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บทคัดย่อ

	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	

จังหวัดสุพรรณบุรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค

พร้อมแนวทางการแก้ไขของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	

จังหวัดสุพรรณบุรี	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวจ�านวน	400	คน	ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน	–	ธันวาคม	2558	สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	จ�านวน	

4ร้านค้า	และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	4	หน่วยงาน	พบว่า	วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว

เพือ่พักผ่อนหย่อนใจ	เดนิทางมากับเพือ่นด้วยรถยนต์ส่วนตวั	ในวันหยดุสุดสปัดาห์	ใช้เวลา	1-2	ชัว่โมง	

มาท่องเท่ียวนาน	ๆ	คร้ัง	มีค่าใช้จ่ายต่อ	1	คน	ประมาณ	501-1,000	บาท	ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน	ปัจจัยท่ีมอิีทธพิลต่อการท่องเทีย่ว	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากสดุ	และปัญหา

และอปุสรรคต่อการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เม่ือพจิารณารายด้านทีม่ปัีญหาและ

อุปสรรคมากสุด	คือ	ขยะมูลฝอย	เช่น	ท่ีท้ิงขยะไม่เพียงพอ	ขยะมาก	ล�าดับที่สอง	คือ	ห้องน�้า	เช่น	

การขาดแคลนห้องน�า้	และไม่สะอาด	ล�าดบัท่ีสาม	คอื	กจิกรรมภายในหมูบ้่านควายไทย	เช่น	กจิกรรม

น้อย	ไม่หลากหลาย	ข้อเสนอแนะ	ผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญต่อการวางแผนการจัดการ
ท่องเท่ียวหมู่บ้านควายไทย	เพื่อคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

การท่องเที่ยว	โดยการส�ารวจความพร้อมในด้านต่าง	ๆ 	ของหมู่บ้านควายไทย	เพื่อน�ามาวางแผนด้าน

การพัฒนาและด้านการตลาดท่องเท่ียว	รวมถึงสามารถก�าหนดกระบวนการในการด�าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ	:	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว

*	 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของสารนิพนธ์เรื่อง	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	
จงัหวดัสุพรรณบรุ”ี	หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิารและการท่องเทีย่ว	มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ

**	 นกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิารและการท่องเทีย่ว	มหาวทิยาลยักรงุเทพ
***	 อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรท่องเที่ยวของชำวไทย
ที่เดินทำงมำเที่ยวหมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย 
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วรรณวิศา	จิตใจกล้า**
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Influent Factors to Tourism for Thai People in Visiting 
on Thai Buffalo Village in Suphanburi Province

Wanwisa Jitjaikla
Chonlavit Sutunyarak

Abstract

 This research has the objective to study behaviors and influent factors to tourism for 
Thai people in visiting on Thai Buffalo Village in Suphanburi province including of studying 
the problems and the obstructs with finding out of solutions for Thai tourists who visit in 
Thai	Buffalo	Conservation	Village	in	Suphanburi	province.	Then,	the	researcher	has	collected	
data	by	using	the	questionnaires	with	400	tourists	between	November	and	December	of	A.D.	
2015.	In	addition,	with	interviewing	from	the	entrepreneurs	in	Thai	Buffalo	Conservation	
Village	for	4	shops	and	4	relative	government	agencies,	it	was	found	that	most	tourists	have	
come	with	friends	by	personal	cars	on	weekend	for	1-2	hours.	Besides,	they	seldom	come	to	
this	location	and	the	expense	per	each	one	is	approximately	with	501	to	1,000	baht.	Similarly,	
it was found that there is the problem and the obstacle with unclear information on the guide 
post.	Finally,	the	relevant	people	should	give	the	importance	on	the	planning	of	the	tourism	
management	for	Thai	Buffalo	Village.	Thus,	it	can	make	the	expectation	on	the	future	change	
affecting to the tourism for planning of the development and the tourism marketing excellently 
including of determining the suitable operational procedures in the future.
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บทน�ำ
	 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บนพ้ืนท่ีกว้างขวางอีกแห่งหนึ่งท่ีมี
ความน่าสนใจ	ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นของหมู่ต้นไม้	มีเรือนไทยของภูมิภาคต่าง	ๆ	สร้าง	อยู่	ภายใน
เรอืนมกีารจดัแสดงวถิชีวีติชมุชนทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมปิระเทศ	มสีวนนกพ้ืนบ้าน	พิพิธภัณฑ์
ประมง	(จัดแสดงอุปกรณ์จับปลาประเภทต่าง	ๆ	เช่น	ลอบ	ไซ	ข้อง	เป็นต้น)	การแสดงล�าตัดของเด็ก
นกัเรียนเป็นการอนรุกัษ์วฒันธรรมอนัด	ีแต่จดุเด่นทีเ่รยีกความสนใจของนกัท่องเท่ียวอยูท่ีก่ารแสดงความ
สามารถของควายไทยที่สามารถปฏิบัติได้ตามค�าส่ัง	ซึ่งควายเป็นสัตว์ท่ีมีคุณประโยชน์มากมายต่อชาวนา
และคนไทย	เนื่องจากมีส่วนช่วยในการท�านา	ท�าการเกษตรเป็นผลผลิตออกมาหล่อเลี้ยงประชาชนใน
ประเทศ	แม้ปัจจุบันนี้หน้าที่บางอย่างของควายได้ถูกทดแทนไปด้วยเครื่องจักรท่ีช่วยอ�านวยความสะดวก	
แต่วิถีชีวิตของชาวนาไทยกับควายไทยที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย	ก็ยังคงอยู่	และที่จังหวัด
สพุรรณบรุแีห่งนีก้เ็ป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์วถีิชีวติของชาวนาไทย	และควายไทยให้ยังคงอยู่	ณ	หมูบ้่าน
อนรุกัษ์ควายไทย	เป็นสถานทีส่่วนหนึง่ของจงัหวดัสพุรรณบุร	ีทีไ่ด้จดัขึน้เพ่ือสะท้อนให้เหน็ภาพชวิีตชาวนา
ชนบทไทยด้ังเดมิ	พร้อมสมัผัสงานฝีมอืและภมูปัิญญาของบรรพบรุษุไทยทีส่ะท้อนให้เหน็ได้จากกลุม่หมูบ้่าน
ชาวนาไทยและแบบเรียบง่าย	เช่น	บ้านเรือนไม้แบบเรือนปลายนาเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจน	มกีารก่อสร้างแบบเรยีบง่าย	เรอืนศรปีระจนัต์เป็นบ้านทีส่ร้างจากไม้แท้หลงัค่ามงุจากและกระเบือ้ง
ซึง่เป็นหลงัทีส่ีแ่ละมขีนาดท่ีใหญ่โตกว่าซ่ึงถือได้ว่าเป็นครอบครวัท่ีขยายใหญ่สดุและมฐีานะค่อนข้างร�า่รวย
หน่อย	และมีอุปกรณ์ต่างที่เก็บไว้ยิ่งน่าศึกษามากยิ่งขึ้น“คนกับควาย	ทุ่งนากับควาย”	เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้
ในแถบนี	้หมูบ้่านอนุรักษ์ควายไทยได้รวบรวมสิง่เหล่านีไ้ว้ส�าหรบัการศึกษาด้านการเกษตรกรรมอย่างพร้อม
เพรียง	เพ่ือนักเรียน	นักศึกษาจะได้ศึกษาหาความรู้ต่าง	ๆ	ของการท�านา	การท�าเกษตรกรรมแบบชาวนา
ชนบทอย่างเรียบง่าย	ๆ	โดยร่วมการใช้ควายในการท�านา	(อภิศักดิ์	จรดล.	2555	:	3-5)
	 อย่างไรก็ตาม	ช่วงที่ผ่านมาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	ยังขาด
การประสานงานและด�าเนินการในการบูรณาการให้แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะเดียวกันมาจัดกลุ่มรวมกัน	
เพือ่จดัล�าดบัความน่าสนใจในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่วหลกั	แหล่งท่องเทีย่วรอง	และแหล่งท่องเทีย่วเสรมิ
ตามความนิยมของนักท่องเที่ยว	เพื่อการพิจารณาเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยวได้เลือก	รวมไปถึงปัจจุบัน
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยยังคงขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าที่ควร	จึงเป็นสาเหตุ
ท�าให้ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากนัก	(ธัญญรัตน์	ไชยคราม.	2555	:	2)
	 ดงันัน้	ผูว้จิยัต้องการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการท่องเทีย่วของชาวไทยทีเ่ดนิทางมาเทีย่วหมู่บ้าน
อนรุกัษ์ควายไทย	จงัหวัดสพุรรณบรุ	ีเพือ่ให้เกิดแนวทางในการน�าไปใช้เพิม่ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วของ
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	รวมถึงการพัฒนาและดูแลด้านสถานที่ท่องเท่ียวให้สวยงาม	ใช้ทรัพยากร
การท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด	กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว
มากที่สุด	และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนก�าหนดนโยบายและบทบาทในการด�าเนินงานของภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 2.	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
	 2.	นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กัน
	 3.	นกัท่องเทีย่วทีม่พีฤตกิรรมในการท่องเทีย่วแตกต่างกนัจะมีปัจจยัทีมี่อิทธพิลต่อการท่องเทีย่วที่
แตกต่างกัน
	 4.	นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ	ผู้ศึกษาใช้วิธีการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม	และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยโดย
การค้นคว้าจากเอกสาร	แนวคิดทฤษฏีต่างๆ	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นแนวทางประกอบการ
ศึกษา	โดยมีวิธีด�าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
	 ประชากรเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	จังหวัด
สุพรรณบุรี	
 2. กลุ่มตัวอย่ำง
	 ค�านวณจากประชากร	ได้มาจากสูตรการค�านวณหาขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่	(Yamane,	
1973)	โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	sampling)	จ�านวน	400	คน	ในการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม	โดยเกบ็ข้อมลูจากนกัท่องเทีย่วชาวไทยท่ีเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในหมู่บ้านอนรุกัษ์ควายไทย	
จังหวัดสุพรรณบุรี	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	ถึงวันที่	3	ธันวาคม	2558	รวมระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล	
ประมาณ	1	เดือน
	 ส�าหรบักลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูเชงิคณุภาพด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	ผูว้จิยัเลอืก
จากผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	ได้แก่	ร้านอาหารหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย/	ร้านกาแฟ
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย/	ร้านขายของที่ระลึกหมู่บ้านควายไทย	/	OTOP	หมู่บ้านควายไทย/	รวม	7	คน	
ซึง่เป็นผูป้ระกอบการทัง้หมดทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่มูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย	และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบั
การท่องเทีย่วของจงัหวดัสพุรรณบุรี	ได้แก่	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยส�านักงานสุพรรณบุรี	ส�านกังาน
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การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	และองค์การบริหารส่วน
ต�าบลนาหว้า	ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant)	ในประเด็นท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย	ข้อ	2
 3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ใช้เครื่องมือ	2	ชนิดในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	ดังนี้
	 3.1	แบบสัมภาษณ์
	 แบบสัมภาษณ์	มีขอบเขตด้านเนื้อหา	3	ส่วน	ประกอบด้วย	พฤติกรรมในการท่องเที่ยว	ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว	และปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี	หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
	 3.2	แบบสอบถาม
	 แบบสอบถามพฒันาขึน้โดยศกึษาจากแนวคดิ	ทฤษฎีและแบบสอบถามทีม่ผีูพั้ฒนาไว้แล้วน�าไป
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญด้านปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการท่องเทีย่วและอาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยัจ�านวน	3	ท่าน	ตรวจ
สอบความถูกต้องของเน้ือหา	(IOC	:	Index	of	Consistency)	เพื่อความเท่ียงตรงของเนื้อหา	(Content	
Validity)	จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรแต่ไม่ใช่ตัวอย่าง	(Try	Out)	
จ�านวน	30	คน	เพื่อหาคุณภาพแบบสอบถาม	(Reliability)	แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีอ�านาจจ�าแนกใช้ได้	
(ค่าในช่อง	sig.	ต�่ากว่า	.05)	โดยแบบสอบถามทั้งฉบับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.966
 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง	มีขั้นตอน	ดังนี้
	 4.1	เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยว	เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยกับกลุ่ม	Try	Out	
จ�านวน	30	ชุด	ต่อจากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจริง	ณ	หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
	 4.2	ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูป้ระกอบการ	และหน่วยงานภาครฐั
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้
	 5.1	เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและปัจจัยท่ีมอีทิธพิลต่อนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางมาเทีย่วหมูบ้่าน
อนุรักษ์ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	น�าผลข้อมูลจากแบบสอบถาม	มาประมวลผลด้วยโปรแกรม
การวิเคราะห์ทางสถิติและแสดงผลในรูปตารางจ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	และใช้ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Division)	ของระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวและปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยว	และ
การทดสอบสมมติฐาน
	 5.2	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเทีย่วหมู่บ้านอนรุกัษ์ควายไทย	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีน�าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์ข้อมลู
เชงิคุณภาพด้วยวธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	เพือ่ให้ทราบถงึปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอ
แนะ	จนสามารถน�ามาแปลความหมายและอภิปรายผล	ที่ท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ	
กับพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	จังหวัด
สุพรรณบุรี
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ผลกำรวิจัย
	 1.	ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า
	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีจ�านวน	247	คน	คิดเป็นร้อยละ	61.80	มีอายุ	21	-	30	
ปี	จ�านวน	171	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.80	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	มีจ�านวน	168	คน	คิดเป็นร้อยละ	
42.00	มีอาชีพรับจ้างทั่วไป	จ�านวน	105	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.20	และมีรายได้	15,001-30,000	บาท	จ�านวน	
193	คน	คิดเป็นร้อยละ	48.20
	 2.	ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท่องเที่ยว	พบว่า	
	 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีตัถปุระสงค์ในการท่องเทีย่วเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ	จ�านวน	179	คน	
คิดเป็นร้อยละ	44.80	ยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวเป็นรถยนต์ส่วนตัว	จ�านวน	176	คน	คิดเป็นร้อยละ	
44.00	เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน	จ�านวน	169	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.40	ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่อง
เที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์	จ�านวน	165	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.20	ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว	1-2	
ชั่วโมง	จ�านวน	206	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.50	ความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวนาน	ๆ	ครั้ง	จ�านวน	235	
คน	คิดเป็นร้อยละ	58.80	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว	501-1,000	บาท	จ�านวน	191	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	47.80	ปัญหาและอุปสรรคที่พบป้ายบอกทางไม่ชัดเจน	จ�านวน	149	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.20
	 3.	ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว	พบว่า	
	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสุด	มีค่าเฉลี่ย	3.53	เมื่อพิจารณา
รายด้านล�าดับที่หนึ่งคือ	ด้านสถานที่	มีค่าเฉลี่ย	3.75	ล�าดับที่สอง	คือ	ด้านให้บริการ	มีค่าเฉลี่ย	3.53	ล�าดับ
ที่สาม	คือ	ด้านกิจกรรมที่จัดให้บริการ	มีค่าเฉลี่ย	3.48	ล�าดับที่สี่	คือ	ด้านสินค้าและบริการ	มีค่าเฉลี่ย	3.42
	 4.	ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว	พบว่า	
	 ปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	2.96	เมื่อ
พิจารณารายด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคมากสุด	คือ	ขยะมูลฝอย	เช่น	ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ	ขยะมาก	มีค่า
เฉลี่ย	3.21	ล�าดับที่สอง	คือ	ห้องน�้า	เช่น	การขาดแคลนห้องน�้า	และไม่สะอาด	มีค่าเฉลี่ย	3.18	ล�าดับที่
สาม	คือ	กิจกรรมภายในหมู่บ้านควายไทย	เช่น	กิจกรรมน้อย	ไม่หลากหลาย	มีค่าเฉลี่ย	3.15	ล�าดับที่สี่	คือ	
การบริการ	เช่น	การจัดระเบียบท่ีขายสินค้าไม่ดี	มีค่าเฉลี่ย	3.15	ล�าดับที่ห้า	คือ	ความปลอดภัย	เช่น	
ความไม่ปลอดภัยของห้องสุขา	และลานจอดรถ	มีค่าเฉลี่ย	3.14	ล�าดับท่ีหก	คือ	ท่ีจอดรถ	เช่น	ท่ีจอดรถ
ไม่เพียงพอ	มีค่าเฉลี่ย	3.08	ล�าดับที่เจ็ด	คือ	ของที่ระลึก	เช่น	ความไม่หลากหลายของร้านค้า/ชนิดของ
สินค้า	มีค่าเฉลี่ย	3.08	ล�าดับที่แปด	คือ	อาหาร/เครื่องดื่ม	เช่น	ความไม่เหมาะสมของราคาอาหารและ
เครื่องดื่ม	มีค่าเฉล่ีย	3.06	ล�าดับท่ีเก้า	คือ	เจ้าหน้าที่	เช่น	เจ้าหน้าท่ีของหมู่บ้านควายไทยไม่ให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว	มีค่าเฉลี่ย	3.00	ล�าดับท่ีสิบ	คือ	ป้ายบอก	เช่น	ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน	มีค่าเฉลี่ย	2.99	ล�าดับที่
สิบเอ็ด	คือ	ความสะอาด	เช่น	ความสะอาดโดยรอบของพื้นที่	มีค่าเฉลี่ย	2.99	ล�าดับที่สิบสอง	คือ	พ่อค้า
และแม่ค้า	เช่น	พ่อค้าและแม่ค้าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว	มีค่าเฉลี่ย	2.70	ล�าดับที่สิบสาม	คือ	ชุมชน
โดยรอบ	เช่น	คนในชุมชนไม่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว	มีค่าเฉล่ีย	2.48	ล�าดับที่สิบสี่	คือ	ถนนหนทาง	เช่น	
ถนนหนทางช�ารุดเสียหาย	2.29
	 5.	ผลการศึกษาการทดสอบสมมติฐาน
	 สมมติฐานท่ี	1	นักท่องเท่ียวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่
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แตกต่างกัน	พบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีอายุ	การศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยว
หมู่บ้านควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	ด้านวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว	ยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว	
ผู้ที่เดินทางมาท่องเท่ียวด้วยกัน	ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว	ระยะเวลาในการท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่าย
ในการท่องเทีย่วและปัญหาและอปุสรรคทีพ่บในการท่องเทีย่ว	แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	
.05	ยกเว้นด้านเพศไม่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานที	่2	นกัท่องเทีย่วทีม่ปัีจจัยส่วนบคุคลแตกต่างกนัจะมปัีจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการท่องเทีย่ว
ที่แตกต่างกัน	พบว่า	นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ	การศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่างกัน	มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ยกเว้น
ด้านเพศไม่แตกต่างกัน
	 สมมตฐิานท่ี	3	นักท่องเท่ียวท่ีมพีฤตกิรรมในการท่องเทีย่วแตกต่างกนัจะมปัีจจัยทีมี่อิทธพิลต่อการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน	พบว่า	วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวหมู่บ้านควายไทย	ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ท่องเท่ียว	ผูร่้วมเดนิทางมาท่องเท่ียว	ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเทีย่ว	ระยะเวลาในการท่องเท่ียว	ความถี่
ในการท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว	และปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท่องเที่ยวต่างกันมีปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวหมู่บ้านควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05	ยกเว้นด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานท่ี	4	นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน	พบว่า	นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ	และรายได้ต่างกัน	มีปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ยกเว้นด้านเพศ	และการศึกษา	และอาชีพ
ไม่แตกต่างกัน
	 6.	ผลการสัมภาษณ์	สรุปได้ดังนี้
	 นกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาเทีย่วมวีตัถุประสงค์เพือ่พกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยดุ	หลกีหนคีวามวุน่วาย
จากสังคมเมือง	และใช้เวลาร่วมกับครอบครัว	ปัจจัยที่มีอิทธิพล	คือ	ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็น
ธรรมชาต	ิโดยเฉพาะการรกัษาความสมบรูณ์ของธรรมชาตแิละระบบนเิวศภายในหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย	
และด้านการให้บริการ	ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที	่
สุภาพ	ให้เกียรตินักท่องเท่ียว	ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ	คือ	กิจกรรมไม่หลากหลาย	ขาดการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	มีข้อเสนอแนะเพิ่มการปรับปรุง	ดังนี้
	 6.1	ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย	ให้นักเรียน	นักศึกษา	และนักท่องเที่ยว	ได้ร่วมสนุกและได้
รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาไทย
	 6.2	นักท่องเที่ยวขาดความรู้	และข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็น	ส่งผลให้กิจกรรมพื้นเมืองยังไม่เป็นที่
นยิมมากนกั	ดงันัน้ควรให้มกีารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมพ้ืนเมืองต่าง	ๆ 	เพ่ือสร้างความสนใจและแรงดงึดดู
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพื้นเมืองมากขึ้น

อภิปรำยผล
	 1.	การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	21-30	ปี	มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี	อาชีพรับจ้างท่ัวไป	มีรายได้	15,001-30,000	บาท	สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดุษฎี	เทียมเทศ	และคณะ	(2557)	เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมาท่องเท่ียวซ�้าของ
นักท่องเที่ยวในอ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	ที่ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง	มีอายุอยู่ในช่วง	21-30	ปีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	อาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ	รายได้อยู่ในระดับ	15,000-30,000	บาท	มีสถานภาพโสด	ภูมิล�าเนาอยู่ในภาคกลาง	และจ�านวน
สมาชิกในครอบครัว	4	คน
	 2.	การศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว	เดินทางมาท่องเท่ียวกับเพื่อน	ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์	ระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว	1-2	ช่ัวโมง	นาน	ๆ	คร้ัง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว	501-1,000	บาท	ปัญหา
และอุปสรรคที่พบ	คือ	ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
สูงมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของดุษฎี	เทียมเทศ	และคณะ	(2557)	เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการมาท่องเทีย่วซ�า้ของนกัท่องเทีย่วในอ�าเภอวังน�า้เขยีว	จงัหวดันครราชสมีา	ทีผ่ลการศกึษาพบว่า	ปัจจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการมาท่องเท่ียวซ�า้แบ่งออกเป็น	7	ด้าน	ได้แก่	ด้านเศรษฐกจิ	ด้านนโยบายของ
รัฐและกฎระเบียบต่างๆ	ด้านวัฒนธรรมและสังคม	ด้านการคมนาคม	ด้านสถานที่ท่องเที่ยว	ด้านราคา	
และด้านการส่งเสริมการตลาด
	 นอกจากนี	้ยงัสอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารหมู่บ้านอนรุกัษ์ควายไทยทีพ่บ
ว่า	ควรมีการพิจารณาให้มีการเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	โดย
พจิารณาถงึความเป็นไปได้	การรกัษาความสมบรูณ์ของธรรมชาต	ิและระบบนเิวศภายในหมูบ้่านควายไทย
ให้คงอยูไ่ว้ได้นานทีส่ดุหรอือีกนยัหนึง่คอื	การให้ความส�าคญัต่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน	กล่าวคอื	ผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องควรค�านึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	โดยสามารถน�าความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมมาพิจารณาประกอบด้วยได้	และควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ค�าแนะน�าในการท�า
กจิกรรมต่าง	ๆ 	ภายในหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย	เพือ่ท�าความเข้าใจกบันกัท่องเทีย่ว	และการท�าเรือ่งของบ
ประมาณจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวนาไทย	และควายไทยให้ยังคงอยู่	ณ	หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	โดย
สะท้อนให้เหน็ภาพชวีติชาวนาชนบทไทยดัง้เดิมสบืไป	และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของเอกลกัษณ์	อรยิวจัน์	
(2549)	ได้ท�าการศึกษา	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของ
นักท่องเที่ยว	ผลการศึกษาพบว่า	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร	เป็นกลุ่มเพื่อนมากที่สุด	
เหตุผลเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	สัมผัสบรรยากาศ	ที่สงบของธรรมชาติ	ความสวยงามของธรรมชาติ	และนัก
ท่องเที่ยวต้องการจะกลับมาท่องเท่ียวอีก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชัย	ยอดจันทร์	(2554)	ได้
ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวบึงสีไฟ	จังหวัดพิจิตร	ผลการศึกษา
พบว่า	ส่วนใหญ่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการมาเทีย่วบึงสไีฟเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ	เดนิทางมาเท่ียวกบัเพือ่น	
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว	ระยะเวลาในการเที่ยวชมนั้นไม่เกิน	1	ชั่วโมง
ต่อครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวเฉลี่ยแล้วอยู่คนละ	580.95	บาท	และส่วนใหญ่ทราบข้อมูล								
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การท่องเที่ยวมาจากบุคคลในครอบครัว
	 3.	ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวมากสุด	คือ	ด้าน
สถานที่ถือได้ว่ามีการตกแต่ง	ความร่มร่ืน	ความสวยงามของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส�าคัญมากสุด	เนือ่งจากภายในหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทยมบีรรยากาศสงบ	อากาศทีเ่ยน็สบาย	มต้ีนไม้
รอบล้อม	มีทิวทัศน์ที่สวยงาม	ความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่	ความสะอาดของสถานที่	สามารถสัมผัส
ได้ถึงธรรมชาติ	ท�าให้เพลิดเพลิน	และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวน้อยคือความหลากหลายของร้าน
ค้า/ชนดิของสนิค้า	เนือ่งจากหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย	อาจไม่ได้เน้นในเรือ่งความหลากหลายของร้านค้า/
ชนิดของสินค้า	จึงท�าให้กลุ่มนักท่องเท่ียวให้ความสนใจน้อย	เน่ืองจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	เน้นเรื่อง
สนบัสนนุการสบืสานวฒันธรรม	ประเพณ	ีและภมูปัิญญาในชมุชนทีเ่กีย่วข้องกบัควาย	ถ่ายทอดภมูปัิญญา
เรื่องควายไทยสู่สาธารณชนเป็นหลัก	สอดคล้องกับงานวิจัยของญาณิศา	ตันศิรินาถกุล	(2551)	ได้
ท�าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ผลการศึกษา
พบว่า	สถานที่ท่องเท่ียวมีบรรยากาศดี	สวยงาม	มีแสงสีที่ต่ืนตาตื่นใจ	และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เปี่ยมรัก	ฉัตรธนาเสนีย์	(2546)	ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการจัด
กจิกรรมถนนคนเดนิ	ถนนท่าแพ	จงัหวดัเชยีงใหม่	ผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยัทางด้านความพงึพอใจในสถาน
ที่จัดงาน	มีการตกแต่งสวยงาม	ความร่มรื่น	ต่ืนตาตื่นใจภายในงาน	และความพึงพอใจในวันท่ีใช้ใน
การจัดงาน
	 4.	ปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวพบว่า	ปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ขยะมูลฝอย	เช่น	ท่ีท้ิงขยะไม่เพียงพอ	
ขยะมาก	รองลงมาคอืห้องน�า้	เช่น	การขาดแคลนห้องน�า้	และไม่สะอาด	และกจิกรรมภายในหมูบ้่านควาย
ไทย	เช่น	กิจกรรมน้อย	ไม่หลากหลาย	ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารหมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทย	(มีนาคม	2559)	พบว่า	ที่ท้ิงขยะไม่เพียงพอ	ห้องน�้าไม่สะอาด	กิจกรรมไม่หลากหลาย	
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงควรเพิ่มถังขยะให้เพียงพอเป็นจุด	ๆ	เพื่อรักษาความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว	ควรเพิ่มห้องน�้าให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว	ท�าความสะอาดเช้า-บ่าย	ภายในห้องน�้าควรมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นต่อนกัท่องเท่ียว	อกีทัง้ควรเพิม่กจิกรรมให้หลากหลาย	อาจมีการเปลีย่นแปลง	
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม	ให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นบ้าง	เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาท่องเที่ยวซ�้าไม่รู้สึกว่า
ซ�้าซากจ�าเจ	นอกจากนี้หากเป็นช่วงเทศกาล	อาจมีการเพ่ิมจ�านวนรอบของกิจกรรมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย	อาจมีการจัดเทศกาลประจ�าปีที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านควายไทยเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศ	เป็นต้น	หากหน่วยงานต่าง	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้องมีการปรับแก้ไขจุด
บกพร่อง	และเสริมจุดที่โดดเด่นต่าง	ๆ 	นอกจากจะส่งผลดีกับหมู่บ้านควายไทยแล้ว	ยังส่งผลดีต่อเนื่องไป
ยังชุมชนที่เป็นเจ้าบ้านและผู้ประกอบการในด้านรายได้และคุณภาพชีวิตอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	มีดังนี้	คือ
	 1.	ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องควรให้ความส�าคญัต่อการวางแผนการจดัการท่องเทีย่วหมูบ้่านควายไทย	เพือ่
คาดการณ์ความเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน	ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว	โดยการส�ารวจความพร้อม
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ในด้านต่าง	ๆ	ของหมู่บ้านควายไทย	เพื่อน�ามาวางแผนด้านการพัฒนาและด้านการตลาดท่องเที่ยว	รวม
ถึงสามารถก�าหนดกระบวนการในการด�าเนินงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
	 2.	ผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรค�านึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	โดยเฉพาะด้าน
สินค้าและบริการ	ด้านกิจกรรมที่จัดให้บริการ	ด้านสถานที่	และด้านการให้บริการ	นอกจากนี้ควรค�านึงถึง
ความสมดลุระหว่างความต้องการของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วกบัความต้องการของชมุชนท้องถิน่	และขดี
ความสามารถรองรับของทรัพยากรท่องเท่ียว	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	และความสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ส่วนรวมได้รับในปัจจุบันกับประโยชน์ที่พึงจะได้รับในอนาคต
	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป	มีดังนี้	คือ
	 1.	ควรศกึษาต่อยอดในเร่ืองแรงจูงใจของนกัท่องเทีย่วทเีดนิทางมาท่องเท่ียวหมูบ้่านอนรุกัษ์ควาย
ไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
	 2.	ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว	รวมถึงภาคส่วน
ต่าง	ๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ	การท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ความไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
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