ 4.67: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคน
ต่อวันด้วยวิธี LSD 

123 



ธ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.68: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม  
และวัฒนธรรมจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้  
เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

124 

ตารางที่ 4.69: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

124 

ตารางที่ 4.70: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 
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ตารางที่ 4.71: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 
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ตารางที่ 4.72: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 
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ตารางที่ 4.73: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน
ด้วยวิธี LSD 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

  
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็วที่สุด สามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศอย่างมหาศาล
ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน และยังกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจน าไปสู่การจ้างงาน สร้าง
อาชีพ การกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง 
 ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่าง
มากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยู่ไม่ไกลจากเมือง
หลวง คือ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ดเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นชุมชนที่
เจริญมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา วัดต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นบนเกาะเป็นโบราณสถานที่สวยงาม สร้างขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้น มีฐานะเป็นต าบลแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน 
เกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดล าน้ าเจ้าพระยาตรงส่วนที่เป็นแหลมยื่นไปตามความโค้งของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา ในปี 2265 เรียกคลองนี้ว่า “คลอง
ลัดเกาะน้อย” ต่อมากระแสน้ าได้เปลี่ยนทิศทางท าให้คลองขยายกว้างขึ้น เพราะถูกแรงของกระแสน้ า
เซาะตลิ่งพังจึงกลายเป็นแม่น้ าและมีสภาพเป็นเกาะเช่นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การที่เกาะเกร็ดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านความสวยงามของธรรมชาติและที่มีผู้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก
ในแต่ละปีย่อมท าให้มีความเสี่ยงสูงในการเผชิญปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลในด้านคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยวที่มี
จ านวนมากเดินทางมายังเกาะเกร็ดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผลกระทบที่ได้รับในพ้ืนที่ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เกาะเกร็ดก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน (ปานจิตร จินหิรัญ และพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์, 2556) 
 เกาะเกร็ดในปัจจุบัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากอยู่ใกล้ริม
ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัดตาม
แบบมอญ วัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวชั้นดีของเกาะเกร็ด ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทยมอญ วิถีชีวิตที่
เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ของวิถีชีวิตเกษตรและวิถีชีวิตริมน้ า จึงได้เริ่มด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยชุมชนในพ้ืนที่ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผ่านโครงการสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศตั้งแต่ ปี 2551 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2554) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และ
การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นการจัดการการท่องเที่ยว
บริเวณเกาะเกร็ดจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านต่างๆตามแนวคิดลักษณะของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  1) ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  2) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3) ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 
  4) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  5) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  6) ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
  7) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่ 
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  8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดในปี พ.ศ. 2560 มี
จ านวน 784,043 คน (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, 2558) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561-เดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 จ านวน 400 คน 
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปร ดังนี้ 
  1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
   1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพสมรส 
   2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวผู้ร่วม
เดินทาง จ านวนครั้งในการท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว  
  1.3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามแนวคิดลักษณะของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ 
   1) ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 
   2) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 
   4) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   5) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
   6) ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
   7) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่ 
   8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
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 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561-เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 
 
1.4 ค ำถำมของงำนวิจัย 
 1.4.1 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 
 1.4.2 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 1.4.3 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน
หรือไม่ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวในอนาคต 
 1.5.2 สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี น าเสนอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเห็น
ความส าคัญของการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น 
 1.5.3 สามารถน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นฐานข้อมูลให้ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะ
ศึกษาแนวทางการศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ือมาเยือนและใช้เวลา
ในการพักผ่อน สร้างประสบการณ์เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 
 1.6.2 นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561-เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 1.6.3 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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 1.6.4 การจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวที่มี
รูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่ง
ตามแนวคิดลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งในด้านการให้ความส าคัญกับประวิติ
ศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมด้านการคงไว้ ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมด้านการให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้านการมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว (กิติยา พฤกษากิจ, 2561) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ด้านการให้ความส าคัญกับประวิติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
หมายถึง การดูแลเอาใจใส่และเล็งเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในชุมชนเกาะเกร็ด
ให้คงสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอรวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนเกาะเกร็ด เช่น ประเพณีการแห่ข้าวแช่ ประเพณีการแห่หางหงส์ในเทศกาลสงกรานต์ การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ข้ึนชื่อของชุมชนเกาะเกร็ด 
  2) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ
จัดการการท่องเที่ยวโดยท าให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้แก่ชุมชนเกาะเกร็ดและมีการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชน 
  3) ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมหมายถึง การ
จัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ า วิถีชีวิตเกษตรกรรวมไปถึงวิถีชีวิตในแบบชาว
ไทย-มอญของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  4) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หมายถึง การให้ข้อมูลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชนเกาะเกร็ดแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนมีโอกาสได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง-วัฒนธรรมจากเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและมีการปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวและประชาชนใน
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  5) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง มีการปลูกฝังให้ประชาชน
ภายในชุมชนเกาะเกร็ดและนักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว มีการจัดงานเทศกาลงานประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คนต่างถ่ินได้รู้จักมีการส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
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และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมมือกันดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
  6) ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวหมายถึง การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเกาะเกร็ดที่ท าให้ผู้ที่มา
ท่องเที่ยวรู้สึกเกิดความประทับใจและรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  7) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่
หมายถึง การจัดการการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวกับ
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่เกาะเกร็ด รวมถึงมีการจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
สะอาดอยู่ตลอดเวลา 
  8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว หมายถึง การมีมาตรการ
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการอ านวยความสะดวก
ทางด้านการจราจรในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวมไปถึงแนวคิดทฤษฏี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สมมติฐานการวิจัย 
 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลและใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 ความหมายของประชากรศาสตร์ หรือ “Demegraphy” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ทั้งนี้ 
“Deme” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่าประชาชนหรือประชากร ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง
“writing up” หรือ Description เช่นเดียวกับ “Study” คือ การศึกษาหรือศาสตร์ของ
ประชากรศาสตร์ ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและ
การเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ มีผลต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวว่า แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็น
ทฤษฎีที่ใช้ทั้งหลักการและเหตุผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแรง
บังคับจากสิ่งภายนอกมากระตุ้น มีความเชื่อว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมี
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พฤติกรรมที่ต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับมฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) 
ของ Defleur & Ball-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ 
ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ได้ คือ บุคคลที่มี
พฤติกรรมคล้ายคลีงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในล าดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวถึง ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ สามารถอธิบาย
ความคิดและความรู้สึกของคนในด้านของลักษณะจิตวิทยาและสังคม ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ 
สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน รวมถึงวัฒนธรรม
มีผลต่อระดับความคิดเห็น โดยที่คนลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่
ต่างกัน โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) เพศ เพศที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต่างกันในด้านของการสื่อสาร โดย
เพศหญิงนั้น มีความต้องการที่จะส่งและรับสารมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายนั้นไม่ได้มีความต้องการ
ในการรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีความต้องการในด้านการสร้างความสัมพันธ์นอกหนือไป
จากการรับและส่งข่าวสารด้วย นอกจากนี้เพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ 
  2) อายุ เป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 
โดยคนที่อายุน้อยจะมีความคิดแบบเสรีนิยม และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คน
อายุมากนั้นมีความคิดที่อนุรักษ์นิยมยึดถือการปฏิบัติ มีความระมัดระวังและมองโลกในแง่ร้าย
มากกว่าคนที่มีอายุน้อย 
  3) การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้มนุษย์มีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และการแสดงออกท่ี
แตกต่างกัน โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะมีการรับสารที่ดี เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ขณะที่คนที่มี
การศึกษาต่ ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ในการรับสารมากกว่า 
  4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อันได้แก่ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิล าเนา 
พ้ืนฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้ และฐานะทางการเงิน ปัจจัยเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อผู้รับ ซึ่งในการ
วิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่าง
ส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร และสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้คนมี
วัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน 
 ปัจจัยทางด้านประชากรนั้นยังมีลักษณะอื่น ๆ อีกซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อท าความรู้
จักกับการสื่อสารได้ โดยอยู่ภายใตแนวความคิดที่ว่าถ้าบุคคลมีปัจจัยเหล่านั้น ที่แตกต่างกัน ความคิด
และการกระท าก็มีแนวโน้มที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถน าไปใช้อธิบายปัจจัยของ
ประชากรในด้านอ่ืน ๆ ได้ 



9 

 ส าหรับการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนทบุรี ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ในด้านประชากรศาสตร์เป็น
แนวทางในการศึกษา เนื่องจากความแตกต่างตามลักษณะประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคลมีอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 ในทางการท่องเที่ยวนั้น การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบได้กับการ
ท าการศึกษาและการท าความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวก็เป็น
ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่ง แต่จะแตกต่างกันที่ประเภทสินค้า (Oliver, 1997) ดังนั้นการที่จะเข้าใจว่าผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมและลักษณะในการท่องเที่ยวอย่างไร รวมถึงสิ่งที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นจึงมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
 2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 นิยามค าว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหรือพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) นั้น
ย่อมมีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จัดเป็นผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเช่นกัน แต่สินค้าที่บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าบริการ 
 ปวริศา สิทธิสาร (2551, หน้า 21) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของ
บุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการใน
การตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวการก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ พฤติกรรมจึงเก่ียวกับการศึกษาว่า
บุคคลบริโภคอะไร ที่ไหน อย่างไร และภายในสถานการณ์อย่างไรที่มีผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการ
มาบริโภค 
 Belch & Belch (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกซ้ือเลือกใช้ ประเมินผลและก าจัดผลิตภัณฑ์หลังการ
ใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการในการตอบสนองความพอใจของบุคคล 
 ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2551) ให้ความหมาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ การแสดงออกของ
การกระท ากิจกรรมใดๆก็ตามแบบคล้ายคลึงกันหรือบ่อยครั้งจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของ
ตน โดยมีปัจจัยก าหนดการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัวและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนตัว เช่น 
สุขภาพ ทัศนคติ ประสบการณ์ รายได้ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายความรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว 
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 สรุปได้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เป็น
นักท่องเที่ยว ผู้ซึ่งแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยว จัดหาสินค้าบริการเก่ียวกับการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการและความจ าเป็นของตนเอง เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการจัดหาและการใช้จ่ายใน
ด้านสินค้าและบริการให้ได้มากท่ีสุด การศึกษาพฤติกรรมท าให้ทราบถึงรูปแบบการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยมีปัจจัยต่างๆเป็นตัวก าหนด 
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  2.2.2.1 องค์ประกอบของพฤติกรรม 
  Cronbah (1972) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึน เพราะองค์ประกอบ ต่อไปนี้ 
   1) ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม 
คนเราต้องการท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือ
สนองความต้องการได้ทันที แต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานาน จึงจะ
สามารถบรรลุความต้องการ คนเราจะมีความต้องการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน และมักจะเลือก
สนองความต้องการที่รีบด่วนก่อน และสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง 
   2) ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นใน
การท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ คนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่าง ความ
ต้องการบางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถ 
   3) สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพ่ือ
สนองความต้องการ 
   4) การแปลความหมาย (Interpretation) การที่คนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งลงไป จะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อน แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะให้ความพอใจ
มากที่สุด 
   5) การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ โดย
วิธีการที่ได้เลือกแล้วในขั้นแปลความหมาย 
   6) ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผล
จากการกระท านั้น ผลที่ได้รับอาจตรงกับที่คาดคิดไว้ หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหมายก็ได้ 
   7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถ
สนองความต้องการได้ ก็กล่าวได้ว่าเขาประสบความผิดหวัง ในกรณีอาจจะต้องย้อนกลับไปแปล
ความหมายของสถานกาณ์เสียใหม่และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้ 
  2.2.2.2 กระบวนการของพฤติกรรม 
  พิบูล ทีปะปาล (2543) กล่าวไว้ว่า ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมา มักจะมีมูลเหตุหรือสาเหตุที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมเสมอ ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้น
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จิตใจ ท าให้เกิดความต้องการและจากความต้องการจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมในที่สุด 
ซึ่งเรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of Behavior) 3 ประการ ดังนี้ 
   1) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุท าให้เกิด หมายความว่า การที่คนเราจะ
แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมานั้นจะต้องมีสาเหตุท าให้เกิด และสิ่งที่เป็นสาเหตุก็คือความ
ต้องการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั่นเอง 
   2) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น กล่าวได้ว่า เมื่อคนเรามี
ความต้องการเกิดข้ึนแล้ว คนก็จะปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการนั้น กลายเป็นแรงกระตุ้นหรือ
แรงจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เกิดข้ึน 
   3) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย นั่นหมายถึง การที่คนแสดงพฤติกรรม
อะไรออกมานั้น ไม่ได้กระท าไปอย่างเลื่อนลอย ปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง แต่จะมีเป้าหมาย
ที่แน่นอนเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 
  เนาวรัตน์ พลายน้อย (2538, หน้า 4) เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น 
มักจะกล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการ
ท่องเที่ยว เวลาส าหรับการท่องเที่ยว ความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะ
ก าหนดทิศทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ตามข้อจ ากัดที่มีอยู่ 
เช่น บุคคลที่มีรายได้ต่ า มีเวลาน้อย หรือไม่ตั้งใจที่จะท่องเที่ยว จะท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้และในเวลา
สั้น ๆ เท่านั้น แต่คนที่มีรายได้สูง มีเวลามาก และมีความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว จะไปเที่ยวใน
สถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการของพฤติกรรมของบุคคลจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่
รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เขาเผชิญมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา ซึ่งส่งผลให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อ
ศึกษาและเรียนรู้ถึงวิถีทางการด าเนินชีวิต ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ทั้ง
ที่มีมานานแล้ว และที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะหรือเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้วัฒนธรรมเป็นวัตถุดิบ หรือใช้
วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้าน 
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ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิตผู้คน ชี้ให้เห็นว่า
ส่วนประกอบทางวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในเชิงของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประกอบไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ งานหัตกรรม กิจกรรมทางประเพณี ภาษา อาหาร ศิลปะ 
ดนตรี ศาสนา สถาปัตยกรรมการศึกษา ลักษณะการแต่งกาย เทคโนโลยีของชุมชนท้องถิ่น และ
กิจกรรมยามว่าง 
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กล่าวคือ การเดินทางของบุคคลหรือกลุ่มคนออกจากสถานที่ 
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว การแสวงหาประสบ
การณืใหม ่ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัสการชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม 
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชน
ต่างสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านของศิลปะสถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราว และคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี 
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญ กระตุ้นให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้น (จริญญา  
เจริญสุกใส, 2544) 
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนในชาติควรได้ร่วมมือกันท านุบ ารุงรักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ให้
ด าเนินไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551) เพ่ือให้
วัฒนธรรมของชาติได้คงอยู่สืบไปอีกนานเท่านาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน
พระบรมราโชวาทไว้ว่า “งานด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น เป็นงานสร้างสรรค์ความเจริญ
ทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุและองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นท้ังหมด 
และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษา และด ารงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป” (อารยา สิงห์สวัสดิ์, 2552) 
ในแนวทางในการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ. 2539 ตามนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติได้
กล่าวถึง ความส าคัญของวัฒนธรรมไว้ 3 ลักษณะ คือ 
  1) วัฒนธรรมเป็นทั้งพื้นฐานและเครื่องมือส าหรับสร้างเสริมความสามัคคี กลมเกลียว 
และความเป็นปึกแผ่นในหมู่ประชาชน วัฒนธรรมจะช่วยชักน าให้คนประพฤติศีล ปฏิบัติและก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมภายในหมู่ชุมชน 
  2) วัฒนธรรมเป็นกรองและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
จึงถือได้ว่าวัฒนธรรมเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกของสังคม ซึ่งอาจจะช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น การจ้างงาน การ
บริการน าเที่ยว การจ าหน่ายสินค้างานฝีมือหัตถกรรม 
  3) วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมมีความเป็นเอกลักษณ์เด่นปะจ าชาติหรือประจ า
หมู่คณะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ชนในชาติมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน อันจะท าให้บังเกิดความรักสามัคคีกัน 
และจะส่งผลต่อการรวมพลังของหมู่คณะ และธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ 
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 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 284-290) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่ที่อยู่ประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือ 
ชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืน ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกัน
และกัน เพ่ือก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และได้
ระบุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่ามี 4 ประการ คือ  
  1) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความส าคัญ คุณค่า
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
นักท่องเที่ยวในการเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น  
  2) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความ
รัก หวงแหน รักษาและดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนด้วย 
และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การบริการน าเที่ยว 
การให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก และการขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น  
  3) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
  4) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน หรือของชุมชนอื่นรวมทั้ง
เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและผู้คนของตนเองด้วย 
 3.2.2 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญมีอยู่ 9 ประการ อันได้แก่ 
  1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับชนรุ่นหลัง 
  2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอย่าง
ยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักที่ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด 
  3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของความเป็นท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่าสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดดึงดูด
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นักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ภายในชุมชน 
  4) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชน ใน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
  5) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น   
  6) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาดของการ
บริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ธุรกิจท่องเที่ยว
เน้นในเรื่องอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
  7) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ท าให้มีต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก โดยยึด
หลักท่ีว่าต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
  8) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่ และความสะอาดของพื้นที่ โดยยึดหลักที่ว่าต้องเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา และเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน พร้อมกับต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ   
  9) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักที่ว่าต้องสร้างมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่อมา
เที่ยวในสถานที่นั้น ๆ (จุฑาภรณ์ ทองเพ็ง, 2554) 
 3.2.3 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
อีกท้ังศึกษาความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ และมีความเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็มี
จิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวด้วย โดยแบ่งประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 5 ประเภท คือ  
  1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
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ท่องเที่ยว โดยได้รับความรู้และความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว   
  2) การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ
จัดขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจและได้ศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ 
การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ อีกทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น 
  3) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์ พิเศษโดด
เด่น เพ่ือสร้างความรู้แก่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
  4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ
การจัดรายการกีฬาตามเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกก าลังกาย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อ
การรักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 
  5) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟ้ืนฟู
สุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การนวดตัว นวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝึกกาย
บริหาร การฝึกสมาธิ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
 3.2.4 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ส าคัญม ี6 ด้าน ดังต่อไปนี้   
  3.2.4.1 องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ คือ     
   1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น    
   2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่าง ๆ    
   3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทั้งซาก
ปรักหักพัง    
   4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก    
   5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา    
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   6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่าง ๆ    
   7) ภาษา และวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา    
   8) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ขนบธรรมเนียมการรับประทาน
อาหาร      
   9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่าง ๆ    
   10) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น   
  3.2.4.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มี
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว  
  3.2.4.3 องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทน
ในก าไรสู่ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้ง
ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
  3.2.4.4 องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวมี่มีการค านึงถึง
การตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้ และได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ  
  3.2.4.5 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการตลาดท่องเที่ยวที่มี
การค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหรือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น   
  3.2.4.6 องค์ประกอบด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ต้องค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมี
การให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 จากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 6 ด้านข้างต้น สามารถน ามาสร้าง
เป็นแผนภาพสรุปได้ดังรูปภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1: องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เพรส  
       แอนด์ดีไซน์. 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
 2.4.1 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว 
 การจัดการการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 
โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ด้วยการศึกษาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยปกป้องและรักษาโอกาสให้กับคนในรุ่นต่อๆไปในอนาคต  
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 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนการ
ท่องเที่ยว และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การการบริหารงานบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลการท่องเที่ยวด้วย 
 มานิตย์ มณีธรรม, สารภี ศิลา และวรกิจ เรืองเจริญ (2545, หน้า 12) ได้กล่าวถึง การ
จัดการท่องเที่ยว ก็คือ การกระท าอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ี
เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นต้องค านึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม การก าหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดีต้องค านึงถึงกรอบแนวคิดท่ีได้
ก าหนดไว้ มิฉะนั้นการจัดการท่องเที่ยวจะด าเนินไปอย่างไร้ทิศทาง และประสบความล้มเหลว 
 มานิตย์ มณีธรรม, สารภี ศิลา และวรกิจ เรืองเจริญ (2545, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือที่มีอ านาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ได้อย่าง
มาก ถ้าการท่องเที่ยวมีการจัดการบริหารที่ดี ก็จะสามารถใช้พ้ืนที่ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้โดย
ไม่ท าให้มันเสื่อมโทรมลง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการวางแผนนโยบายที่
ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นและเหตุผลของคนในท้องถิ่น นโยบายควรจะเจาะลงไป
ในแต่ละด้าน โดยพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญพ้ืนฐานของชุมชน การสร้างแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตลอดไป การตอบสนองนั้นต้องไม่มีการกีดกันในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย 
 อารีย์ นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการท่องเที่ยว 
คือ การด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้านของการวางแผน ด้านการจัดการ ผู้รับผิดชอบ การ
ควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล และรายงานผล ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 สรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่อย่าง
มีระเบียบแบบแผน โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีการวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของผลการจัดการออกมาอย่างชัดเจน น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด  
 2.4.2 หลักการและแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 วรรณพร วณิชชานุกร (2540) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือ ระดับแนวนอน ซ่ึง
ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และระดับแนวตั้ง คือ หน่วยงายของรัฐในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวแทน
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ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตามอ านาจของผู้คน
ในท้องถิ่นได้ ซึ่งการบริหารงานควรครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ    
 Adhikary (1995) ได้เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7-S Model) เพ่ือมาปรับใช้กับ
การท่องเที่ยวไว้ ดังนี้   
  1) Strategy หมายถึง กลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหว่าง
วัตถุประสงค์ การจัดล าดับความส าคัญ การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ในการวาง
แผนการด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้ และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งชาติด้วย  
  2) Structure หมายถึง โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับขั้นและ
การแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็นกุญแจที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
จัดการการท่องเที่ยว   
  3) System หมายถึง ระบบในการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไป
ถึงระบบการจัดการข้อมูล ระบบการด าเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาดและระบบอ่ืน ๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประสานร่วมมือกัน และมีความสัมพันธ์กันใน
ทุกขั้นตอน  
  4) Staff บุคลากรนับเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดการด าเนินการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี โดยเฉพาะบุคคลที่ท าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจัดสรร
บุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มี
ความจริงใจซื่อสัตย์ ท างานดีประสบผลส าเร็จและสามารถท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจเป็นส าคัญ   
  5) Skill ในการท างานทุกอย่างต้องอาศัยความช านาญงานจึงจะมีประสิทธิภาพ โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน   
  6) Style หมายถึง รูปแบบในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมีความแตกต่างกัน 
  7) Share การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ความรู้ ซึ่งน าไปสู่การจัดการการ
ท่องเที่ยวได้ดีที่สุด   
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวถึง หลักการในการจัดการการท่องเที่ยวที่
ควรจะด าเนินการในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ประกอบด้วย 5 
ภารกิจหลัก ดังนี้ 
  1) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้สาธารณะชนได้ทราบเกี่ยวกับ
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
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  2) การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นการส ารวจหาข้อมูลในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
เที่ยว 
  3) การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นการจัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
  4) การบริหารแหล่งท่องเที่ยว เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่วในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการวางระบบในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 
 กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการการท่องเที่ยวควรเป็นไปอย่างมีขั้นตอนแบบแผน มีคณะ
บุคคลากรในการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีบุคลากรที่มีทักษะโดย
บุคคลากรควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ เพราะการจัดการที่ดีและมีระบบจะ
ป้องกันการสับสันและเกิดการผิดพลาดน้อย ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 เกาะเกร็ดเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นชุมชนที่เจริญมาตั้งแต่ปลายสมัย
อยุธยา วัดต่างๆที่สร้างขึ้นบนเกาะเป็นโบราณสถานที่สวยงาม สร้างข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้น 
มีฐานะเป็นต าบลแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน เกาะเกร็ดเกิดข้ึนจากการขุด
คลองลัดล าน้ าเจ้าพระยาตรงส่วนที่เป็นแหลมยื่นไปตามความโค้งของแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยพระ
เจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา ในปี 2265 เรียกคลองนี้ ว่า “คลองลัดเกาะน้อย” ต่อมา
กระแสน้ าได้เปลี่ยนทิศทางท าให้คลองขยายกว้างขึ้น แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ เกาะเกร็ดมี
ความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สังเกตได้ว่าวัดวาอารามต่าง ๆ บนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะ
ในสมัยอยุธยา 
 เกาะเกร็ด ตั้งอยู่ในเขตต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี เกาะ
เกร็ดเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี เป็นสินค้าประจ าของเกาะ
เกร็ด โดยมีพระเจดีย์มุเตาของวัดปรมัยยิกาวาสเป็นสัญลักษณ์ประจ าฝั่งท่าน้ าของเกาะ นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่มาเท่ียวบนเกาะเกร็ดก็จะมีทั้งมาเดินเที่ยว ซื้อสินค้า หาของอร่อย ๆ กิน บ้างก็เลือกนั่งเรือ
ชมรอบเกาะ สินค้าที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของเกาะเกร็ด คือ เครื่องปั้นดินเผา โอ่ง กระถางรูปร่างต่าง ๆ 
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ในราคาย่อมเยา เกาะเกร็ดยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพรสชาติดี เช่น ทอดมันหน่อกะลา 
ดอกไม้ทอด ข้าวแช่ เป็นต้น 
 สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญบริเวณเกาะเกร็ด ได้แก่ “วัดปรมัยยิกาวาส” ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่
หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอด ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้า
อาวาส ตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนพระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุน าเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระ
ราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่กระนั้น พระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวด
เป็นภาษามอญและปัจจุบัน ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานใน
พระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยาม
เทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งดงาม พระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง
ด้านหลังพระอุโบสถมีพระมหารามัญเจดีย์จ าลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, 2559)   
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางกรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ทราบดีว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่
ท ารายได้หลักให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ และมีความคิดเห็น
ว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ควรอนุรักษ์
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้เพราะมีความเห็นว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมไว้จะเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกท้ังวัฒนธรรมงานประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในชุมชน แต่พบว่าการเข้าไปมี
ส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวยังมีอยู่น้อยมากและภาครัฐควรให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น  ในส่วนของสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของ
ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 8 ประการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปัจจัย
ดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางประการ เช่น พิพิธภัณฑ์ ดนตรีพื้นบ้าน และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นปัจจัยดึงดูดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบปัญหาทั้งทางด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีอยู่น้อย และ
ไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านนโยบายและงบประมาณ คนในชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ยังคงเห็น
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวน้อย จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเนน้ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ได้ดังนี้ คือ 1) การก าหนดนโยบายการศึกษา
ของรัฐเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือในการจัดการการท่องเที่ยว
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ทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 2) การก าหนดนโยบายท่องเที่ยวของรัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 3) เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และที่ส าคัญคือมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
และคนในชุมชนไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นส าคัญ ควรมุ่งเน้น
วัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของชุมชน และประโยชน์ที่ชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน ใน 
ทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางสังคม ความงามทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 ปริวัตร ปาโส (2554) ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ดผลจากการศึกษา พบว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1) ควรน าประเพณีฮีต 12 รวมถึงกิจกรรมดนตรีและการเต้นร าพ้ืนเมือง มาส่งเสริมเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 2) ควรพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก หลากหลาย และ
เชื่อมโยงกัน โดยจัดท าแผนที่ท่องเที่ยว 3) ควรก าหนด มาตรฐานการจัดการ และก าหนดพ้ืนที่บริการ
ให้ชัดเจน 4) มีการจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว โดยมี
ก าหนดการและราคาที่เหมาะสม 5) ควรให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ สะท้อนสภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น จัดโฮมสเตย์ ที่ชุมชนบริหารจัดการ 6) ด้าน
บริการเสริม ควรเพ่ิมสถานพยาบาล ธนาคาร สถานีบริการน้ ามันในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ 7) วาง
นโยบายด้านการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือปลูกฝัง ค่านิยม 
จิตส านึก และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด 8) การจัดศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน เพื่อรวบรวมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9) แผนการพัฒนา 
ควรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการก าหนดแผนในระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณ 10) รัฐ
ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เจ้าของชุมชนมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นความต้องการ ความเป็นไปได้ และสนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเนื่อง 
 วันใหม่ แตงแก้ว (2554) ท าการศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยผลจากการศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคุ้มวัด เทศบาล และกลุ่มผู้ประกอบการ 
มี 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน กลยุทธ์ การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การด าเนินงาน การประสานงาน 
และการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ส่วนของบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีลักษณะ ดังนี้ การหาแนวทางแก้ไขปัญหา การวางแผนพัฒนา การ
ประสานงาน การให้ความรู้ การลงทุน การประชาสัมพันธ์ และการมีรายได้จากการท่องเที่ยว บทบาท
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ที่ส าคัญที่สุดในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน คือ การหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และสภาเมืองเชียงคาน บทบาทท่ีส าคัญรองลงมา คือ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเชียงคาน ส านักงานจังหวัดเลย และผู้ประกอบการนอก
พ้ืนที่ ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจัดตามล าดับความส าคัญในขั้นตอนการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ได้แก่ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ขั้นตอนการวางแผน
ด าเนินการ ได้แก่ เทศบาล และกรมโยธาธิการ และผังเมือง ขั้นตอนการลงทุนและด าเนินงาน ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ เทศบาล ภาคประชาชน และชมรมต่าง ๆ และข้ันตอนการติดตามประเมินผลงาน 
ได้แก่ เทศบาล และสภาเมืองเชียงคาน ปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคาน คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนขาดการบูรณาการในเรื่องแผนการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งการบริหารงานของแต่ละภาคส่วนยังไม่ชัดเจน และขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานที่เหมาะสม คือ 
แนวทางการพัฒนาโดยการใช้โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
พัฒนาการมาจากการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีชุมชน
เป็นฐาน และมีการจัดท าโครงการการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น โดยสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน และผู้คนเจ้าของ
พ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ ท าให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ และเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างจิตส านึกของชุมชนร่วมกันในการรักษาสมดุลของ 
และสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
 สุถี เสริฐศรี (2557) ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน
คลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลจากการศึกษา พบว่า 1) อัตลักษณ์ของชุมชนคลอง
โคน มีอัตลักษณ์ 3 ประการ ได้แก่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาช้านานที่เก่าแก่ มีวิถีชีวิตริมน้ า มีป่า
ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ 2) กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
ได้แก่ ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ชุมชนคลองโคนเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมนั่ง
เรือชมวิถีชีวิตริมน้ า กิจกรรมพายเรือคายัค และกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ กิจกรรมถีบกระดานเก็บ
หอยแครง กิจกรรมล่องเรือให้อาหารสัตว์ท้องถิ่น 3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชนคลองโคน ได้แก่ ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน ปลูกฝังชาวบ้านให้มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนให้มี
ความสุข 
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 จิราภรณ์ แก้วมณี (2557) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 1) ระดับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัว
เขาจีนพบว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาเป็น ด้านการ
เรียนรู้ และด้านที่ต ่าที่สุด คือ ด้านการจัดการ 2) ระดับการปฏิบัติที่ดีในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติที่ดีที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง คือด้านการท่องเที่ยวตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมของชุมชนไทยทรงด า รองลงมาเป็นด้านการ
ท่องเที่ยวตั้งอยู่บนภูมิสังคม และด้านที่ต ่าที่สุด คือ ด้านการท่องเที่ยวยึดหลักความคุ้มค่ามากกว่าคุ้ม
ทุน 3) แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัว
เขาจีน ได้แก ่1) ควรได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการวางแผนด าเนินงาน
ร่วมกับผู้น าชุมชนจะท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นก้าวหน้าได้มาก 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
การสนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนจะเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาสินค้า
ให้ส่งออกได้จ านวนมาก 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือท าป้ายบอกทาง มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักแก่บุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น 
 สมภพ สายมา (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน บ้านศรีน่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพของราษฎรใน
ชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีรายได้เฉลี่ย 
10,000-25,000 บาท/ครอบครัว/ปี ราษฎรมีอาชีพท าเกษตรกรรม คือ ท านา ปลูกข้าวเป็นหลัก รอง
ลงไปคือการท าไร่ข้าวโพด ถั่วเหลือง และท าสวนเมี่ยง ซึ่งผลผลิตต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะน ามาบริโภคใน
ครัวเรือน และถ้าเหลือจึงจะจ าหน่ายภายในชุมชน ในสภาพสังคมชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขดี มีวัฒนธรรม
ชุมชนตามเอกลักษณ์เผ่าพันธุ์ที่สืบมาแต่โบราณ ผลการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย
ชุมชน พบว่า ชุมชนได้รับการฝึกอบรมและการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกับได้น าองค์ความรู้ด้านภูมิสังคมมาประยุกต์ใช้ โดยน าสภาพแวดล้อมที่เป็น
ภูมิประเทศที่ยังคงไว้เป็นธรรมชาติมาจัดการแหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการจัดการด้านต่าง ๆ เกิดการมี
ส่วนร่วมในชุมชนในการที่จะมีการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชนเอง และมีการจัด
กิจกรรมนันทนาการทางการศึกษา การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน จ านวน 8 
กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมศึกษาพืชพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ กิจกรรมศึกษาการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า 
กิจกรรมถ่านรูปชมวิถีธรรมชาติ กิจกรรมฟังเสียงนกร้อง/ดูนกธรรมชาติบนป่าดอยหลวงป่าเมี่ยงเขาสูง
สลับซับซ้อน กิจกรรมศึกษาสมุนไพรป่าท้องถิ่น กิจกรรมประกอบอาหารป่าพื้นเมืองท้องถิ่น กิจกรรม
เล่าขาน ต านานโบราณ กิจกรรมนันทนาการรอบกองไฟ และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม นอกจากนี้ผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน พบว่า ชุมชนได้
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ร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่และได้น าทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มาเป็นจุดเด่นและพัฒนาเป็น
กิจกรรม ท าให้เกิดความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จาก
ความสามัคคีในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และเกิดจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีรายได้จาก นักท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มข้ึน และประชาชน
ในพ้ืนที่โยกย้ายไปหาอาชีพรับจ้างนอกพ้ืนที่ลดลงจากเดิม ร้อยละ 80 เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 10 
เท่านั้น 
 กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และนรินทร์ สังข์รักษา (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผู้ให้
ข้อมูลหลักมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการจัดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องทุก
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นไตรภาคี คือ ภาครัฐ 
เอกชน และท้องถิ่น ค านึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ก็ยังมีความต้องการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความส าเร็จและด ารง
อยู่ต่อไปได้ในอนาคต 
 กนกพร ฉิมพลี (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชน
บ้านตะคุ มี 2 แห่งที่ส าคัญ ได้แก่ ปราสาทสระหินและวัดหน้าพระธาตุ โดยปราสาทสระหินหรือ
ปราสาทหินเป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกทางบ้านตะคุ และวัดหน้าพระธาตุ หรือวัดตะคุ วัด
หน้าพระธาตุ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดตะคุ เป็นวัดเก่าแก่ของอ าเภอปักธงชัย 2) การศึกษา
ความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีระดับความพร้อม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.24 ,S.D. = .43) และเมื่อจ าแนกตามอายุ อาชีพและระดับการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพร้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .053) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
พบว่า การจัดการโครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน ยังไม่มี
การตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ไม่มีจุด
ขายที่สามารถดึงเงินจากนักท่องเที่ยวได้ และ 4) แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คือ (1) ด้านการพัฒนาศักยภาพและการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน แก้ไขจุดอ่อนของ
หมู่บ้าน โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ
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เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมาร่วมเป็นแรงส าคัญเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ให้ความรู้ ร่วม
คิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน โดยต้องยึดว่าทุกกระบวนการของการพัฒนาต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมลง
มือปฏิบัติเองทุกข้ันตอน เพ่ือสร้างและปลูกฝัง ความภาคภูมิใจ และความเป็นเจ้าของร่วมกันของ
ชาวบ้าน และ (2) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการทดลองด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และด้านการประเมินผล ซึ่งควรจัดให้มีการทดลองการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน
หมู่บ้าน โดยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการศึกษาวิจัย คือ ควรมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และการ
วางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านแก้ไขจุดอ่อน ของหมู่บ้านโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างกฎ-
กติกา เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึน ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวน าร่องภายในชุมชน  
 พนมพร สารสิทธิยศ (2552) แนวทางการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยว 
(โฮมสเตย์) จังหวัดมุกดาหาร พบว่าสภาพปัจจุบันของหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) 
จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ด้านที่พักอาศัย ที่พักอาศัยมีโครงสร้างแข็งแรง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องส้วม 
และห้องครัวสะอาดพร้อมส าหรับการใช้ ด้านอาหาร มีการปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และ
อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้าน ด้านวัฒนธรรม มีการแต่งกาย มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างเจ้าบ้านนักท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ มีร้านค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้า OTOP ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นธรรมชาติ มีโบราณสถานซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมฝึกหัด
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการจัดพิมพ์ท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ และจัดท าเว็บไซต์ ส าหรับปัญหาปัจจุบัน พบว่า ด้านที่พักอาศัย จ านวนที่พักไม่เพียงพอกรณีมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมาก ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูฝนมีแมลงรบกวน ด้านอาหาร นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ต่างภูมิภาคบางส่วนรับประทานอาหารพื้นบ้านไม่ได้ ด้านวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจานวน
มากไม่เข้าใจวัฒนธรรมพื้นบ้านบางอย่าง เช่น พิธีกรรมรักษาโรคแบบผู้ไทย ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
บางอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ขาดวัตถุดิบในการผลิต ขาดผู้ช านาญการ
เฉพาะในการผลิต ด้านแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางส่วนทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยว และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านส่วนใหญ่ขาดผู้รู้ ในการจัดท าเว็บไซต์ หน่วยราชการไม่ให้ความร่วมมือในการ
เผยแพร่ และขาดงบประมาณ ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการหมู่บ้าน
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) จังหวัดมุกดาหาร พบว่า แต่ละหมู่บ้านมีการจัดการด้านที่พัก
อาศัย ด้านอาหาร ด้านวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์ 
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวผู้ไทย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยว ในหมู่บ้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
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2.7 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน   
   สมมติฐานที่ 1.2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน   
   สมมติฐานที่ 1.2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน   
   สมมติฐานที่ 1.2.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 1.2.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 1.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
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   สมมติฐานที่ 1.3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน    
   สมมติฐานที่ 1.3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.3.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.3.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเหน็ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.3.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 1.4.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.4.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 1.5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
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มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิน่ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.6.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 2.1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 2.1.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 2.2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ
ของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 2.3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 2.3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดดา้นการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 2.4.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.6 นักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการ
อย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
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   สมมติฐานที่ 2.5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่ง
วิถชีีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึง
ขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
   - ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 
   -  ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   - ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม 
   - ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   - ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
   - ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 
   - ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับ ของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ 
   -  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว 
 

 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
- วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 
- บุคคลที่ร่วมเดินทาง 
- ประสบการณ์ในการเคยมา
ท่องเที่ยว 
- แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.2: กรอบแนวความคิดในการศึกษาค้นคว้า 
   
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- สถานภาพสมรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 ประเภทของตัวแปร 
 3.6 วิธีการทางสถิติ 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จ านวน 784,043 คน
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, 2559)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบริเวณเกาะเกร็ด
โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ตามสูตรค านวณ ดังนี้ 
 

  
 

          
 

  
 โดยก าหนด  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
     N = จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 784,043 คน 
     e = ระดับความเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึน 
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ก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
  

 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง =     
       

                    
  

 
=    339.82 

 
 จากการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 399.82 คน ดังนั้นเพื่อ
ความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้จ านวนตัวอย่างในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 400 ตัวอย่าง 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 3.2.1 ศึกษาทบทวนเอกสารทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดจากนั้น จึงก าหนดกรอบงานวิจัย 
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ีท าการวิจัย 
 3.2.2 ศึกษาแบบสอบถามต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดขอบข่ายในการสร้าง
เครื่องมือให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
 3.3.3 ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจ าแนกตามแนวคิดลักษณะ
ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว จึงสร้างแบบสอบถามขึ้นมา 
 3.3.4 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ตามกรอบปัจจัยที่ก าหนดไว้ และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์และกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะทั้งเป็น ค าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวรวม จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบสอบถามมีลักษณะทั้งเป็นค าถามปลาย
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ปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวรวม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อ
คนต่อวัน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) และประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal scale)  
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ค าถามปลายปิด (Close-
Ended Response Question) ค าถามทั้งหมดมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert (1976) คือ ระดับมากที่สุด 
ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด (ชัชวาล เรืองประพันธ์, 2543) มีทั้งหมด 
8 ด้าน จ าแนกตามแนวคิดลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ค่าน้ าหนักเป็น  5  คะแนน 
   เห็นด้วยมาก   ให้ค่าน้ าหนักเป็น  4  คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง  ให้ค่าน้ าหนักเป็น  3 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าน้ าหนักเปน็  2  คะแนน 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้ค่าน้ าหนักเป็น  1  คะแนน 
 
 การแปลผลระดับความพึงพอใจใช้สูตรค านวณจากการค านวณอันตรภาค 
 
  สูตร   Max–Min =  5–1  =  0.80 
             5      5 
 ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยผู้วิจัยใช้เกณฑ์แปลความหมาย 
   4.21–5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   3.41–4.20  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   2.61–3.40  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   1.81–2.60  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1.00–1.80   หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้เสนอแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 3.3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) 
 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) และข้อบกพร่องของค าถามเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นิยามศัพท์
และกลุ่มตัวอย่างประมวลความเห็นที่ได้รับ และการพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่า IOC 
(Item Objective Congruence Index) ไปซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้ค่า IOC คือค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามหรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of item 
Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 คน โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ
ค าถาม ดังนี้  
  ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตรเกณฑ์ 
  1) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
  2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้แสดงว่าเนื้อหาไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ 
 3.3.2 การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 
 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเที่ยวชาวไทย
จ านวน30รายน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cro bach’s Alpha ( )) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.965 แสดงว่าคุณภาพของ
เครื่องมือผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่า ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าใกล้เคียง 1.00 
(ประมาณ 0.80 ขึ้นไป) จะน าแบบสอบถามไปใช้ได้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) จากนั้นปรับปรุงบาง
ข้อ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุดไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวด้วยตัวของ
ผู้วิจัยเองในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
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3.5 ประเภทของตัวแปร 
 3.5.1 ตัวแปรอิสระ 
  1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส 
  2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว คือ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่
ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการท่องเที่ยว 
 3.5.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ และความสะอาดของพ้ืนที่ ด้านความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 
3.6 วิธีการทางสถิติ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้บรรยายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้
โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ีร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ค าตอบส่วนที่ 1 ของแบบสอบถาม  
  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดที่เก็บรวบรวมมาได้ น ามาหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
  ค าตอบส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม 
  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดที่เก็บรวบรวมมาได้ น ามาหาค่าความถี่และร้อยละ 
  ค าตอบส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม 
  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวที่เก็บรวบรวมมาได้ น ามาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่  
 t-test ซึ่งจะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ได้แก ่เพศ  
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 One-Way ANOVA ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 
กลุ่มข้ึนไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ส าหรับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่ร่วมเดินทาง ประสบการณ์
ในการเคยมาท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด เพ่ือทดสอบว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
 ใช้สถิติ LSD (Least Significant Difference) ในการทดสอบเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ เพ่ือดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และจะทดสอบต่อเมื่อหลังจากการทดสอบ One-Way ANOVA แล้วพบนัยส าคัญ 
  
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ คือ SPSS โดยใช้สถิติ 2 ประเภทในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
 1) การวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบารค 

(Crobach’s Alpha ( ))  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3) การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) วิเคราะห์
ถึงลักษณะของตัวแปรอิสระ ที่มีผลต่อตัวแปรตาม วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน และเปรียบเทียบ
ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวน t-test ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ส่วนตัวแปรที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใช้การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least-Significant Different) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการ  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จ านวน 400 คน มาท าการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็นตามล าดับ ดังนี้  
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
 4.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 175 43.75 
หญิง 225 56.25 

รวม 400 100.00 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ  
17–20 ปี 25 6.25 

21 – 30 ปี 310 77.50 

31 – 40 ปี 43 10.75 
41 – 50 ปี 22 5.50 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าปริญญาตรี 44 11.00 

ปริญญาตรี 280 70.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 76 19.00 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 97 24.25 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 45 11.25 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 64 16.00 
พนักงานบริษัทเอกชน 194 48.50 

รวม 400 100.00 
10,000 บาท หรือต่ ากว่า 50 12.50 

10,001-25,000 บาท 239 59.75 

25,001-40,000 บาท 92 23.00 
40,001-55,000 บาท 5 1.25 

55,001 บาทข้ึนไป 14 3.50 

รวม 400 100.00 
สถานภาพสมรส 

โสด 355 88.75 

สมรส 45 11.25 
รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า  
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 
รองลงมา เป็นเพศชายจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ตามล าดับ  
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21–30 ปีจ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.50 รองลงมาอายุ 31–40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 อายุ 17–20 ปีจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอายุ 41–50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.00 และการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
ตามล าดับ 
 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ คือ อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,001-25,000 บาท จ านวน 239 
คน คดิเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ รายได้ระหว่าง 25,001-40,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 รายได้ระหว่าง 10,000 บาท หรือต่ ากว่า จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 รายได้ 
55,001 บาทข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และรายได้ 40,001-55,000 บาท จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดับ 
 สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 355 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.75 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
 
4.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่
ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน โดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.2 
 
 



47 

ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว      

        

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้  

เพ่ือพักผ่อนในวันหยุด 215 53.75 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 14 3.50 

เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ 76 19.00 

เพ่ือการประชุมสัมมนา 18 4.50 
เพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 77 19.25 

รวม 400 100.00 

บุคคลที่ร่วมเดินทาง   
ครอบครัว 118 29.50 

เพ่ือน 137 34.25 

เพ่ือนร่วมงาน 22 5.50 
แฟน/คนรัก 123 30.75 

รวม 400 100.00 
ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้  

ไม่เคยมา 96 24.00 

เคยมา 1 ครั้ง 164 41.00 
เคยมา 2-3 ครั้ง 119 29.75 

มากกว่า 3 ครั้ง 21 5.25 

รวม 400 100.00 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด  

เพ่ือน/ญาติ 149 37.25 
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 2 0.50 

อินเทอร์เน็ต 216 54.00 

วารสารการท่องเที่ยว 33 8.25 
รวม 400 100.00 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ของนักท่องเที่ยว      

        

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 

500 บาทหรือต่ ากว่า 74 18.50 
501-1,000 บาท 210 52.50 

1,001-2,000 บาท 86 21.50 

มากกว่า 2,000 บาท 30 7.50 
รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า  
 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คือ เพ่ือพักผ่อนในวันหยุด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.75 รองลงมา คือ เพื่อรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 
เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 เพื่อการประชุมสัมมนา จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.50  และเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามล าดับ 
 บุคคลที่ร่วมเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพ่ือน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.25 รองลงมา คือ แฟน/คนรัก จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ครอบครัว จ านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดับ 
 ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ มีประสบการณ์ในการเคยมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ คือ เคยมา 1 ครั้ง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา 
คือ เคยมา 2-3 ครั้ง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 ไม่เคยมา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00  และ มากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดับ 
 แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด คือ อินเทอร์เน็ต จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ เพื่อน/
ญาติ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 วารสารการท่องเที่ยว จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.25 และหนังสือพิมพ์/นิตยสาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
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 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน คือ 501-1,000 บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 
รองลงมา คือ 1,001-2,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 จ านวน 500 บาทหรือต่ ากว่า 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และมากกว่า 2,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ตามล าดับ 
 
4.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ดังข้อมูลในตารางที่ 4.3–4.11  
 
ตารางที่ 4.3: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย
แสดงเป็นภาพรวม 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดบัความคิดเห็น ล าดับ 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.14 0.58 มาก 3 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม   
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.06 0.62 มาก 7 

ด้านการคงไว้ ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นใน
แง่ของสังคม และวัฒนธรรม 

4.29 0.64 มากที่สุด 1 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4.07 0.68 มาก 6 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.13 0.62 มาก 4 

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 

4.27 0.74 มากที่สุด 2 

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของ
พ้ืนที่ 

4.04 0.71 มาก 8 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4.08 0.59 มาก 5 

รวม 4.14 0.53 มาก  

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.14) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น ในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.29) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ( x = 4.27) 
และล าดับที่ 3 คือ ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ( x =4.14)  
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ตารางที่ 4.4: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดย
แสดงเป็นภาพรวม 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

โบราณสถานในเกาะเกร็ดได้รับการดูแล
เอาใจใส่ให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี 

4.11 0.69 มาก 3 

มีการให้ความส าคัญกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดประเภท
ศิลปวัฒนธรรม อาทิ การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 

4.15 0.64 มาก 2 

มีการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ 
ประเพณีของไทยในเกาะเกร็ด อาทิ  
ประเพณีแห่ข้าวแช่ ประเพณีตักบาตร  
ทางน้ า เป็นต้น 

4.18 0.69 มากที่สุด 1 

รวม 4.14 0.58 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.14) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ประเพณีของไทยในเกาะเกร็ด อาทิ 
ประเพณีแห่ข้าวแช่ ประเพณีตักบาตรทางน้ า เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.18) รองลงมา คือ มี
การให้ความส าคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดประเภทศิลปวัฒนธรรม อาทิ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ( x = 4.15) และล าดับที่ 3 คือ โบราณสถานในเกาะเกร็ดได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี ( x =4.13)  
 
 



52 

ตารางที่ 4.5: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ท าให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนท้องถิน่ 

4.01 0.76 มาก 3 

การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดไม่ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
ปัญหาขยะ 

4.10 0.77 มาก 1 

การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดส่งผล
ให้ช่องทางการจราจรเป็นระเบียบและสะดวก
มากขึ้น  

4.08 0.72 มากที่สุด 2 

รวม 4.06 0.62 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.14) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหา
ขยะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.10) รองลงมา คือ การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดส่งผลให้
ช่องทางการจราจรเป็นระเบียบและสะดวกมากขึ้น ( x = 4.08) และล าดับที่ 3 คือ การจัดการการ
ท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น ( x =4.01)  
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ตารางที่ 4.6: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น ในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่นให้เห็น อาทิ วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของ ชุมชนริมน้ า วิถีชีวิตชาวมอญ  

4.33 0.68 มากที่สุด 1 

มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธและชาวมอญ 

4.28 0.75 มากที่สุด 2 

มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มี ส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา 

4.25 0.76 มากที่สุด 3 

รวม 4.29 0.64 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของ
สังคม และวัฒนธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.29) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มีการจัดการการท่องเที่ยว โดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้เห็น อาทิ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
ริมน้ า วิถีชีวิตชาวมอญ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.33) รองลงมา คือ มีการจัดการการท่องเที่ยวโดย
คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธและชาวมอญ ( x = 4.28) และล าดับที่ 3 คือ มีการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ( x =4.25)  
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ตารางที่ 4.7: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

มีการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ดแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม   

4.02 0.83 มาก 3 

มีการสอดแทรกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการท่องเที่ยวในบริเวณ
เกาะเกร็ด  

4.06 0.75 มาก 2 

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล
ประจ าปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้นักท่องเที่ยวได้
รู้จัก 

4.14 0.80 มาก 1 

รวม 4.07 0.68 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.07) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดงานเทศกาลประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้นักท่องเที่ยวได้
รู้จักมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.14) รองลงมา คือ มีการสอดแทรกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการท่องเที่ยวในบริเวณเกาะเกร็ด ( x = 4.06) และ
ล าดับที่ 3 คือ มีการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด แก่นักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม ( x =4.02)  
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ตารางที่ 4.8: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

มีการสร้างจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวได้เห็น  
คุณค่าและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด     

4.05 0.75 มาก 3 

มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองให้เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

4.23 0.66 มากที่สุด 1 

 ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวร่วมมือ
กันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเกาะเกร็ด
เป็นอย่างดี 

4.13 0.82 มาก 2 

รวม 4.13 0.62 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.13) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการส่งเสริมสินค้า
หัตถกรรมพ้ืนเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.23) รองลงมา คือ 
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเกาะเกร็ดเป็นอย่างดี (
x = 4.13) และล าดับที่ 3 คือ มีการสร้างจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหน
ในทรัพยากรการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ( x =4.05)  
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ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

ท่านพอใจกับการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของเกาะเกร็ด  

4.24 0.87 มากที่สุด 3 

การจัดการการท่องเที่ยวในภาพรวมของ
เกาะเกร็ดท าให้ท่านรู้สึกประทับใจ 

4.28 0.78 มากที่สุด 1 

การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ท า
ให้ท่านรู้สึกคุ่มค่ากับค่าใช้จ่าย และเวลาที่
เสียไปในการเดินทางมาท่องเที่ยว  

4.28 0.81 มากที่สุด 1 

รวม 4.27 0.74 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.27) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดการการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมของเกาะเกร็ดท าให้ท่านรู้สึกประทับใจและการจัดการการท่องเที่ยวของเกาะ
เกร็ด ท าให้ท่านรู้สึกคุ่มค่ากับค่าใช้จ่าย และเวลาที่เสียไปในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.28) รองลงมา คอื ท่านพอใจกับการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของเกาะเกร็ด ( x =4.24)  
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ โดยแสดงเป็น
ภาพรวม 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

มีการจัดการที่เหมาะสมระหว่างจ านวน
นักท่องเที่ยวกับความสามารถในการรองรับ
ของพ้ืนที่  

3.99 0.82 มาก 2 

 มีการจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา  

3.93 0.81 มาก 3 

 มีการจัดบริการร้านค้า อาหาร และ
เครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัย 

4.20 0.76 มาก 1 

รวม 4.04 0.71 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.04) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีการจัดบริการร้านค้า อาหาร และเครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.20) 
รองลงมา คือ มีการจัดการที่เหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวกับความสามารถในการรองรับของ
พ้ืนที่ ( x = 3.99) และล าดับที่ 3 คือ มีการจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดอยู่
ตลอดเวลา  
( x =3.93)  
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ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยแสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

4.09 0.71 มาก 1 

มีมาตรการดูแลความปลอดภัยและการ
อ านวยความสะดวกทางด้านการจราจรใน
บริเวณเกาะเกร็ดเป็นอย่างดี 

4.09 0.65 มาก 1 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างเพียงพอ 

4.06 0.74 มาก 3 

รวม 4.08 0.59 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมีมาตรการ
ดูแลความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกทางด้านการจราจรในบริเวณเกาะเกร็ดเป็นอย่างดี ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.09) รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ ( x =4.06)  

 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วยการทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
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  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามเพศโดย
แสดงเป็นภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชาย หญิง t Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 

4.15 4.14 .076 .940 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.09 4.04 .847 .397 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม 
และวัฒนธรรม 

4.28 4.29 -.243 .808 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4.01 4.12 -1.549 .122 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4.11 4.15 -.757 .449 
ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 4.32 4.22 1.331 .184 

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่ 

4.06 4.02 .631 .528 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

4.08 4.08 -.081 .935 

รวม 4.14 4.13 .065 .948 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และ
ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน
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อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1.1 และสมมติฐาน 1.1.1–
1.1.8  
  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ในเชิงเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการคงไว้ ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่
และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.2.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.13: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามอายุ 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
17-20 

ปี 
21-30 

ปี 
31-40 

ปี 
41-50 

ปี 
F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 

4.47 4.06 4.41 4.22 8.658 .000 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.52 4.07 4.40 4.27 4.045 .007 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น  
ในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม 

4.29 4.01 4.29 4.12 7.392 .000 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

4.52 4.21 4.53 4.64 10.28
4 

.000 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.71 3.99 4.26 4.09 12.17
3 

.000 

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 

4.59 4.05 4.50 4.06 13.19
4 

.000 

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับ ของพ้ืนที่ และความสะอาด
ของพ้ืนที่ 

4.53 4.15 4.67 4.83 3.237 .022 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4.32 4.01 4.20 3.77 5.963 .001 

รวม 4.28 4.03 4.39 4.00 9.355 .000 

  
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 และสมมติฐาน 2.1.1-2.1.8 
 
ตารางที่ 4.14: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
อายุด้วยวิธี LSD 

 

อายุ 
x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.47 - .405* .065 .247 

21–30 ปี 4.06 - - -.340* -.159 

31–40 ปี 4.41 - - - .182 
41–50 ปี 4.22 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 21-30 ปี  
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ตารางที่ 4.15: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์  โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตาม
อายุด้วยวิธี LSD 

 
อายุ 

x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.52 - .405* .125 .247 

21–30 ปี 4.07 - - -.325* -.203 
31–40 ปี 4.40 - - - .123 

41–50 ปี 4.27 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 21-30 ปี  

 
ตารางที่ 4.16: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

 

อายุ 
x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.29 - .285* -.001 .172 
21–30 ปี 4.01 - - -.286* -.113 

31–40 ปี 4.29 - - - .173 
41–50 ปี 4.12 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 
21-30 ปี  
 

ตารางที่ 4.17: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการคงไว้
ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

 

อายุ 
x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.52 - .314* -.015 -.116 
21–30 ปี 4.21 - - -.328* -.430 

31–40 ปี 4.53 - - - -.101 

41–50 ปี 4.64 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 
21-30 ปี  
 

ตารางที่ 4.18: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

 

อายุ 
x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.71 - .714* .443* .616* 
21–30 ปี 3.99 - - -.271* -.098 

31–40 ปี 4.26 - - - .173 
41–50 ปี 4.09 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 21-30 ปี  
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี  
 
ตารางที่ 4.19: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

 
อายุ 

x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.59 - .535* .091 .526* 

21–30 ปี 4.05 - - -.445* -.009 
31–40 ปี 4.50 - - - .436* 

41–50 ปี 4.06 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 21-30 ปี  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 21-30 ปี และอายุ 41-50 ปี 
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ตารางที่ 4.20: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

 

อายุ 
x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.53 - .385* -.133 -.300 
21–30 ปี 4.15 - - -.518* -.685* 

31–40 ปี 4.67 - - - -.167 

41–50 ปี 4.83 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 21-30 ปี  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 21-30 ปี  
 
ตารางที่ 4.21: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตามอายุ
ด้วยวิธ ีLSD 

 

อายุ 
x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.32 - .307* .118 .547* 
21–30 ปี 4.01 - - -.189 .240 

31–40 ปี 4.20 - - - .429* 
41–50 ปี 3.77 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.21 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 21-30 
ปี  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี และอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการค านึงถึง
ขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ และความสะอาดของพ้ืนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 41-
50 ป ี
 
ตารางที่ 4.22: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD 

 
อายุ 

x  17-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

17–20 ปี 4.28 - .252* -.108 .280 
21–30 ปี 4.03 - - -.360* .028 

31–40 ปี 4.39 - - - .388* 

41–50 ปี 4.00 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 17-20 ปี และ อายุ 31-40 ปี มี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 21-30 
ปี  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มอีายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 41-50 ปี 
 สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
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  สมมติฐานที่ 1.3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ
ของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.23: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 
F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

4.32 4.13 4.11 2.248 .107 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.99 4.09 4.02 .687 .504 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม 

4.36 4.09 4.02 2.532 .081 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4.13 4.11 3.91 2.707 .068 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.02 4.15 4.15 .899 .408 

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 

4.16 4.30 4.21 .868 .421 

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ  
ของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ 

4.05 4.08 3.88 2.476 .085 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของนักท่องเที่ยว 

4.02 4.12 3.97 2.147 .118 

รวม 4.13 4.16 4.05 1.262 .284 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญ
กับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม 



71 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมด้าน
การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ 
และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1.3 และสมมติฐาน 1.3.1–
1.3.8 
  สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของ
สังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่าง
กัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่แตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.4.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.24: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 
 

การจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

นักเรียน
นักศึกษา 

ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว
ค้าขาย 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.09 4.36 4.03 4.16 3.120 .062 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4.00 3.93 4.25 4.06 2.932 .083 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

4.27 4.50 4.13 4.30 3.036 .092 

ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4.20 4.04 3.87 4.08 3.116 .062 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

4.15 4.07 4.07 4.16 .514 .673 

ด้านการสร้างความ 
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 

4.14 4.28 4.20 4.35 1.797 .147 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของ
พ้ืนที่ 

3.96 4.04 3.92 4.12 1.757 .155 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ): ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนก

ตามอาชีพ 

 
การจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 
นักเรียน
นักศึกษา 

ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว
ค้าขาย 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

F Sig. 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

4.03 4.10 4.11 4.09 .314 .815 

รวม 4.11 4.16 4.07 4.16 .606 .612 

  
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1.4 และสมมติฐาน 1.4.1–
1.4.8 
  สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.5.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.6 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.7 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.5.8 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.25: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

10,000 
บาท 

หรือต่ า
กว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาท
ขึ้นไป 

F Sig. 

ด้านการให้
ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

4.35 4.07 4.31 4.00 3.64 7.396 .000 

ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.26 3.95 4.22 4.00 4.31 5.403 .000 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

4.44 4.26 4.37 4.33 3.50 6.870 .000 

ด้านการให้ความรู้ 
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4.42 4.02 4.08 4.33 3.64 5.364 .000 

ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.37 3.99 4.37 4.67 3.95 10.43
3 

.000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

10,000 
บาท 

หรือต่ า
กว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทขึ้น

ไป 
F Sig. 

ด้านการสร้างความ 
พึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 

4.39 4.28 4.30 4.67 3.24 8.012 .000 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับ  
ของพ้ืนที่และความ
สะอาดของพ้ืนที่ 

4.21 4.07 3.98 4.00 3.21 5.978 .000 

ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

4.27 4.04 4.15 4.67 3.43 7.876 .000 

รวม 4.34 4.09 4.22 4.33 3.62 6.721 .000 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญ
กับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้าน
การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความ 
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ 
และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่าง



77 

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.5 และสมมติฐาน 1.5.1–
1.5.8 
 
ตารางที่ 4.26: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

x  10,000 
บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.34 - .255* .118 .007 .724* 

10,001-25,000 บาท 4.09 - - -.137* -.248 .469* 
25,001-40,000 บาท 4.22 - - - -.111 .606* 

40,001-55,000 บาท 4.33 - - - - .717* 

55,001 บาท ขึ้นไป 3.62 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือ
ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-40,000 บาท และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
55,001 บาทข้ึนไป  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูง
กว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท 
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ตารางที่ 4.27: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

x  10,000 
บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.35 - .276* .039 .347 .704* 

10,001-25,000 บาท 4.07 - - -.237* .071 .428* 
25,001-40,000 บาท 4.31 - - - .308 .665* 

40,001-55,000 บาท 4.00 - - - - .357 

55,001 บาทข้ึนไป 3.64 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือ
ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-40,000 บาท มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทข้ึนไป 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท 
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ตารางที่ 4.28: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้วยวิธ ีLSD 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

x  10,000 
บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.26 - .310* .043 .260 -.050 

10,001-25,000 บาท 3.95 - - -.268* -.050 -.360* 
25,001-40,000 บาท 4.22 - - - .217 -.092 

40,001-55,000 บาท 4.00 - - - - -.310 

55,001 บาท ขึ้นไป 4.31 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือ
ต่ ากว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-40,000 บาทและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท 
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ตารางที่ 4.29: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้วยวิธ ีLSD 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
x  10,000 

บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.44 - .176 .067 .107 .940* 

10,001-25,000 บาท 4.26 - - -.110* -.070 .764* 
25,001-40,000 บาท 4.37 - - - -.040 .873* 

40,001-55,000 บาท 4.33 - - - - .833* 

55,001 บาท ขึ้นไป 3.50 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรือต่ า
กว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-40,000 บาทและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.30: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
x  10,000 

บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ า
กว่า 

4.42 - .403* .344* .087 .777* 

10,001-25,000 บาท 4.02 - - -.059 -.317 .374* 
25,001-40,000 บาท 4.08 - - - -.257 .433* 

40,001-55,000 บาท 4.33 - - - - .690* 

55,001 บาท ขึ้นไป 3.64 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,000 
บาท หรือต่ ากว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 25,001-
40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 55,001 บาทข้ึนไป 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
25,001-40,000 บาท 
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ตารางที่ 4.31: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
x  10,000 

บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.37 - .382* .004 -.293 .421* 
10,001-25,000 บาท 3.99 - - -.378* -.675* .039 

25,001-40,000 บาท 4.37 - - - -.297 .417* 
40,001-55,000 บาท 4.67 - - - - .714* 

55,001 บาท ขึ้นไป 3.95 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,000 
บาท หรือต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 25,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 25,001-40,000 บาท 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,001-25,000 บาท 
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ตารางที่ 4.32: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
x  10,000 

บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.39 - .117 .089 -.273 1.155* 
10,001-25,000 บาท 4.28 - - -.028 -.391 1.038* 

25,001-40,000 บาท 4.30 - - - -.362 1.066* 
40,001-55,000 บาท 4.67 - - - - 1.429* 

55,001 บาท ขึ้นไป 3.24 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,000 
บาท หรือต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,001-25,000 บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
25,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 55,001 บาทข้ึน
ไป  
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ตารางที่ 4.33: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยวิธี LSD 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

x  10,000 
บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.21 - .139 .231 .213 .999* 

10,001-25,000 บาท 4.07 - - .092 .074 .860* 
25,001-40,000 บาท 3.98 - - - .018 .768* 

40,001-55,000 บาท 4.00 - - - - .786* 

55,001 บาทข้ึนไป 3.21 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,000 
บาท หรือต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,001-25,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
25,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน จ านวน 55,001 บาทข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.34: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วย
วิธ ีLSD 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

x  10,000 
บาท หรือ
ต่ ากว่า 

10,001-
25,000 
บาท 

25,001-
40,000 
บาท 

40,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทข้ึน

ไป 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า 4.27 - .233* .125 -.393 .845* 

10,001-25,000 บาท 4.04 - - -.108 -.626 .612* 
25,001-40,000 บาท 4.15 - - - -.518 .720* 

40,001-55,000 บาท 4.67 - - - - 1.238* 

55,001 บาทข้ึนไป 3.43 - - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,000 
บาท หรือต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,001-25,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
25,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 40,001-55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
55,001 บาทข้ึนไป 
  สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิง
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.6.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.6.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.35: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โสด สมรส T Sig. 
ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.15 4.13 .205 .838 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4.08 3.90 2.766 .007 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.35 (ต่อ): ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนก
ตามสถานภาพสมรส 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โสด สมรส T Sig. 
ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

4.25 0.65 -5.088 .000 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4.05 4.22 -2.709 .008 
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4.11 4.29 -2.555 .013 

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 4.23 4.59 -4.469 .000 
ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่ 

4.06 3.90 2.537 .013 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

4.07 4.15 -1.132 .261 

รวม 4.12 4.22 -2.600 .010 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญ
กับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้าน
การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ 
และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.6 และสมมติฐาน 1.6.2–
1.6.7 และปฎิเสธสมมติฐาน 1.6.1 และ 1.6.8 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
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  สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่2.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
ในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.7 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1.8 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.36: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เพ่ือ
พักผ่อน

ใน
วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒน 
ธรรม

ประเพณี 

เพ่ือ 
ชื่นชม 
บรรยา 
กาศ 

เพ่ือ
การ

ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือรับ 
ประทาน
อาหาร
และซื้อ
ของที่
ระลึก 

F Sig. 

ด้านการให้
ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี 

4.20 4.64 4.01 4.00 4.08 3.121 .015 

ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

4.09 4.26 3.89 4.04 4.11 3.316 .011 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตของท้องถิ่น   
ในแง่ของสังคม 
และวัฒนธรรม 

4.26 4.76 4.17 4.56 4.31 4.709 .001 

ด้านการให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

4.08 4.52 4.01 4.15 4.00 2.023 .091 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ): ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เพ่ือ
พักผ่อน

ใน
วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒน 
ธรรม

ประเพณี 

เพ่ือ 
ชื่นชม 
บรรยา 
กาศ 

เพ่ือ
การ

ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือรับ 
ประทาน
อาหาร
และซื้อ
ของที่
ระลึก 

F Sig. 

ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.14 4.60 4.01 4.04 4.19 3.509 .008 

ด้านการสร้างความ
พึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 

4.25 4.55 4.13 4.91 4.26 1.949 .102 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่
และความสะอาด
ของพ้ืนที่ 

4.05 4.55 3.87 3.57 4.19 3.011 .018 

ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

4.09 4.45 3.92 4.06 4.15 4.720 .001 

รวม 4.15 4.54 4.00 4.16 4.16 5.864 .000 
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
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ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้าน
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความ
สะอาดของพ้ืนที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 และ
สมมติฐาน 2.1.1–2.1.3, 2.1.5 และ 2.1.7-2.1.8 ปฎิเสธสมมติฐานที่ 2.1.4 และ 2.1.6 
 
ตารางที่ 4.37: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ด้วยวิธ ีLSD 

 
วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ 
x  เพ่ือ

พักผ่อน
ใน

วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือรับ 
ประทาน

อาหารและ 
ซื้อของที่ระลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.15 - -.397* .144* -.019 -.014 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี 

4.54 - - .540* .377* .382* 

เพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ 

4.00 - - - -.163 -.158 

เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

4.16 - - - - -.005 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อ 
ของที่ระลึก 

4.16 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที ่4.37 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือ เพื่อ
พักผ่อนในวันหยุด เพื่อการประชุมสัมมนา และเพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนใน
วันหยุด และเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ 
 

ตารางที่ 4.38: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

 

วัตถุประสงค์ใน 
การท่องเที่ยวครั้งนี้ 

x  เพ่ือ
พักผ่อน

ใน
วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือรับ 
ประทาน

อาหารและ
ซื้อของที่
ระลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.20 - -.448* .187* .195 .117 

เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

4.64 - - .634* .643* .565* 

เพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ 

4.01 - - - .009 -.069 

เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

4.00 - - - - -.078 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อของที่
ระลึก 

4.08 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที ่4.38 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด เพื่อการประชุมสัมมนา และเพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนใน
วันหยุด และเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้  
คือ เพื่อชื่นชมบรรยากาศ  
 
ตารางที่ 4.39: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

 

วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ 

x  เพ่ือ
พักผ่อนใน
วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือ
รับประทาน
อาหารและ
ซื้อของที่
ระลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.26 - -.498* .093 -.292 -.044 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี 

4.76 - - .591* .206 .455* 

เพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ 

4.17 - - - -.385* -.136 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ): การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้าน
การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

 
วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ 
x  เพ่ือ

พักผ่อนใน
วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือ
รับประทาน
อาหารและ
ซื้อของที่
ระลึก 

เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

4.56 - - - - .248 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อของ 
ที่ระลึก 

4.31 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที ่4.39 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมสูง
กว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดเพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ และเพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 
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ตารางที่ 4.40: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 
ด้วยวิธ ีLSD 

 
วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ 
x  เพ่ือ

พักผ่อน
ใน

วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือ
รับประทาน

อาหารและซื้อ
ของที่ระลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.14 - -.459* .128* .099 -.050 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี 

4.60 - - .586* .358* .409* 

เพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ 

4.01 - - - -.028 -.149 

เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

4.04 - - - - .149 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อของ 
ที่ระลึก 

4.19 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที ่4.40 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เพื่อชื่นชมบรรยากาศเพ่ือการ
ประชุมสัมมนา และเพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 
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ตารางที่ 4.41: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี 
LSD 

 
วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ 
x  เพ่ือ

พักผ่อน
ใน

วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่น
ชมบรรยา 

กาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือ
รับประทาน

อาหารและซื้อ
ของทีร่ะลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.25 - -.301 .119 -.661* -.009 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี 

4.55 - - .420* -.360 .292 

เพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ 

4.13 - - - -.780* -.128 

เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

4.91 - - - - .652* 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อของ 
ที่ระลึก 

4.26 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที ่4.41 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 
เพ่ือการประชุมสัมมนามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่
มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดและเพ่ือชื่นชมบรรยากาศ 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อการ
ประชุมสัมมนา มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 
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ตารางที ่4.42: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

 
วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ 
x  เพ่ือ

พักผ่อน
ใน

วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือ
รับประทาน

อาหารและซื้อ
ของที่ระลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.05 - -.495* .184* .479* -.133 

เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

4.55 - - .679* .974* .361 

เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ 3.87 - - - .294 -.318* 
เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

3.57 - - - - .612* 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อของที่
ระลึก 

4.19 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตารางที ่4.42 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาด
ของพ้ืนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนใน
วันหยุด เพื่อการประชุมสัมมนา และเพ่ือชื่นชมบรรยากาศ 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อการ
ประชุมสัมมนาและเพ่ือชื่นชมบรรยากาศมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความ
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สะอาดของพ้ืนที่ สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพ่ือ
รับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 

 
ตารางที่ 4.43: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยวิธี LSD 

 

วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ 

x  เพ่ือ
พักผ่อน

ใน
วันหยุด 

เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือชื่นชม 
บรรยากาศ 

เพ่ือการ
ประชุม 
สัมมนา 

เพ่ือ
รับประทาน
อาหารและ
ซื้อของที่
ระลึก 

เพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุด 

4.09 - -.362* .169* -.034 -.062 

เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

4.45 - - .362* .531* .397 

เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ 3.92 - - - -.135 -.230* 
เพ่ือการ
ประชุมสัมมนา 

4.06 - - - - -.096 

เพ่ือรับประทาน
อาหารและซื้อของที่
ระลึก 

4.15 - - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที ่4.43 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เพื่อชื่นชม
บรรยากาศ และเพ่ือการประชุมสัมมนา 
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 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อนใน
วันหยุด และเพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึกมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพ่ือชื่นชม
บรรยากาศ 
  สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนใน
เชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่2.1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.6 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.7 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.2.8 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.44: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามบุคคลที่
ร่วมเดินทาง 

 

การจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน
ร่วมงาน 

แฟน/
คนรัก 

F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.27 4.14 4.06 4.05 3.253 .022 

ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.19 3.95 3.97 4.08 3.395 .018 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

4.49 4.18 4.45 4.18 7.031 .000 

ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4.37 4.05 4.06 3.81 14.780 .000 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

4.30 4.13 4.09 3.98 5.302 .001 

ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว 

4.35 4.22 4.74 4.14 4.947 .002 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของ
พ้ืนที่ 

4.13 3.96 3.59 4.12 4.632 .003 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

4.25 3.97 4.05 4.05 5.217 .002 

รวม 4.29 4.08 4.13 4.05 5.158 .002 
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 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทาง พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้าน
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความ
สะอาดของพ้ืนที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 และ
สมมติฐาน 2.2.1–2.2.8 
 
ตารางที่ 4.45: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.25 - .217* .167 .244* 
เพ่ือน 3.97 - - -.050 .027 

เพ่ือนร่วมงาน 4.05 - - - .077 

แฟน/คนรัก 4.05 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.45 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว  
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพ่ือน และแฟน/คนรัก 
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ตารางที่ 4.46: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตาม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

 
บุคคลที่ร่วม

เดินทาง 
x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.27 - .135 .211 .225* 
เพ่ือน 4.14 - - .076 .090 

เพ่ือนร่วมงาน 4.06 - - - .015 
แฟน/คนรัก 4.05 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ แฟน/คนรัก 
 
ตารางที่ 4.47: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ าแนกตามบุคคลที่ร่วม
เดินทางด้วยวิธี LSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน
ร่วมงาน 

แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.19 - .241* .225 .119 

เพ่ือน 3.95 - - -.016 -.122 
เพ่ือนร่วมงาน 3.97 - - - -.106 

แฟน/คนรัก 4.08 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.47 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคล
ที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อน 
 
ตารางที่ 4.48: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมจ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทาง
ด้วยวิธ ีLSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.49 - .303* .031 .310* 

เพ่ือน 4.18 - - -.272 .006 
เพ่ือนร่วมงาน 4.45 - - - 278 

แฟน/คนรัก 4.18 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.48 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
บุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อน และแฟน/คนรัก 
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ตารางที่ 4.49: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.37 - .319* .309* .560* 

เพ่ือน 4.05 - - -.010 .241* 
เพ่ือนร่วมงาน 4.06 - - - .250 

แฟน/คนรัก 3.81 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.49 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางคือ ครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพ่ือน 
เพ่ือนร่วมงานและแฟน/คนรัก  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ แฟน/คนรัก 
 
ตารางที่ 4.50: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

 
บุคคลที่ร่วมเดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.30 - .163* .206 .313* 

เพ่ือน 4.13 - - .043 .150* 
เพ่ือนร่วมงาน 4.09 - - - .107 

แฟน/คนรัก 3.98 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.50 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ 
เพ่ือน และ แฟน/คนรัก  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ แฟน/คนรัก 
 
ตารางที่ 4.51: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.35 - .129 -.389* .209* 
เพ่ือน 4.22 - - -.519* .080 

เพ่ือนร่วมงาน 4.74 - - - .599* 

แฟน/คนรัก 4.14 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางคือ ครอบครัว และ 
เพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วม
เดินทาง คือ แฟน/คนรัก  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว และ
เพ่ือนร่วมงาน 
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ตารางที่ 4.52: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่จ าแนกตามบุคคล
ที่ร่วมเดินทางด้วยวิธี LSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.13 - .166 .539* .013 

เพ่ือน 3.96 - - .373* -.153 

เพ่ือนร่วมงาน 3.59 - - - -.526* 
แฟน/คนรัก 4.12 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางคือ ครอบครัว แฟน/
คนรัก  และ เพ่ือนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความสะอาดของพ้ืนที่ สูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อนร่วมงาน 
 
ตารางที ่4.53: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วย
วิธ ีLSD 

 

บุคคลที่ร่วม
เดินทาง 

x  ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แฟน/คนรัก 

ครอบครัว 4.25 - .283* .206 .203* 
เพ่ือน 3.97 - - -.077 -.080 

เพ่ือนร่วมงาน 4.05 - - - -.003 

แฟน/คนรัก 4.05 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.53 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีบุคคลที่ร่วม
เดินทาง คือ เพื่อน และแฟน/คนรัก 
  สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.3.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.54: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ 

 

การจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

ไม่เคย
มา 

เคยมา 
1 ครั้ง 

เคยมา 
2-3 ครั้ง 

มากกว่า 
3 ครั้ง 

F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.14 4.05 4.21 4.52 4.878 .240 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

3.94 4.10 4.07 4.25 2.044 .107 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

4.17 4.26 4.41 4.30 2.629 .530 

ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4.02 4.05 4.15 4.05 .753 .521 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

4.13 4.16 4.09 4.14 .313 .816 

ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว 

3.93 4.46 4.29 4.21 11.041 .376 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของ
พ้ืนที่ 

3.82 4.18 4.03 3.98 5.365 .173 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

3.99 4.16 4.10 3.75 4.068 .721 

รวม 4.02 4.18 4.17 4.15 2.066 .104 
 



109 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 2.3 และสมมติฐาน 2.3.1–2.3.8  
  สมมติฐานที่ 2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน
    สมมติฐานที่ 2.4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 2.4.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.4.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.55: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
เพ่ือน/
ญาติ 

หนังสือ 
พิมพ์/

นิตยสาร 

อิน
เทอร์ 
เน็ต 

วารสาร
การ

ท่องเที่ยว 

F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.20 4.50 4.17 3.74 6.388 .000 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

3.94 4.33 4.24 3.47 20.278 .000 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

4.28 4.17 4.39 3.65 14.028 .000 

ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4.11 4.17 4.08 3.81 1.848 .138 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

4.02 4.17 4.25 3.84 7.135 .000 

ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว 

4.09 4.33 4.46 3.79 13.201 .000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.55 (ต่อ): ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนก

ตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด 

 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
เพ่ือน/
ญาติ 

หนังสือ 
พิมพ์/

นิตยสาร 

อิน
เทอร์ 
เน็ต 

วารสาร
การ

ท่องเที่ยว 

F Sig. 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาด 
ของพ้ืนที่ 

3.84 4.17 4.27 3.40 23.275 .000 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

3.94 4.33 4.26 3.57 20.495 .000 

รวม 4.05 4.27 4.26 3.66 15.581 .000 

  
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีใน
ภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้าน
การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคม และวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.4 และสมมติฐาน 2.4.1–2.4.3 และ 2.4.5–2.4.8 ปฎิเสธสมมติฐานที่ 2.4.4 
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ตารางที่ 4.56: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/

นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต วารสารการ

ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 4.05 - -.219 -.212* .394* 

หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

4.27 - - .006 .613 

อินเทอร์เน็ต 4.26 - - - .607* 
วารสารการ
ท่องเที่ยว 

3.66 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.56 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ  และอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่
ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก วารสารการท่องเที่ยว  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
จาก เพื่อน/ญาติ  
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ตารางที่ 4.57: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 

x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

อินเทอร์เน็ต วารสารการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 4.20 - -.303 .030 .459* 
หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

4.50 - - .333 .763 

อินเทอร์เน็ต 4.17 - - - .429* 

วารสารการ
ท่องเที่ยว 

3.74 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.57 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก 
วารสารการท่องเที่ยวและอินเทอร์เน็ต 
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ตารางที่ 4.58: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 

x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

อินเทอร์เน็ต วารสารการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 3.94 - -.398 -.304* .460* 
หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

4.33 - - .094 .859* 

อินเทอร์เน็ต 4.24 - - - .764* 

วารสารการ
ท่องเที่ยว 

3.47 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.58 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ และหนังสือพิมพ์/นิตยสาร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดจาก วารสารการท่องเที่ยว  
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสูงกว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก เพื่อน/ญาติ และวารสารการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.59: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธ ีLSD 

 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 

x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

อินเทอร์เน็ต วารสารการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 4.28 - .113 -.108 .633* 
หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

4.17 - - -.221 .520 

อินเทอร์เน็ต 4.39 - - - .741* 

วารสารการ
ท่องเที่ยว 

3.65 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ และอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก
วารสารการท่องเที่ยว  
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ตารางที่ 4.60: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 

x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

อินเทอร์เน็ต วารสารการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 4.02 - -.144 -.232* .184 
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 4.17 - - .088 .328 

อินเทอร์เน็ต 4.25 - - - .416* 
วารสารการท่องเที่ยว 3.84 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.60 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เกาะเกร็ดจากอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจากเพ่ือน/ญาติ และวารสารการท่องเที่ยว 

 
ตารางที่ 4.61: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/

นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต วารสารการ

ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 4.09 - -.242 -.367* .304* 

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 4.33 - - -.125 .545 
อินเทอร์เน็ต 4.46 - - - .670* 

วารสารการท่องเที่ยว 3.79 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.61 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ และอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก วารสารการท่องเที่ยว 
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ  

 
ตารางที่ 4.62: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/

นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต วารสารการ

ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 3.84 - -.323 -.427* .439* 
หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

4.17 - - -.103 .763 

อินเทอร์เน็ต 4.27 - - - .866* 
วารสารการ
ท่องเที่ยว 

3.40 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.62 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ และอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดจาก วารสารการท่องเที่ยว  
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 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความสะอาดของพ้ืนที่สูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจากเพ่ือน/ญาติ 
 
ตารางที่ 4.63: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยวิธี LSD 

 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ 
x  เพ่ือน/ญาติ หนังสือพิมพ์/

นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต วารสารการ

ท่องเที่ยว 

เพ่ือน/ญาติ 3.94 - -.398 -.323* .369* 

หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

4.33 - - .076 .768 

อินเทอร์เน็ต 4.26 - - - .692* 
วารสารการ
ท่องเที่ยว 

3.57 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.63 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ดจาก เพ่ือน/ญาติ และอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก วารสารการ
ท่องเทีย่ว  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจากเพ่ือน/ญาติ  
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  สมมติฐานที่ 2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.5.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.64: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 

 

การจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

500 
หรือต่ า
กว่า 

501-
1,000 
บาท 

1,001-
2,000 
บาท 

มากกว่า 
2,000 
บาท 

F Sig. 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

3.91 4.22 4.06 4.44 9.062 .000 

ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.72 4.13 4.10 4.34 11.383 .000 

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม 

3.90 4.39 4.35 4.34 11.848 .000 

ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3.80 4.14 4.10 4.19 5.136 .002 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

3.86 4.17 4.17 4.46 8.413 .000 

ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว 

3.78 4.41 4.23 4.52 16.039 .000 

ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของ
พ้ืนที่และความสะอาดของ
พ้ืนที่ 

3.46 4.24 3.98 4.19 26.526 .000 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 

3.71 4.18 4.04 4.46 17.771 .000 

รวม 3.77 4.23 4.13 4.37 17.886 .000 
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 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีในภาพรวม ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 และสมมติฐาน 2.1.1–2.1.3, 2.1.5 และ 2.1.7-2.1.8 ปฎิเสธสมมติ
ฐานที่ 2.1.4–2.1.6 
 
ตารางที่ 4.65: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท หรือ 
ต่ ากว่า 

501-1,000 
บาท 

1,001-2,000 
บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500 บาท หรือต่ า
กว่า 

3.77 - -.468* -.363* -.602* 

501-1,000 บาท 4.23 - - .105 -.133 

1,001-2,000 
บาท 

4.13 - - - -.239* 

มากกว่า 2,000 
บาท 

4.37 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
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ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 หรือ
ต่ ากว่า  

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อ
วันมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 1,001-2,000 บาท  
 
ตารางที่ 4.66: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท
หรือต่ ากว่า 

501-1,000 
บาท 

1,001-2,000 
บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500บาทหรือต่ ากว่า 3.91 - -.314* -.157 -.539* 

501-1,000 บาท 4.22 - - .157 -.225* 

1,001-2,000 บาท 4.06 - - - -.382* 
มากกว่า 2,000 บาท 4.44 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.66 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาทหรือต่ ากว่า  
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อ
วัน 501-1,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
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ประเพณีสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวัน
เท่ากับ 500 บาทหรือต่ ากว่า 
 
ตารางที่ 4.67: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท 
หรือต่ ากว่า 

501-1,000 
บาท 

1,001-2,000 
บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500 บาทหรือต่ ากว่า 3.72 - -.414* -.385* -.628* 
501-1,000 บาท 4.13 - - .029 -.214 

1,001-2,000 บาท 4.10 - - - -.244 

มากกว่า 2,000 บาท 4.34 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.67 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาท หรือต่ ากว่า 
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ตารางที่ 4.68: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท  
หรือต่ ากว่า 

501-1,000 
บาท 

1,001-2,000 
บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500 บาทหรือต่ ากว่า 3.90 - -.485* -.448* -.444* 

501-1,000 บาท 4.39 - - .037 .041 

1,001-2,000 บาท 4.35 - - - .004 
มากกว่า 2,000 บาท 4.34 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.68 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ จ านวน 501-1,000 บาท จ านวน 1,001-2,000 บาท และมากกว่า จ านวน 
2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมสูงกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาทหรือต่ ากว่า 
 

ตารางที่ 4.69: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท  
หรือต่ ากว่า 

501-1,000 
บาท 

1,001-
2,000 บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500 บาท หรือต่ ากว่า 3.80 - -.344* -.300* -.392* 
501-1,000 บาท 4.14 - - .044 -.048 

1,001-2,000 บาท 4.10 - - - -.092 
มากกว่า 2,000 บาท 4.19 - - - - 

*คา่เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.69 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และ มากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาท หรือต่ ากว่า 
 
ตารางที่ 4.70: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้ง
นี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน

การท่องเที่ยว 
x  500บาทหรือ

ต่ ากว่า 
501-1,000 

บาท 
1,001-2,000 

บาท 
มากกว่า 

2,000 บาท 
500 บาท หรือต่ า
กว่า 

3.86 - -.312* -.319* -.600* 

501-1,000 บาท 4.17 - - -.006 -.287* 

1,001-2,000 บาท 4.17 - - - -.281* 

มากกว่า 2,000 บาท 4.46 - - - - 
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.70 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ จ านวน 501-1,000 บาท จ านวน 1,001-2,000 บาท และมากกว่า จ านวน 
2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาทหรือต่ ากว่า 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคน
ต่อวันมากกว่า จ านวน 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ จ านวน 
501-1,000 บาท และ  จ านวน 1,001-2,000 บาท  
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ตารางที่ 4.71: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน

การท่องเที่ยว 
x  500 บาท 

หรือต่ ากว่า 
501-1,000 

บาท 
1,001-

2,000 บาท 
มากกว่า 

2,000 บาท 

500 บาท หรือต่ า
กว่า 

3.78 - -.631* -.445* -.738* 

501-1,000 บาท 4.41 - - .186* -.108 
1,001-2,000 บาท 4.23 - - - -.294 

มากกว่า 2,000 บาท 4.52 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.71 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
ในครั้งนี ้เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาทหรือต่ ากว่า  
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคน
ต่อวัน 501-1,000 บาทมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.72: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ จ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธ ีLSD 

 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท
หรือต่ ากว่า 

501-1,000 
บาท 

1,001-
2,000 บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500บาทหรือต่ ากว่า 3.46 - -.779* -.521* -.725* 
501-1,000 บาท 4.24 - - .258* .054 

1,001-2,000 บาท 3.98 - - - -.204 
มากกว่า 2,000 บาท 4.19 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.72 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้านการ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาท หรือต่ ากว่า 
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคน
ต่อวัน 501-1,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่สูง
กว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 
1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.73: การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันด้วยวิธี LSD 

 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ในการท่องเที่ยว 

x  500 บาท 
หรือต่ ากว่า 

501-
1,000 
บาท 

1,001-
2,000 
บาท 

มากกว่า 
2,000 บาท 

500 บาท หรือต่ ากว่า 3.71 - -.469* -.332* -.748* 

501-1,000 บาท 4.18 - - .137 -.279* 
1,001-2,000 บาท 4.04 - - - -.417* 

มากกว่า 2,000 บาท 4.46 - - - - 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.73 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 500 บาทหรือต่ ากว่า  
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อ
วันมากกว่า 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 501-
1,000 บาท และ 1,001-2,000 บาท 
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ตารางที่ 4.74: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จดัการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

     สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
(สมมติฐานที่ 1.1, 1.1.1- 

1.1.8) 

     สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเทีย่วชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
(สมมติฐานที่ 1.2, 1.2.1- 

1.2.8) 

     สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
(สมมติฐานที่ 1.3, 1.3.1- 

1.3.8) 

    สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
(สมมติฐานที่ 1.4, 1.4.1- 

1.4.8) 
     สมมตฐิานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
(สมมติฐานที่ 1.5, 1.5.1- 

1.5.8) 

     สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ* 
(สมมติฐานที่ 1.6, 1.6.2-

1.6.7) 
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
     สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ* 
(สมมติฐานที่ 2.1, 

2.1.1,2.1.3, 2.1.5-2.1.8) 

(ตารางมีต่อ) 
 



130 

ตารางที่ 4.74 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
(สมมติฐานที่ 2.2, 2.2.1 -

2.2.8) 

     สมมตฐิานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการ
เคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธ 
(สมมติฐานที่ 2.3, 2.3.1-

2.3.8) 

     สมมติฐานที่ 2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ* 
(สมมติฐานที่ 2.4, 2.4.1-
2.4.3 และ 2.4.5-2.4.8) 

     สมมติฐานที่ 2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่าง
กัน 

ยอมรับ 
(สมมติฐานที่ 2.5, 2.5.1-

2.5.8) 

*ยอมรับสมมติฐานเฉพาะบางด้านเท่านั้น 
 
 จากตารางที่ 4.74 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกันสามารถแยกย่อยได้ ดังนี้  
  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1.1 
และสมมติฐานที่ 1.1.1-1.1.8 
  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 และ
สมมติฐานที่ 1.2.1-1.2.8 
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  สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติ
ฐานที ่1.3และสมมติฐานที่ 1.3.1-1.3.5 
  สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1.4 
และสมมติฐานที่ 1.4.1-1.4.5 
  สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับ
สมมติฐานที่1.5 และสมมติฐานที่ 1.5.1-1.5.8 
  สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1.6 และสมมติฐานที่ 1.6.2-1.6.8 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ย
ต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
แตกต่างกันสามารถแยกย่อยได้ ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้แตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงยอมรับสมมติฐานที ่2.1 และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1.1, 2.1.3 และ 2.1.5–2.1.8 
  สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.2 และยอมรับสมมติฐานที่ 2.2.1–2.2.8 
  สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 2.3 และสมมติฐานที่ 2.3.1–2.3.8  
  สมมติฐานที่ 2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 และยอมรับสมมติฐานที่ 2.4.1–2.4.3 และ 2.4.5–2.4.8 
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  สมมติฐานที่ 2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.5 และยอมรับสมมติฐานที่ 2.5.1–2.5.8 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการเคย
มาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ด้าน
การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความ
สะอาดของพ้ืนที่ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะทั้งเป็น ค าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวรวมจ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส น ามาหา
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบสอบถามมีลักษณะทั้งเป็นค าถามปลายปิด 
(Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวรวม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ บุคคลที่ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ย
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ต่อคนต่อวัน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) และประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal scale)  
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยว ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ และ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยใช้ค าถามปลายปิด (Close-Ended 
Response Question) ค าถามทั้งหมดมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert (1976) คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับ
มาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด (ชัชวาล เรืองประพันธ์, 2543) 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามไปท าการทดสอบ 
จ านวน 30 ชุด กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนั้นค่า   เท่ากับ 0.80 ซึ่งเท่ากับ 
0.965จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามา
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งสถิติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการ
ทดสอบค าถามการวิจัย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) สถิติที่น ามาใช้
บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาได้แก่หาค่าจ านวนความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้แปลความหมายข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของ

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย (Mean) ( ) 
คือค่าที่ได้จากการเอาผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด เพื่อใช้วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน (SD) คือ ใช้เพ่ืออธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูล 
เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
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 สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ถึงลักษณะของตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยใช้ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน t-test และตัวแปรที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
(Least-Significant Different) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 175 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 43.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 
รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 อายุ 17-20 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 และอายุ 41-50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.00 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.50 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,001-25,000 บาท จ านวน 239 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ รายได้ระหว่าง 25,001-40,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00 รายได้ระหว่าง 10,000 บาท หรือต่ ากว่า จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 รายได้ 
55,001 บาทขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และรายได้ 40,001-55,000 บาท จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.75 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คือ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด 
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จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา คือ เพื่อรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
เพ่ือการประชุมสัมมนา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ บุคคลที่ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ คือ เพื่อน จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา คือ แฟน/คนรัก จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 
ครอบครัว จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.50 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ คือ เคยมา 1 
ครั้ง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา คือ เคยมา 2-3 ครั้ง จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.75 ไม่เคยมา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  และมากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด คือ 
อินเทอร์เน็ต จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ จ านวน 149 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.25 วารสารการท่องเที่ยว จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และหนังสือพิมพ์/
นิตยสาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวัน คือ 501-1,000 บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 
รองลงมา คือ 1,001-2,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 500 หรือต่ ากว่า จ านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และ มากกว่า 2,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และล าดับที่ 
3 คือ ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   1) ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการให้ความส าคัญ
กับการอนุรักษ์ประเพณีของไทยในเกาะเกร็ด อาทิ ประเพณีแห่ข้าวแช่ ประเพณีตักบาตรทางน้ า เป็น
ต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มีการให้ความส าคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด
ประเภทศิลปวัฒนธรรม อาทิ การอนุรักษ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น และล าดับที่ 3 คือ 
โบราณสถานในเกาะเกร็ดได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี  
   2) ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดไม่
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ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การจัดการ
การท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดส่งผลให้ช่องทางการจราจรเป็นระเบียบ และสะดวกมากข้ึน และล าดับที่ 
3 คือ การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนท้องถิ่น 
   3) ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้เห็น อาทิ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ า วิถีชีวิตชาวมอญ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธและชาวมอญ และ
ล าดับที่ 3 คือ มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา  
   4) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มีการ
สอดแทรกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการ
ท่องเที่ยวในบริเวณเกาะเกร็ด และล าดับที่ 3 คือ มีการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ดแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม   
   5) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณเกาะเกร็ดเป็นอย่างดี และล าดับที่ 3 คือ มีการสร้างจิตส านึกให้นักท่องเที่ยว
ได้เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด  
   6) ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวในภาพรวมของเกาะเกร็ดท าให้ท่านรู้สึก
ประทับใจและการจัดการการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด ท าให้ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และเวลาที่
เสียไปในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ท่านพอใจ
กับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของเกาะเกร็ด  
   7) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ และความสะอาดของพื้นที่ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดบริการร้านค้า อาหาร 
และเครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดการที่เหมาะสมระหว่างจ านวน
นักท่องเที่ยวกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และล าดับที่ 3 คือ มีการจัดการบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา  
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   8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีและมีมาตรการดูแลความปลอดภัย และการอ านวยความสะดวก
ทางด้านการจราจรในบริเวณเกาะเกร็ดเป็นอย่างดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ  
 5.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน   
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความ
คิดเห็นที่  มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้บุคคลที่ร่วมเดินทาง 
ประสบการณ์ใน การเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้ แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ด ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตารางที่ 5.1: ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

   สมมติฐานที่ 1.2  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ 

   สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

   สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

   สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ 

   สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ* 

สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้
แตกต่าง กัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ*  

   สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มี
ระดับ ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่าง
กัน 

ยอมรับ  

   สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเคยมาท่องเที่ยว
เกาะ เกร็ดก่อนหน้านี้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิง วัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

   สมมติฐานที่ 2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เกาะเกร็ดแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ*  

   สมมติฐานที่ 2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวใน
ครั้งนี้ เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 

ยอมรับ 

*ยอมรับสมมติฐานเฉพาะบางด้านเท่านั้น  
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5.2 อภิปรายผล 
 ประเด็นส าคัญที่พบจากการวิจัย สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
 5.2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และล าดับที่ 
3 คือ ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ ของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.2.1.1 ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้เห็น 
อาทิ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ า วิถีชีวิตชาวมอญมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ และชาวมอญ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
เนื่องจากเกาะเกร็ดนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัดตามแบบมอญวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่าน
เครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเกร็ดและชาวบ้านมี
ความต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับตนเองไปสู่องค์กรพัฒนาการท่องเที่ยว ที่มีรายได้เป็นของ
ตนเองทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวเช่นนี้ จึงท าให้ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการคงไว้ซึ่ง
วิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม และวัฒนธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  5.2.1.2 ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า การจัดบริการร้านค้า อาหาร และเครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดการที่เหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวกับความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ทางเกาะเกร็ดได้มีการรักษาภาพลักษณ์ของการสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และน่าอยู่ของชุมชนโดยรอบ และในด้านการคมนาคมเพ่ือการท่องเที่ยว 
ได้มีการการอ านวยความสะดวกและการจัดการบริหารการท่องเที่ยว แต่อาจยังมีจ านวนเจ้าหน้าที่
ประจ าตามจุดต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จึงท าให้ค่าเฉลี่ยในด้านนี้
ต่ าที่สุด 
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 5.2.2 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 1 ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกันพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่าง
กันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับ จุฑาภรณ์ ทองเพ็ง (2554) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 จากสมมติฐานที่ 1.6 ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า สถานภาพสมรสมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระ
ทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงาน
แล้ว เนื่องจากไม่มีภาระผูกพัน หรือคนท่ีต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว 
 5.2.3 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกันผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกันในรายด้านแตกต่างกัน 
จ าแนกได้ ดังนี้ 
 จากสมมติฐานที่ 2.1 ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกันโดย
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณีสูงที่สุดและสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้กลุ่มอ่ืน ๆ เนื่องจาก เกาะเกร็ดเป็นสถานที่เที่ยวมีการฟื้นฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุขุมาลย์ หนุมาศ (2552, หน้า 68-69) ได้ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้เป้าหมายของการท่องเที่ยว
มีความแตกต่างกันไปด้วย  
 จากสมมติฐานที่ 2.2 ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยระดับ
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ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบุคคลที่ร่วม
เดินทาง คือ ครอบครัวสูงที่สุดและสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบุคคลที่ร่วมเดินทางกลุ่มอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเกาะเกร็ดมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน รวมทั้งยังมีลักษณะทางสังคม และ
วัฒนธรรมประเพณีแบบมอญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ และคนในชุมชน
เกาะเกร็ด มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดีและมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวท าในทุกช่วงอายุจึงท าให้
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเป็นครอบครัว 
 จากสมมติฐานที่ 2.4 ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ดแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร
สูงที่สุด และสูงกว่าที่มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดกลุ่มอ่ืน ๆ เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมักจะได้รับการน าไปเขียนในหนังสือและนิตยาสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือ
เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวยังสถานที่เหล่านั้น 
 จากสมมติฐานที่ 2.5 ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวใน
ครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกาะเกร็ดแตกต่างกันซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวันมากกว่า 2,000 บาทสูงที่สุดเนื่องจากในการเดินทางมาท่องเที่ยว
แต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมากับครอบครัวท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งและเนื่องจากเกาะเกร็ดมีของที่จ าหน่ายที่หลากหลายและน่าสนใจจึงท าให้มี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสูงซึ่งสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2538, หน้า 4) เสนอว่า 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมักจะกล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว เวลาส าหรับการท่องเที่ยว ความตั้งใจที่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยว ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะก าหนดทิศทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกันออกไปตามข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว
ในอ าเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้ 
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 5.3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการให้ความส าคัญกับทรัพยากรและดูแล
เอาใจใส่สถานที่ท่องเที่ยวให้คงความสวยงามและอยู่ในสภาพดีและส่งเสริมในการพัฒนาและรักษา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีให้ยั่งยืน 
 5.3.2 ผู้น าชุมชนควรหาแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการของสถานที่ท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนมีการบริหารจัดการใน
เรื่องการคมนาคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3.3 ควรมีการจัดหามัคคุเทศก์ค่อยให้ความรู้และข้อมูลส าคัญทาง ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของเกาะเกร็ดแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ตลอดจนควรมีการการสอดแทรกจิตส านึกใน
การ  อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการบรรยายด้วย 
 5.3.4 ชุมชนควรมีการจัดการที่เหมาะสมระหว่าง จ านวนนักท่องเที่ยวกับความสามารถใน
การรองรับของพ้ืนที่ตลอดจนควรมีระบบในการบริหารจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความ
สะอาดอยู่ตลอดเวลา 
  
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 ในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือท าการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต 
ดังต่อไปนี้  
 5.4.1 ควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปในกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มกีารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพ่ิมเติม 
 5.4.2 ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เช่น การสื่อสารการตลาด การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
 5.4.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอ่ืน เพ่ือทราบถึงปัญหาต่าง ๆ
และเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป 
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แบบสอบถาม 

 
เรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้ สร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือท าการศึกษาความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรมนุษยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอความร่วมมือให้ท่านกรุณาตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างยิ่ง 
และขอรับรองว่าจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
ซึ่งจะไม่กระทบหรือก่อความเสียหายต่อท่านแต่อย่างใด 

 
       วิไลพร เสถียรอุดร 
      คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
...………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

เลขที่  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน หน้าค าตอบที่ท่านเลือกท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่าน ดังต่อไปนี้ 
1. เพศ    1) ชาย    2) หญิง 
 
2. อายุ    1) 17–20 ปี    2) 21 – 30 ปี   
    3) 31 – 40 ปี   4) 41 – 50 ปี   
    5) 50 ปีขึ้นไป  
 
3. ระดับการศึกษา 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี 
   3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4. อาชีพ    1) นักเรียน/นักศึกษา   2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
   3) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  4) พนักงานบริษัทเอกชน  
   5) อ่ืนๆ โปรดระบุ……….  
 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1) 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 2) 10,001-25,000 บาท 
   3) 25,001-40,000 บาท 4) 40,001-55,000 บาท  
   5) 55,001 บาทข้ึนไป 
 
6. สถานภาพ  1) โสด   2) สมรส 
   3) อ่ืนๆ โปรดระบุ………. 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน (โปรดเลือกตอบเพียง 1 
ค าตอบเท่านั้น)  
7. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 
  1) เพ่ือพักผ่อนในวันหยุด  2) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 
  3) เพ่ือชื่นชมบรรยากาศ  4) เพ่ือการประชุมสัมมนา 
  5) เพ่ือรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก  
  6) อ่ืนๆ โปรดระบุ………. 
 
8. บุคคลที่ร่วมเดินทาง    
  1) ครอบครัว   2) เพ่ือน 
  3) เพ่ือนร่วมงาน   4) แฟน/คนรัก 
  5) อ่ืนๆ โปรดระบุ………. 
 
9. ท่านเคยมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดก่อนหน้านี้กี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้) 
  1) ไม่เคยมา   2) เคยมา 1 ครั้ง   
  3) เคยมา 2-3 ครั้ง   4) มากกว่า 3 ครั้ง   
10. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจากแหล่งใด  
  1) เพ่ือน/ญาติ   2) หนังสือพิมพ์/นิตยสาร  
  3) อินเทอร์เน็ต   4) วารสารการท่องเที่ยว 
  5) อ่ืนๆ โปรดระบุ………. 
 
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน  
  1) 500 หรือต่ ากว่า   2) 501-1,000 บาท   
  3) 1,001-2,000 บาท  4) มากกว่า 2,000 บาท  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าท่านมีระดับความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด โปรดใส่
เครื่องหมาย (√) ลงในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
 

 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

1. โบราณสถานในเกาะเกร็ดได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ให้คงความสวยงามอยู่ใน
สภาพดี 

     

2. มีการให้ความส าคัญกับทรัพยากร 
การท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดประเภท
ศิลปวัฒนธรรมอาทิ การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 

     

3. มีการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ 
ประเพณีของไทยในเกาะเกร็ด อาทิ  
ประเพณีแห่ข้าวแช่ ประเพณีตักบาตร  
ทางน้ า เป็นต้น  

     

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

4. การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะ  
เกร็ด ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่น  

     

(ตารางมีต่อ) 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
5. การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะ
เกร็ดไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ 

     

6. การจัดการการท่องเที่ยวของเกาะ
เกร็ดส่งผลให้ช่องทางการจราจรเป็น
ระเบียบและสะดวกมากข้ึน 

     

ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น  ในแง่ของสังคม และวัฒนธรรม 

7. มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชน ท้องถิ่นให้เห็น 
อาทิ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ า 
วิถีชีวิตชาวมอญ 

     

8. มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธและ
ชาวมอญ 

     

9. มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มี 
ส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 
งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

     

10. มีการให้ข้อมูลส าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
เกาะเกรด็แก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม  

     

(ตารางมีต่อ) 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

ระดับความคิดเห็น  

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก  
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
11. มีการสอดแทรกจิตส านึกในการ  
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ใน
การ  ท่องเที่ยวในบริเวณเกาะเกร็ด  

     

12. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
งานเทศกาลประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม    
13. มีการสร้างจิตส านึกให้
นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าและเกิด
ความหวงแหนใน  ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด     

     

14. มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม
พ้ืนเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

     

 15. ประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณเกาะเกร็ดเป็น
อย่างดี 

     

16. ท่านพอใจกับการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของเกาะ
เกร็ด 

     

(ตารางมีต่อ) 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด  

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
17. การจัดการการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมของเกาะเกร็ด ท าให้ท่าน
รู้สึกประทับใจ 

     

18. การจัดการการท่องเที่ยวของ
เกาะเกร็ด ท าให้ท่านรู้สึกคุ่มค่ากับ
ค่าใช้จ่าย และเวลาที่เสียไปในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว  

     

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ ของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ 
19. มีการจัดการที่เหมาะสมระหว่าง 
จ านวนนักท่องเที่ยวกับความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่  

     

 20. มีการจัดการบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้มีความสะอาดอยู่
ตลอดเวลา  

     

 21. มีการจัดบริการร้านค้า อาหาร 
และเครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัย 

     

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว 

22. มีมาตรการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

     

(ตารางมีต่อ) 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
23. มีมาตรการดูแลความปลอดภัย
และการอ านวยความสะดวกทางด้าน
การจราจรในบริเวณเกาะเกร็ดเป็น
อย่างดี 

     

24. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………......................................................... ...........................................................................................  
 

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 

************************************************ 
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