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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม                           
2) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3) เปรียบเทียบ
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม และ 4) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท้องถ่ินในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 วธีิการศึกษา การวจิยัในคร้ังน้ี ใชห้ลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก สัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์น ามาสรุปผลเป็นตาราง โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาสรุปเป็นประเด็นส าคญั และ
การวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามส ารวจกลุ่มตวัอย่างคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน 354 คน 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การหาสถิติเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาสถิติขั้นสูง ไดแ้ก่ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติทดสอบค่า T-test 
และมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ ANOVA)  
 ผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู ้น าชุมชนและผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน พบวา่ ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้น มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดับดี โดยจดักิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ประกอบกบัไดมี้การก าหนดแผนงาน จดักิจกรรมท่ีช่วยให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์ดูแล รักษา แหล่งท่องเท่ียว และท่ีส าคญัมีการกระจายรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน
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ทอ้งถ่ิน โดยมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวดว้ยส่ือต่างๆ นอกจากน้ีทาง
ศูนยอ์นุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนนั้น ตอ้งการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์
และรีสอร์ท ตอ้งการโครงการเก่ียวกบัการรณรงคก์ารปลูกป่าชายเลนใหมี้อยา่งต่อเน่ือง 
 ผลการศึกษา การเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า               
1) ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู ่
มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีส่วนร่วมแตกต่างกนั 2) ดา้น
การวางแผน เพศ อายุ และระยะเวลาการอาศัยอยู่ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีส่วนร่วมแตกต่างกนั 3) ดา้นการด าเนินงาน เพศ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู ่มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อาย ุ
และอาชีพ มีระดบัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 4) ดา้นการรับผลประโยชน์ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศยัอยู ่มี
ส่วนร่วมแตกต่างกนั และ 5) ดา้นการติดตามและประเมินผล เพศ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ในขณะ
ท่ี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู่ มีส่วนร่วมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษา การทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถ่ินเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการศึกษา ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน พบวา่ ส่วนใหญ่ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนนั้น มีระดบั
การมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในทุกๆ ดา้น 
 
ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 
 
Thesis Title The Participation of Local Community in Eco-Tourism Management 

at Klongkon Mangrove Forest in Samutsongkhram Province. 
Author Orawan Kerdjan 
Thesis Advisor       Dr. Suwanchai Hounnaklang 
Department Tourism Management  
Academic Year 2013 
 

ABSTRACT 
 
 The study aims to 1) Study participation of community leaders and those affiliated 
with the natural attractions at Klongkon Mangrove Forest in Samutsongkhram Province.                    
2) Cognitive tests of local people about Eco-tourism. 3) Compare the demographic characteristics 
of the local people with the participation of communities in the management of Eco-tourism at 
Klongkon Mangrove Forest in Samutsongkhram Province. And 4) Study the participation of local 
people in the management of Eco-tourism at Klongkon Mangrove Forest in Samutsongkhram 
Province. 
 This research using the qualitative research by means in-depth interviews. Interview 
those affiliated with Eco-tourism at Klongkon Mangrove Forest. The data obtained from the 
interviews brought conclude as the table. By means content analysis is a summary of key issues. 
And quantitative research use Questionnaire survey sample of people in the local community 
Klongkon 354 people. By using program in data analysis is divided into 2 categories is basic 
statistical analyzes include Percentage Frequency Mean and Standard Deviation and Advanced 
statistical analyzes include Independent Samples T-test and F-test or ANOVA. 
 Regarding the study of participation of community leaders and those affiliated with 
the attraction Klongkon Mangrove Forest, the study found that all departments concerned have 
cognitive about Eco-tourism at a good level. By the organizing various activities are consistent 
with the objectives of Eco-tourism. Which is a mangrove forest resource conservation and a see 
the lifestyle of people in local communities. In addition, the plan work has defined organizing 
activities that enables people in local communities participate in conservation, Caring for 
attraction. And the key has distributed income to people in the local community. Attraction public 
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relations to tourists with the various media. In addition, The Conservation Center wants the 
community Learning Center and Home stay and resorts wants project about the campaign 
mangrove planting provide a continued.  
 Regarding the comparison of the demographic characteristics of the local people with 
the participation of communities in the management of Eco-tourism at Klongkon Mangrove 
Forest in all 5 aspects, the study found that 1) aspects search problem and the cause of the 
problem gender revenue and duration of lived participate is not different while age education and 
occupation participate different. 2) aspects planning gender age and duration of lived participate 
is not different while education occupation and revenue participate different. 3) aspects 
implementation gender education revenue and duration of lived participate is not different while 
age and occupation participate different. 4) aspects the beneficiaries age and revenue participate is 
not different while gender education occupation and duration of lived participate different. And                 
5) aspects tracking and assessment gender participate is not different while age education 
occupation revenue and duration of lived participate different. Statistical significant level 0.05 
 For the results of cognitive tests of local people about Eco-tourism, the study found 
that in overall most people in the local community have Cognitive about the management              
Eco-tourism in high level. 
 For the level of participation of local people in the management of Eco-tourism at 
Klongkon Mangrove Forest, the study found that most of people in the local community 
Klongkon have level the participation of the community is medium level in the management of 
Eco-tourism at Klongkon Mangrove Forest in all aspects. 
 
Keywords: Participation of the community; Management of Eco-tourism; Mangrove forest 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดีจาก 
ดร.สุวนัชยั หวนนากลาง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาไดใ้ห้ค  าแนะน า และค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์กบั
งานวิจยั และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง นอกจากนั้น ขอ
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการท่านอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน แสงพิกุล 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศพร ภาระสกุล ท่ีให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุงงานวิจยั เพื่อให้
งานวจิยัในคร้ังน้ีสามารถเสร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์เชียง เภาชิต อาจารยผ์ูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
สถิติ ท่ีกรุณาสละเวลาให้ค  าช้ีแนะ ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติแก่ผูว้จิยัดว้ยดีมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน ผูน้ าชุมชนท้องถ่ินคลองโคน 
ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนคลองโคน และผูป้ระกอบการ
โฮมสเตย ์และรีสอร์ท ไดแ้ก่ บา้นไมช้ายเลนรีสอร์ท รวมทั้งคนในชุมชนทอ้งถ่ินต าบลคลองโคน              
ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์กับงานวิจัยและตอบ
แบบสอบถามงานวจิยั  

ในท้ายท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประวิทย์ เกิดจันทร์ คุณแม่อัญชลี                 
ดุลยะสิทธ์ิ ท่ีเล้ียงดู สนบัสนุนให้การศึกษาท่ีดี และให้ก าลงัใจตลอดมา ท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ในคร้ัง
น้ี ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณคณะอาจารยทุ์กท่านท่ีประสาทวิชาความรู้ และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานวิจยั นอกจากน้ีขอขอบคุณ             
อญัชุลี ศรีธญัรัตน์ ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจดว้ยดีมาตลอด จนท าให้งานวิจยัในคร้ัง
น้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงของโลกท่ีจดัว่ามีทรัพยากรการท่องเท่ียวหลากหลาย
ประเภท กระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค ทั้งท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติ ก่ึงธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้ง
เก่าและใหม่ จนกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางการท่องเท่ียว (Tourism Heritage) อนัมีคุณค่าท่ีเป็น
เอกลกัษณ์อยูเ่ป็นจ านวนมาก ในความหลากหลาย และปริมาณดงักล่าว มีทรัพยากรการท่องเท่ียว
ส่วนหน่ึง ซ่ึงมีศกัยภาพสูง และเหมาะสมท่ีสามารถจะน ามาพฒันาและจดัการ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่ีมุ่งแสวงหาความเพลิดเพลินและการศึกษา
เรียนรู้ควบคู่ไปกบัการเดินทางอยา่งมีความรับผดิชอบในรูปแบบท่ีเรียกกนัวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
หรือ Eco Tourism และมีปัจจยัหลายประการบ่งช้ีวา่ปริมาณนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึน
ตามล าดบั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการน าเสนอโครงการปฏิญญารักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน หรือแนวคิด 7 Greens Concept ซ่ึงหมายถึง แนวคิดท่ีส่ือ
ถึงการท่องเท่ียวท่ีใส่ใจ หรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเป็นนโยบายหลกัของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย Green Heart, 
Green Logistics, Green Attraction, Green Community, Green Activity, Green Service และ Green 
Plus โดยมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
หลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนขององค์การการท่องเท่ียว
โลก (WTO) และสอดรับนโยบายท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเนน้ Green Tourism ให้ผูค้นตระหนกั
และส่งเสริมกิจกรรมดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต,์ 2553) 

อยา่งไรก็ตาม การท่องเท่ียวเกิดข้ึนจากปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมหลายประการ ไดแ้ก่ ปัจจยั              
เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมวฒันธรรม และปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการท่องเท่ียวย่อมส่งผลกระทบ                       
ทั้งทางบวกและลบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและ
ผลกระทบทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาการท่องเท่ียวมีอยู่มากมาย ดงัเช่น ผลกระทบดา้นลบต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ ท าให้ชุมชนแก่งแย่งผลประโยชน์กัน ค่าครองชีพในชุมชนสูงข้ึน 

DPU



2 
 

ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและวฒันธรรม คือ ปัญหาการหลอกลวงนกัท่องเท่ียว การเอารัดเอา
เปรียบนกัท่องเท่ียว การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของชุมชนทอ้งถ่ิน ส่วนผลกระทบดา้นลบ
ต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ เกิดมลภาวะต่อชุมชน เกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษยท่ี์สร้างข้ึนในชุมชนนั้น โดยชุมชนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดมาตรการใน
การป้องกนั และแก้ไขผลกระทบของการท่องเท่ียว เพื่อเป็นแนวทาง ในการรองรับกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว (ส านกังานการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2546) โดยการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนนั้น ส่วนมากไม่ไดมี้การค านึงถึง                                      
ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีท่องเท่ียว (Carry Capacity : CC) คือ ระดบัความสามารถ
ในการเจริญเติบโตหรือการทนต่อเปล่ียนแปลงในระดบัใดระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยส่ิงแวดลอ้มยงั
สามารถคงอยู่หรือด าเนินอยู่ได้อย่างปกติและปราศจากผลกระทบ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและองค์ประกอบของส่ิงแวดลอ้มนั้น ซ่ึงรวมถึงมนุษยด์ว้ย หากเกินกวา่น้ีส่ิงแวดลอ้ม
จะไดรั้บผลกระทบกระเทือนและอาจถูกท าลายลงจนไม่อาจฟ้ืนกลบัสู่สภาพเดิมไดอี้ก ทั้งน้ี โดย
พิจารณาจากปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบและโครงสร้างของแต่ละระบบนิเวศ ความสามารถใน                   
การรองรับท าให้ทราบวา่ระบบนิเวศนั้น มีขีดความสามารถท่ีทนต่อการพฒันาของแหล่งท่องเท่ียว 
จึงท าให้เกิดผลกระทบและปัญหาตามมาภายหลงั เม่ือแหล่งท่องเท่ียวเติบโตข้ึน และเขา้สู่ในตลาด
แข่งขนัแลว้ ก็จะเร่ิมถึงจุดอ่ิมตวั และตกต ่าลงในท่ีสุด โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีการวางแผน
พฒันาให้ย ัง่ยืนไม่สอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว (ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2553) 

ดังนั้ น แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประประเทศไทย เป็นส่ิงท่ี               
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีความสนใจ และพยายามหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด                 
มาด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแนวความคิด การจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนของ                        
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (วรรณพร วณิชชานุกร และคณะ, 2541) 

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งการบูรณาการ 
คือ เป็นการผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู ่น ามาบริหารจดัการร่วมกนัเพื่อให้เกิดการพฒันา หรือท าให้
ดีข้ึน เพื่อให้แนวความคิดได้ถูกถ่ายทอด และลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงยงัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งปรับปรุงและพฒันาอีกหลายส่วน เพื่อให้การพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีมีอยู่ มี
มาตรฐานและสามารถคงส่วนแบ่งในตลาดการท่องเท่ียวเอาไว ้อย่างไรก็ตามในการด าเนินการ
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินเป็นส่วนส าคญั เน่ืองจากเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์โดยตรงในพื้นท่ี รวมทั้งตอ้งอาศยัความ
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เขา้ใจในกระบวนการ และโครงสร้างของระบบการท่องเท่ียว เพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งสามารถ
ด าเนินการได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกับกรอบนโยบายหลักท่ีได้
ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์อาไว ้(กองอนุรักษ ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545) 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีลักษณะท่ีส าคัญคือ เป็นการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต ้                       
ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีน าภายใต้
ความปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542) 

ทั้งน้ี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมุ่งเนน้การท่องเท่ียวในรูปแบบของการปลูกจิตส านึกต่อ                    
การรักษาสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม และจดัให้มี
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก หลักเกณฑ์การก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะ
ประกอบไปดว้ยขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัสมาคมไทยการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภยัก าหนดข้ึน แหล่งใดไม่สามารถจัดการให้ได้ครบตามเกณฑ์
ก าหนดก็ไม่สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้(ประชิด สกุณะพฒัน์ และคณะ, 2554) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั หลกัการโดยทัว่ไปของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนคือ จะตอ้งมีการอนุรักษ์
และการใชท้รัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะเวลายาวนาน และมี               
การกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย เม่ือน าหลกัการน้ีมาปรับใชก้บัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน จึงมีจุดเนน้
ท่ีส าคญั (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2554) 

อย่างไรก็ตาม ในการท่องเท่ียวท่ีเป็นจริงนั้น การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมกัมี                  
การแปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการค านึงถึงการสูญเสียหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบยอ่ย
ต่างๆ รวมทั้งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในทางกลบักนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระบบอ่ืน เช่น ระบบชุมชน 
ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบมาสู่ระบบท่องเท่ียวดว้ย ดงันั้น การท่องเท่ียวท่ีขาดระบบ                
การจดัการท่ีดี เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ประสบความส าเร็จไดเ้ลย นอกจาก
องคป์ระกอบภายในระบบแลว้ การท่องเท่ียวยงัมีส่ิงแวดลอ้มส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอีกหลาย
ประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ                  
การลงทุน สังคมและวฒันธรรม องคก์รและกฎหมาย (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2542) 
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ในปัจจุบนัน้ีชุมชนทอ้งถ่ิน และนักท่องเท่ียวได้ค  านึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เช่น น ้ าท่วม ดินถล่ม ฯลฯ ท าให ้ 
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นเร่ืองท่ีส าคญัล าดบัแรกในการพฒันาชุมชน ประเทศ ซ่ึงในบางคร้ัง
ปัญหาบางอยา่ง เม่ือเกิดข้ึนก็ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขได ้เพราะไม่ไดท้  าลายธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
เท่านั้น แต่ยงัมีการท าลายวฒันธรรม วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ินเดิมไปดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัการจดัการแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ให้มีความสมบูรณ์ โดยท่ีป่าชายเลนคลอง
โคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีเส่ือมโทรมไดง่้าย จึงควรมี
การจดัการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน โดยส่วนหน่ึงจ าเป็นตอ้ง
มาจากคนในทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในการช่วยกนัจดัการแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อท่ีจะให้แหล่งท่องเท่ียวนั้น เกิดความย ัง่ยืนข้ึนมาได้ และน าไปสู่การ
พฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
ใหแ้ก่ชาวบา้น และคนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสามารถเกิดไดจ้ากการร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน
เป็นส าคญั รวมไปถึงการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2.  เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 4.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) อาจจะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน                  
ดา้นการรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล) ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                       
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามแตกต่างกนั  
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  
 1.4.2  ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน ต าบลคลองโคน

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
2.  คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 1.4.3  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
ก าหนดพื้นท่ีศึกษาไวท่ี้ป่าชายเลนคลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรสงคราม 
 1.4.4  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีศึกษา คือ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 
 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอุปสรรค และผลกระทบในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ของชุมชนท้องถ่ินคลองโคน เพื่อน าไปสู่การพฒันาและอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน                 
อยา่งย ัง่ยนื 
 2.  สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 3.  เป็นแนวทางให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคนในการพัฒนาการจัดการ              
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

DPU



6 
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวข้อง 

ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในขั้นตอนต่างๆ ของ                  
การด าเนินกิจกรรมนั้ นๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนา                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ เพื่อก าหนดการด าเนินชีวิตไดด้ว้ย
ตนเอง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และสามารถด าเนินงาน
กิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัได ้(กรมการพฒันาชุมชน, 2526) 

ท้องถิ่น หมายถึง ทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงเนน้ถึงลกัษณะทางสภาพแวดลอ้ม              
ทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ ท่ีมีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นท่ีนั้ นๆ เป็นส าคญั และยงัมี
ความหมายท่ีก าหนดขอบเขตของพื้นท่ี ระดบัย่อยตามเขตการปกครอง หรือเป็นหน่วยงานระดบั
รองไปจากหน่วยงานใหญ่ ไดแ้ก่ หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เป็นตน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนการท่องเท่ียวและด าเนินการให้เป็นไป                
ตามแผน โดยมีการจดัองคก์าร บริหารงานบุคคล การอ านวยการและควบคุมอยา่งเหมาะสม เพื่อให้
เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้ทั้งมีการประเมินผลแผนการท่องเท่ียวดว้ย (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2542) 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  หมายถึง การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ ในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้ม และ                       
การท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม
ของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2545) 

ป่ำชำยเลน หมายถึง กลุ่มสังคมพืชซ่ึงข้ึนอยู่ตามชายฝ่ังทะเลในเขตน ้ าทะเลลงต ่าสุด 
และน ้ าทะเลข้ึนสูงสุด พบได้ในบริเวณชายฝ่ังทะเล ปากแม่น ้ า อ่าว ทะเลสาบ และเกาะ ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากน ้าเคม็ในมหาสมุทร และน ้าจืดจากแผน่ดิน รวมทั้งไดรั้บอิทธิพลจากน ้ าข้ึนน ้ าลง ท าให้
พืชท่ีข้ึนในป่าชายเลน มีลกัษณะทางสรีรวทิยา และการปรับตวัทางโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อให้
สามารถด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ีได้ พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่ประกอบด้วย ไมต้ระกูลโกงกาง เป็น
ส าคญั และมีไมต้ระกูลอ่ืนข้ึนปะปน (การจดัการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 
2552) 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
2.2  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม ปี 2553-2556 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2.7  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.9  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 
2.1  ข้อมูลเกีย่วกบัป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 
 2.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลคลองโคน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจมาก ซ่ึงสมยัก่อนพื้นท่ีป่าชายเลน
บา้นคลองโคนถูกบุกรุกท าลาย เพื่อน ามาท านากุง้ และท าประโยชน์อ่ืนๆ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลใกลช้ายฝ่ังไดสู้ญเสียไป จนไม่สามารถท าการประมงชายฝ่ังได ้ท าให้ประชากร
ในพื้นท่ีแยกยา้ยไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน 

ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ชาวบา้นในพื้นท่ีโดยการน าของผูใ้หญ่บา้นไดช่้วยกนัฟ้ืนฟูสภาพ  
ของป่าชายเลน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนในช่วง 3 ปีแรกไม่ประสบความส าเร็จ 
ต่อมาหน่วยงานรัฐเร่ิมเห็นความส าคญั โดยเฉพาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ       
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ท่ีทรง เ ห็นความส าคัญของการปลูกป่าชาย เลน  จึงได้ เสด็ จมาทรงปลูกป่าชาย เลน ท่ี                             
คลองโคน ดว้ยพระองคเ์องในปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545 และ 2547 จนปัจจุบนัพื้นท่ีป่าชาย
เลนของบา้นคลองโคนกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง เกิดมีสัตวน์ ้ าชายฝ่ังมากมาย สามารถท าการ
ประมงเล้ียงชีพไดอ้ย่างพอเพียง ชาวบา้นบางส่วนไดร้วมตวักนัเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนดัเช่น 
กลุ่มชาวเรือ กลุ่มท าอาหาร กลุ่มกระเตง (กระท่อมของชาวประมงท่ีปลูกกลางทะเล เพื่อใชเ้ฝ้าฟาร์ม
หอยแครง) และเกิดเป็นการเท่ียวเชิงอนุรักษข้ึ์นมา (ท่ีเท่ียวไทย, 2553) 

การท่องเท่ียวป่าชายเลนเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยบรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติของป่าชายเลนคลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยนกัท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียว
ไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัมีมากมาย ดงัเช่น ชมป่าชายเลน (โครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ) ชมและให้อาหารลิงแสม ชม
ปลาตีน ปูก้ามดาบ ปูลม ชมและสัมผสัการขับเรือบนเลน ถีบกระดานเลน ชมการเพาะเล้ียง
หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยแครงดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้น ชมการดกัเคยหรือช้อนเคยตามชายฝ่ัง 
(เพื่อเอามาท ากะปิตาด าคลองโคน) ชมการลอยอวนจบัปลากระบอก และลอ้มกล ่าปลาดุก (ตอนน ้ า
แหง้) นัง่เรือชมนกยามค ่าคืน นัง่เรือชมห่ิงห้อยยามค ่าคืน ฯลฯ  นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัสามารถ
พกัคา้งคืนบนโฮมกระเตง ท่ีจะเป็นบา้นพกัลกัษณะโฮมสเตยท่ี์ปลูกกลางทะเลท่ามกลางฟาร์มหอย 
เพื่อใกล้ชิดกบัธรรมชาติก็ได้ โดยการเดินทางไปป่าชายเลนคลองโคนนั้น สามารถเดินทางทาง
รถยนต์ส่วนตวัหรือรถรับจา้งได้สะดวก ดงัภาพท่ี 2.1  แผนท่ีการเดินทาง ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม (ศูนยกิ์จกรรมเพื่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2555) 

ภาพที ่2.1  แผนท่ีการเดินทาง ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ทีม่า.  ศูนยกิ์จกรรมเพื่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2555) 
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จากข้อมูลทั่วไปของป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงครามนั้ น สรุปได้ว่า                          
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างรายไดข้องคนในชุมชนทอ้งถ่ินได ้และการมี
ส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเคยพบกับ
ปัญหาความเส่ือมโทรมมาแล้ว จึงท าให้ทราบได้ว่าชุมชนท้องถ่ินน่าจะมีการร่วมมือกันใน                       
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมทั้งการอนุรักษ์ ดูแลแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสมบูรณ์                  
ทางธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด สังเกตเห็นไดจ้าก พนัธ์ุไมแ้ละพนัธ์ุสัตวท่ี์มีความหลากหลาย 
 2.1.2  นิเวศป่าชายเลน 

นิเวศป่าชายเลน (Mangrove Forest) อยูใ่นเขตบรรจบระหวา่งน ้ าจืดและน ้ าเค็ม บริเวณ                
น ้าข้ึนน ้าลง อิทธิพลของคล่ืนและกระแสน ้าท าใหเ้กิดชายหาดแตกต่างกนั เพราะตะกอนแต่ละแบบ
มีน ้าหนกัไม่เท่ากนั ในบริเวณหาดทรายและหาดหินมีคล่ืน และกระแสน ้ ารุนแรง โคลนท่ีมีน ้ าหนกั
เบาไม่สามารถตกตะกอนได ้แต่ในอ่าวใหญ่ อบัลม คล่ืนและกระแสน ้ ามีนอ้ยมาก โคลนจึงสามารถ
ตกตะกอนสะสมรวมกนักลายเป็นหาดเลน 

ตน้ไมช้ายเลนส่วนใหญ่เติบโตไดดี้ในบริเวณท่ีมีสารอินทรียสู์ง หาดเลนมีลกัษณะพื้นท่ี
เช่นน้ี ไม้ชายเลนจึงแพร่พนัธ์ุจนกลายเป็นป่าชายเลน รากและล าต้นช่วยก าบังคล่ืนลม และ                    
ดักตะกอนให้มาตกอยู่รวมกัน เม่ือมีป่าชายเลนเกิดข้ึน หาดเลนจึงขยายตัวกวา้ง หาดเลนและ                  
ป่าชายเลนจึงมีความสัมพนัธ์ และเก้ือหนุนกนั (อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ, 2548) 

จากนิเวศป่าชายเลน สามารถสรุปไดว้่าป่าชายเลนนั้น ถือเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีธรรมชาติ               
สร้างข้ึนมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของธรรมชาติ ซ่ึงจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นถือไดว้่าเป็น  
ส่ิงท่ีสร้างจุดเด่นได้มาก นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ยงัรวม              
ไปถึงการเกิดแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะเดินทาง                         
มาท่องเท่ียวท่ีป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามได้อีกดว้ย นอกจากจะมีระบบนิเวศท่ี
น่าสนใจ นอกจากน้ียงัมีพนัธ์ุไม ้และพนัธ์ุสัตวท่ี์จะตอ้งมีความสมบูรณ์ควบคู่กนัไปดว้ย จึงถือไดว้า่
เป็นนิเวศป่าชายเลนท่ีมีความสมบูรณ์ และย ัง่ยนื 
 2.1.3  พนัธ์ุไมท่ี้พบในป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ถือไดว้่าเป็นป่าชายเลนท่ีมีความสมบูรณ์
ทางทรัพยากรทางธรรมชาติมาก จะสังเกตเห็นไดจ้ากพนัธ์ุไมท่ี้พบในป่าชายเลนคลองโคนจงัหวดั
สมุทรสงคราม ซ่ึงป่าชายเลนเป็นสังคมพืชท่ีข้ึนอยู่บริเวณริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีกระแสน ้ าข้ึนลงอยู่
เสมอ และน ้าจะมีความเคม็สูง พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นป่าประเภทน้ีจึงเป็นไมท่ี้เจริญเติบโตภายใตส้ภาวะ
แวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอ่ืน ดังนั้ นพันธ์ุไม้จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและ
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เปล่ียนแปลงลกัษณะบางประการของระบบราก ล าตน้ ใบ ดอก และผล ทั้งลกัษณะภายในและ
ภายนอกใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ส าหรับพนัธ์ุไมท่ี้พบโดยทัว่ไปท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัเป็นพวกไมย้ืน
ตน้ นอกนั้นจะมีพวกไมพุ้ม่ และไมเ้ล้ือย ส่วนท่ีพบในน ้ าคือสาหร่าย และแพลงคต์อนพืชต่างๆ พืช
ยืนตน้ท่ีพบในป่าชายเลน ไดแ้ก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนด า ตะบูนขาว แสมด า                  
แสมขาว ล าพ ูเป็นตน้ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2555) 

จากพนัธ์ุไมท่ี้พบในป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามนั้น สรุปไดว้า่ ป่าชาย
เลนคลองโคน ยงัมีความสมบูรณ์อยู่มาก เน่ืองจากสภาพของระบบนิเวศของป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากพนัธ์ุไมน้านาชนิดท่ีไดพ้บเห็น จึงท าให้เป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัเป็นอย่างมาก ในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวทีมีความรักธรรมชาติ ให้
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม และยงัถือไดว้า่เป็นจุดเด่นหรือ
เอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2.1.4  ส่ิงมีชีวติท่ีพบในป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ส่วนใหญ่สัตวท่ี์อาศยัอยู่ตามพื้นป่าโดยอาศยัการคืบคลานหรือเกาะหรือขุดรูอยู่ตาม
พื้นดิน รวมทั้งพวกท่ีอยูใ่นน ้าจะตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมากเพื่อการอยูร่อด เน่ืองจากตอ้งประสบกบั
สภาวะต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เป็นประจ าหรือต้องอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
โดยทั่วไป เช่น สภาวะท่ีท าให้มีการสูญเสียน ้ าออกจากล าตวัและสภาพอุณหภูมิสูง สภาพท่ีมี
ปริมาณออกซิเจนค่อนขา้งต ่าของดินเลน และการเปล่ียนแปลงความเค็มของน ้ า สภาพแวดลอ้มทาง
ทะเล ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นแหล่งท่ีอุดมไปดว้ยสัตวน์ ้ าและสัตวบ์กนานา
ชนิด ส่วนใหญ่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ และมีความส าคญัต่อ ระบบนิเวศทะเล เป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึง
ส่ิงมีชีวติท่ีพบในป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดงัเช่น ปูเป้ียวกา้มขาว ปูเป้ียวปากคีบ 
ปูเป้ียวขาแดง ปูแสมกา้มแดง ปูแสม หรือปูเค็ม ปูแสมกา้มยาว ปูทะเล กุง้เคย กุง้กุลาด า กุง้แชบ๊วย 
กั้งตัก๊แตน แมงดาถว้ย ปลาตีน ปลาดุกทะเล นกยาง นกแขวก ลิงแสม เป็นตน้ (สนิท อกัษรแกว้, 
2541) 

จากส่ิงมีชีวิตท่ีพบในป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ท าให้สรุปได้ว่า
ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายทางระบบนิเวศนั้น ถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ิน
เป็นอย่างมาก ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดจ้ากการท าอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการท าอาชีพประมงกนั
เกือบทุกครัวเรือน ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในการสร้างอาชีพ แต่นอกเหนือจากนั้น ยงัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจของ
แหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามไดอี้กดว้ย ซ่ึงท าให้เกิดรายไดใ้ห้กบัคน
ในทอ้งถ่ินเพิ่มเติม ไม่ไดมี้เพียงแต่อาชีพการท าประมงเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ียงัน าไปสู่การพฒันา                  
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การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ในรูปแบบท่ีคนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแลพฒันาให้มีความอุดม
สมบูรณ์และย ัง่ยนืต่อไป  
 
2.2  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัสมุทรสงคราม ปี 2553-2556 
 2.2.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม ปี 2553-2556 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัสมุทรสงคราม ปี 2553 -2556 (กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัสมุทรสงคราม, 2552) มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม วฒันธรรม และประเด็นยทุธศาสตร์ 3 ประเด็นหลกัๆ ท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

วิสัยทศัน์ : “เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนยก์ลางกุ้งแม่น ้ า ผลไมป้ลอดภยัจาก
สารพิษ ศูนยก์ลางการพกัผอ่นและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น ้ า ล าคลองระดบัชาติ ดินแดน
แห่งประชาชนรักถ่ินก าเนิด อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรมดีงาม” 

พนัธกิจ  : 
1.  ส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองอาหารทะเล และศูนยก์ลางกุง้แม่น ้า ผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษ 
2.  ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตของชาวจงัหวดั

สมุทรสงคราม 
3.  ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งประชาชน รักถ่ินก าเนิด รักษาจารีตประเพณี และ

วฒันธรรมดีงาม 
ค่านิยม : ร่วมเป็นสมุทรสงครามทีม เพื่อการบริการ และผลสัมฤทธ์ิของงาน 
วฒันธรรม : สามัคคี  มีคุณธรรม  เสมอภาค ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1: 

การพฒันาส่งเสริมจงัหวดัให้เป็นเมืองอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น ้ า ผลไม้
ปลอดภยัจากสารพิษ 

เป้าประสงค ์
1.  อาหารทะเลปลอดภยัจากสารพิษ 
2.  ผลผลิตการเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 
3.  ผลิตภณัฑแ์ปรรูปการเกษตรไดม้าตรฐาน 
4.  ประชาชนบริโภคอาหารท่ีสะอาด และปลอดภยั 
5.  รายไดจ้ากภาคประมงและเกษตรเพิ่มข้ึน 
ตวัช้ีวดั 
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1.  ร้อยละของจ านวนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่ต ่า
กวา่ ร้อยละ 90 

2.  ร้อยละอาหารสดปราศจากสารปนเป้ือน 6 ชนิด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 จากจ านวน
ตวัอยา่ง 

3.  ร้อยละอาหารทะเลไม่มีสารพิษตกคา้ง ร้อยละ 95 จากจ านวนตวัอยา่ง 
4.  ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายท่ีผา่นการประเมินความพร้อมเขา้สู่กระบวนการ GAP 

(ส้มโอ ล้ินจ่ี มะพร้าว) ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90 ของเกษตรกรเป้าหมาย 
5.  ผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษไม่นอ้ย กวา่ร้อยละ 95 จากจ านวนตวัอยา่ง 
6.  ร้อยละของสินคา้ปศุสัตวไ์ดม้าตรฐาน 
7.  สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูป 54 ประเภท ผา่นเกณฑ ์GMP ร้อยละ 100  
8.  ร้อยละของโรงงานแปรรูปสินค้าประมงท่ีได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารท่ีได้รับ

มาตรฐาน GMP 
9.  ร้อยละของกะปิ กุง้แหง้ ใชสี้ผสมอาหารอยา่งถูกตอ้ง ร้อยละ 95 ของจ านวนตวัอยา่ง 
10.  ร้อยละของน ้าตาลมะพร้าวมีสารฟอกสีไดม้าตรฐาน ร้อยละ 95 ของจ านวนตวัอยา่ง 
11.  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารสด (ตลาดสด) ผา่นเกณฑต์ลาดสดน่าซ้ือ ร้อยละ 95 
12.  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารปรุงสุก (ร้านอาหาร แผงลอย) ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน อาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย 
13.  ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคประมงและเกษตรเพิ่มข้ึน 
กลยทุธ์ 
1.  พฒันาและยกระดบัสินคา้ประมงใหไ้ดม้าตรฐาน (สัตวน์ ้าทะเลและสัตวน์ ้าจืด) 
2.  พฒันาและส่งเสริมการวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยกีารประมง 
3.  พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการประมงใหท้นัสมยั 
4.  พฒันาและยกระดบัอาหารสดท่ีจ าหน่ายให้ได้มาตรฐานปราศจากสารปนเป้ือน 6 

ชนิด 
5.  ส่งเสริมและพฒันาเพื่อยกระดบัการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑส์ารพิษตกคา้ง 
6.  ส่งเสริมการผลิตและใชส้ารอินทรียท์างการเกษตร 
7.  พฒันาเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตสินคา้เกษตร

ปลอดภยัไดม้าตรฐาน 
8.  พฒันาศกัยภาพการตรวจสารพิษในอาหารของผูป้ระกอบการ องค์การบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน และประชาชน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2:   
การพฒันาใหจ้งัหวดัเป็นศูนยก์ลางการพกัผอ่น และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์างแม่น ้ า

ล าคลองระดบัชาติ  ปลูกจิตส านึกให้ชาวจงัหวดัสมุทรสงครามรักถ่ินก าเนิด อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรมดีงาม 

เป้าประสงค ์
1.  เป็นศูนยก์ลางการพกัผอ่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติทางล าคลองระดบัชาติ 
2.  แหล่งท่องเท่ียวและสถานบริการไดม้าตรฐานการท่องเท่ียว 
3.  ชาวสมุทรสงครามรักถ่ินก าเนิด 
4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี  
5.  ชาวสมุทรสงครามทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
6.  ชาวสมุทรสงครามทุกภาคส่วน รักษา ฟ้ืนฟู สืบสาน วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
7.  มีการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
ตวัช้ีวดั 
1.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ร้อยละ 1.5/ปี 
2.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว ร้อยละ 2.5/ปี 
3.  จ  านวนพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู 50 ไร่/ปี 
4.  จ  านวนของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนหรือไดรั้บการพฒันาข้ึน 1 แห่ง/ปี 
5.  ร้อยละจ านวนประชากรของจงัหวดัสมุทรสงครามท่ียา้ยถ่ินออกนอกจงัหวดั ไม่เกิน           

ร้อยละ 1 
6.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดผ้า่นเกณฑ ์จปฐ. ร้อยละ 90 
7.  ร้อยละของจ านวนแรงงานท่ีได้รับการคุม้ครองสิทธิและมีความปลอดภยัในการ

ท างาน ร้อยละ 90 
8.  ร้อยละของจ านวนต าบลในจงัหวดั มีการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าในล าคลองธรรมชาติท่ี

มีค่าออกซิเจนละลายในน ้าได ้ตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 80 
9.  ร้อยละกิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีบรรจุไวใ้นแผนชุมชนไดรั้บ

การปฏิบติั ร้อยละ 10 
10.  ร้อยละของชุมชนในการน าวสัดุเหลือใชใ้นการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์               

ร้อยละ 5 
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11.  ร้อยละของต าบลในพื้นท่ีมีการจดักิจกรรมรักษา ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท่ีดีงาม ร้อยละ 80 

12.  ร้อยละของส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบนัการศึกษา จดักิจกรรมการรักษา ฟ้ืนฟู
สืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม ร้อยละ 10 

13.  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบั 5 
กลยทุธ์ 
1.  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางล าคลองระดบัชาติ 
2.  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
3.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
4.  ฟ้ืนฟู และสร้างสมดุลของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
5.  สร้างความเข็มแข็งของชุมชนและทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
6.  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและสถานบริการใหไ้ดม้าตรฐานการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
7.  พฒันาขีดความสามารถของภาคบริการ องคก์รชุมชนและเครือข่าย 
8.  สนบัสนุนสินคา้ท่ีผลิตในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
9.  สร้างงาน สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในชุมชน 
10.  ปลูกจิตส านึกใหรั้กถ่ินฐาน 
11.  เสริมสร้างความสามคัคีและรักในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยข์อง

ชุมชน 
12.  ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพชีวติ 
13.  ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายในการดูแลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส 
14.  ส่งเสริมและพฒันาสถาบนัครอบครัวในชุมชน 
15.  รักษามาตรฐานดา้นการศึกษา/ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
16.  สร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
17.  ส่งเสริม พฒันาระบบสุขภาพ 6 ดา้น 

-  สร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน 
-  คุม้ครองและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
-  สร้างหลกัประกนัในการเขา้ถึงบริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรม 
-  จดับริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
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-  เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจดัการสุขภาพ 
-  พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพตามเกณฑ ์

18.  ส่งเสริม สนบัสนุน กลุ่มอาชีพและผลิตภณัฑชุ์มชน 
19.  ส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 
20.  คุม้ครองส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูใ้ชแ้รงงาน 
21.  ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพน ้า 
22.  ฟ้ืนฟูและสร้างสมดุลของแม่น ้าล าคลอง 
23.  สนบัสนุนให้มีการจดัท ากิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติในแผน

ชุมชน 
24.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
25.  ส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้ น าเทคโนโลยี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการน าวสัดุ

เหลือใชใ้นการเกษตรมาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ 
26.  ส่งเสริม สนบัสนุน อนุรักษ ์พฒันาวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามใหย้ ัง่ยนื 
27.  ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3: 
การด ารงรักษาความเป็นเมืองท่ีมีระบบนิเวศ 3 น ้า 
เป้าประสงค ์
1.  จงัหวดัสมุทรสงครามสามารถรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ  3 น ้า 
2.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและด ารงรักษาวิถีชีวิตตามสภาพภูมิประเทศได้

อยา่งเหมาะสม 
ตวัช้ีวดั 
1.  ระดบัความเคม็ของน ้าในแหล่งน ้าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ไม่เกิน 3 กรัม/ลิตร 
2.  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนจดัการระบบนิเวศ 3 น ้า ร้อยละ 80 
3.  ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ร้อยละ 10 
4.  อตัราการเปล่ียนแปลงของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรไม่เกิน ร้อยละ 5 
กลยทุธ์ 
1.  การบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบ 
2.  การฟ้ืนฟูและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 3 น ้า (ลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง

กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า) 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม ปี 2553-2556 ท าให้
สรุปไดว้า่ จงัหวดัสมุทรสงครามไดมี้แผนประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ
ท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กนัไปดว้ย ท่ี
เห็นไดจ้ากการก าหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และกลยุทธ์ท่ีส าคญัๆ ในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ความย ัง่ยนื 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 2.3.1  ความหมายของการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางแต่ปัญหาอยูท่ี่วา่ การเดินทางไม่ใช่ 
การท่องเท่ียวเสมอไป ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีควรจะรู้จกัถึงความหมายของการท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ียงัไดมี้ผูนิ้ยามความหมายไวอ้ยา่งมากมาย 

เม่ือในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมวา่ดว้ยการเดินทาง
และท่องเท่ียวระหว่างประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า                   
“การท่องเท่ียว” ไวว้า่ “การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่
มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พ  านกัอยูเ่ป็นการถาวร” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคก์าร
ท่องเท่ียวโลก (The United Nation World Tourism Organization : UNWTO) ไดใ้ห้ความหมายของ
การท่องเท่ียว ดงัน้ี “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in 
places outside their usual environment  for not more than one consecutive year for leisure, 
business and other purpose.” จากความหมายน้ีสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของ
บุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความ
สมคัรใจเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได ้(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545) 

ทั้ งน้ีในปีเดียวกันองค์การสหประชาชาติในคราวประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือปี 2506 ก็ยงัไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ีมี
เง่ือนไข 3 ประการ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) คือ 

1.  ตอ้งมีการเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางท่ีไม่ไดถู้กบงัคบั หรือเพื่อสินจา้ง 
โดยมีการวางแผนเดินทางจากสถานท่ีหน่ึง ไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง และใช้ยานพาหนะน าไปเป็น
ระยะทางใกล ้หรือระยะทางไกลก็ดี 
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2.  ต้องมีจุดหมายปลายทางของการเดินทาง (Destination) หมายถึง มีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีจะไปอยู่เป็นการชั่วคราว แล้วต้องเดินทางกลบัท่ีอยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิม โดยเป็น
สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปเยือน และใช้ช่วงเวลาหน่ึงอยู่ ณ ท่ีนั้น ซ่ึง ณ ท่ีนั้นมีส่ิง
อ านวยความสะดวก และการบริการท่ีเพียงพอส าหรับสนองความตอ้งการและความพอใจให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 

3.  ตอ้งมีความมุ่งหมาย (Purpose) หรือสถานท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน 
หมายถึง มีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางใดก็ได ้ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือ 
หารายได ้โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทาง อยูห่ลายอยา่งดว้ยกนั ซ่ึงผูเ้ดินทางคนหน่ึง อาจมีความ
มุ่งหมายในการเดินทางมากวา่ 1 อยา่งก็ได ้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมาคมระหว่างประเทศแห่งความเช่ียวชาญด้านการ
ท่องเท่ียว (International Association of Scientific Experts in Tourism – IASET) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการท่องเท่ียวไวว้่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่ถาวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการ
ชัว่คราว และไม่เก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน จากความหมายดงักล่าว ท าให้การ
ท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะท่ีส าคญัอยู ่5 ประการ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) คือ 

1.  การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางของผูค้นจากท่ีท่ีเคยอยูถ่าวร ไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
2.  การท่องเท่ียวจะตอ้งมีส่วนส าคญัหลกัอยู ่2 อย่าง คือ การเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมาย

ปลายทางและพกัคา้งคืน 
3.  การเดินทางและการพกัคา้งคืนนั้น จะตอ้งไม่ใช่สถานท่ีอยูห่รือท่ีท างานประจ าและ

ในการท ากิจกรรมระหวา่งพกั จะตอ้งแตกต่างไปจากผูค้นในทอ้งถ่ินนั้น 
4.  การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางตอ้งเป็นการชัว่คราวในช่วงระยะเวลาสั้น โดยมี

แผนจะเดินทางกลบัภายใน 180 วนั 
5.  จุดหมายปลายทางท่ีเดินทางไปจะตอ้งเพื่อการท่องเท่ียว หรือเยีย่มเยอืนเท่านั้น ไม่ใช่

เพื่อการอยูถ่าวร หรือการไปท างาน 
นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการหลายคนได้ให้ค  าจ  ากัดความค าว่าการท่องเท่ียว ดังเช่น                   

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองของการเดินทางถ้าไม่ได้มีการ
เดินทาง ก็ไม่มีการท่องเท่ียว แต่ตอ้งเป็นการเดินทางท่ีเป็นการชัว่คราว ดว้ยความสมคัรใจ มิใช่ถูก
บงัคบั หรือเพื่อสินจา้ง แต่เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ ประชุมสัมมนา เป็นตน้ มิฉะนั้นก็จะ
เป็นการเดินทางท่ีไม่ใช่การท่องเท่ียว ถา้หากการเดินทางอยูใ่นเง่ือนไข 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี คือ 

DPU



18 
 

1.  เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงในประเทศท่ี
เดินทางไป 

2.  เป็นการเดินทางโดยตั้งใจจะไปตั้งถ่ินฐานถาวรในประเทศท่ีเดินทางไป 
3.  เป็นการเดินทางเข้าไปประเทศใดประเทศหน่ึง เพื่อปฏิบติังานด้านการทูตหรือ

องคก์ารระหวา่งประเทศ หรือเอกชนอ่ืนๆ โดยไดรั้บค่าจา้งตอบแทน 
4.  เป็นการเดินทางขา้มพรมแดนไปท างานนอกประเทศทุกวนัเป็นประจ า 
5.  เป็นการเดินทางผา่นโดยไม่แวะลง แม่วา่การเดินทางจะอยูใ่นอาณาเขตของประเทศ

หน่ึงประเทศใด เป็นเวลานานมากกวา่ 24 ชัว่โมงก็ตาม 
6.  เป็นการเดินทางท่ีถูกบงัคบัให้เดินทาง เช่น การน ากองทหารเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึง

ไปยงัอีกท่ีหน่ึง หรือการยา้ยนกัโทษจากท่ีคุมขงัหน่ึงไปยงัอีกท่ีคุมขงัหน่ึง เป็นตน้ 
แต่ในขณะเดียวกนั ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) ไดนิ้ยามค าวา่ การท่องเท่ียว 

หมายถึง การเดินทางเพื่อผอ่นคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขวา่                    
การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั นิศา ชัชกุล (2550) ท่ีไดนิ้ยามความหมายไวว้่า เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีก                 
จุดหน่ึง ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทาง จะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามประการเป็นอยา่งนอ้ย 
คือ การเดินทาง การพกัคา้งแรม และการกินอาหารนอกบา้น รวมถึง สมพุทธ ธุระเจน (2540) ท่ีได้
ใหค้วามหมายของค าวา่ การท่องเท่ียว หมายถึง ผูค้นหรือประชาชนไดไ้ปเยี่ยมเยือนยงัสถานท่ีหน่ึง 
เพื่อการเท่ียวชมเมือง เยี่ยมญาติ และเพื่อน พกัผ่อนวนัหยุดทั้งระยะสั้นและระยาว และอาจหมาย
รวมถึง บุคคลท่ีเดินทางไปเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการ ทางการเมือง การประชุมธุรกิจ หรือ             
เขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือไปท าการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ด้วย ในขณะท่ี ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้
ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ี
พ  านกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ
หารายได ้

จากแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการท่องเท่ียวในขา้งตน้นั้น สามารถสรุปได้ว่า                   
การท่องเท่ียวนั้น คือ การเดินทางของมนุษย์ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์ใน                
การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวแหล่งนั้น ซ่ึงถ้ากล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวนั้น มีอยู่
มากมายและสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการดึงดูดใจนักท่องเท่ียวจากวตัถุประสงค์ ท่ีมีพฤติกรรม              
การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 
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 2.3.2  วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเดินทางโดยสมคัรใจเป็นการชัว่คราว โดยมีความมุ่งหมาย

หรือวตัถุประสงค์ใดก็ได้ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซ่ึงวตัถุประสงค์หรือความมุ่ง
หมายของการท่องเท่ียวนั้น Douglas Foster (1985) ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “Travel and Tourism 
Management” วา่ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเดินทางสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 อยา่ง 
คือ 

1. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนในวนัหยุด (Holiday-Mass Popular Individual) เป็น                       
การเดินทางในวนัหยุดหรือพกัผ่อนโดยไม่ท าอะไร อนัเป็นการขจดัความเม่ือยลา้ทางร่างกายและ
จิตใจจากการท างานให้หมดไป และเรียกพละก าลงักลบัคืนมาส าหรับเร่ิมตน้ท างานในวนัใหม่               
บางคนอาจจะไปพกัฟ้ืนเพราะป่วยไขม้กัจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตดัสินวา่จะไปท่องเท่ียวท่ี
ใด เช่น สถานท่ีชายทะเลท่ีมีลมพดัฉิวอยู่เป็นนิจ หรือสถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเยน็ หรืออาจ
รักษาโรคผวิหนงัใกลบ้ริเวณบ่อน ้าร้อน เป็นตน้ 

2.  การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรม และศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทาง                               
ท่ีปรารถนาจะเรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิต                     
ความเป็นอยู่ของประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรีหรือละครของ
ประเทศต่างๆ นมสัการศูนยศ์าสนาท่ีส าคญั เพื่อร่วมปฏิบติัศาสนากิจ เป็นตน้                                                                    

3.  การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อท าการวิจยัหรือ                   
สอนหนังสือ หรือเข้าศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ีพฒันาแล้ว ซ่ึงมกัจะพกัอยู่ในประเทศนั้น                  
เป็นเวลานบัเดือน เช่น ไปท าการวิจยัดา้นสังคมวิทยาท่ีประเทศอินเดีย ไปดูงานยุโรป ไปบรรยาย
วิชาการท่องเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะสั้ นเก่ียวกับวิชาการโรงแรมท่ีประเทศ
ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

4.  การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation) เป็นการเดินทาง
ท่ีปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่นกีฬาในทอ้งถ่ินนั้น เช่น 
การชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขต การไปเล่นสกีฤดูหนาว เป็นต้น                      
หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การเปล่ียนบรรยากาศไปยงัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ 
การชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาน เป็นตน้ 

5.  การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and Special 
Interests) เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเก่ียวโยงกับข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้ 
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6.  การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรก เช่น ไป                 
วาดรูปบนภูเขา ไปข่ีมา้ท่ีชายหาด ไปเล่นสกี เป็นตน้                                                                                                           

7.  การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) เป็นการเดินทางเพื่อ
เยีย่มญาติมิตร อนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น ไปเยีย่มเพื่อนท่ีประเทศองักฤษ ไปเยี่ยม
ลูกท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

8.  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางของนกัธุรกิจท่ีไดจ้ดัเวลาให้
เหลือหรือวา่งจากการปฏิบติัธุรกิจในประเทศนั้น เพื่อถือโอกาสอยูท่่องเท่ียวต่ออีกพกัหน่ึง เช่น การ
ไปร่วมโปรแกรมการน าเท่ียวหลงัจากเจรจาซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

9.  การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference Congress) เป็นการเดินทางเพื่อเขา้
ร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจดัรายการประชุมสัมมนาผูจ้ดัมกัมีรายการน าเท่ียวอย่างนอ้ย                   
1 คร้ัง ท าให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นนักท่องเท่ียวสมบูรณ์แบบ และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว มกัจะได้รับเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น เมืองพทัยา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต                 
เจนีวา ปารีส เป็นตน้ 

โดยสรุป จากวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวท่ีได้ศึกษานั้น สามารถเขา้ใจได้ว่าการ
เดินทางของมนุษยทุ์กคนนั้น มกัจะมีพฤติกรรมท่ีเลือกเดินทางแตกต่างกนั ซ่ึงวตัถุประสงค์ต่างๆ 
นั้น ถือไดว้า่เป็นวตัถุประสงคห์ลกั เม่ือนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
 2.3.3  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว เป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
โดย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542) 

1.  แหล่งท่องเท่ียว เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั จดัเป็นอุปทานทางการท่องเท่ียว ซ่ึงไดมี้การ
จดัหมวดหมู่ของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ 
  1.1  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึง
แสดงออกถึงประเพณีต่างๆ (Traditional Attractions) 
  1.2  แหล่งท่องเท่ียวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซ่ึงแสดงถึงความ
งดงามในรูปแบบต่างๆของภูมิประเทศ 
  1.3  แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions)                 
  1.4  แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions)              

ซ่ึงในส่วนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ได้จ  าแนกแหล่งท่องเท่ียว
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 2) แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
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และ 3) แหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบนัเทิงนั้น จดัเป็นส่วนหน่ึง
ในสถานบริการนกัท่องเท่ียว 

2.  บริการการท่องเท่ียว เป็นบริการท่ีรับรองการท่องเท่ียว เป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซ่ึง
ไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบาย และ               
ความบันเทิงแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน การบริการ                        
การท่องเท่ียวท่ีส าคญัไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรมและ
บริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ดว้ย 

3.  ตลาดการท่องเท่ียว เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ทางการท่องเท่ียว (Tourism 
Demand) ซ่ึงมีความปรารถนาในการท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการ
พกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเน้นท่ีนักท่องเท่ียว) ซ่ึงใน
กระบวนการจดัการไดร้วมถึงการส่งเสริมและพฒันาการขายและการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ องค์ประกอบหลกั 3 ดา้น ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยท่ี 
ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบย่อยทั้ง 3 เกิดข้ึน เม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการหรือทศันศึกษา ซ่ึงอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการ               
ท่ีเก่ียวข้อง โดยปกติทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีใช้ไม่มีวนัหมด เพราะรูปแบบการใช้มักเป็น                      
การสัมผสัแต่ภายนอก โดยไม่มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรใดๆ หรืออาจมีการชดเชยไดอ้ยูต่ลอดเวลา  

อย่างไรก็ตาม ในการท่องเท่ียวท่ีเป็นจริงนั้น การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมกัมีการ                  
แปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการค านึงถึงการสูญเสียหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบย่อย
ต่างๆ รวมทั้งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในทางกลบักนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระบบอ่ืน เช่น ระบบชุมชน 
ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบมาสู่ระบบท่องเท่ียวดว้ย ดงันั้น การท่องเท่ียวท่ีขาดระบบ                
การจดัการท่ีดี เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ประสบความส าเร็จไดเ้ลย นอกจาก
องคป์ระกอบภายในระบบแลว้ การท่องเท่ียวยงัมีส่ิงแวดลอ้มส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอีกหลาย
ประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ                  
การลงทุน สังคมและวฒันธรรม องคก์รและกฎหมาย 

ซ่ึงสอดคล้องกบั ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวไว ้                                 
4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.  ส่ิงดึงดูดใจดา้นแหล่งท่องเท่ียว มี 4 ประการ ดงัน้ี 
  1.1  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น อ่าว แหลม เกาะ หนา้ผา โขดหิน ภูมิอากาศ 
ความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นตน้ 
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  1.2  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีต่างๆ อาจ
แสดงออกในรูปแบบศาสนา สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ จารีตประเพณี เป็นตน้ 
  1.3  การกระจายของชาติพนัธ์ุเดียวกนั ซ่ึงน าไปสู่การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียน และ
ท่องเท่ียว 
  1.4  แหล่งบนัเทิงส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ อาจจะเป็นสถานเริงรมยย์ามราตรี   สวน
สัตว ์สนามกีฬา สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

2.  ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว มี 4 ประการ ดงัน้ี 
  2.1  ท่ีพกั ซ่ึงมีหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮา้ท์ หรือท่ีพกัลกัษณะ
อ่ืนๆ เป็นตน้ 
  2.2  ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ประเภทของอาหาร คุณภาพอาหาร ราคาอาหาร 
เป็นตน้ 
  2.3  สถานบริการ เช่น ร้านซกัรีด ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 
  2.4  ปัจจยัพื้นฐานการท่องเท่ียว เช่น ระบบการส่ือสาร การคมนาคม สาธารณูปโภค 

3.  การขนส่ง เช่น ประเภทของการขนส่ง เส้นทางในการขนส่งแต่ละประเภท ความ
สะดวก ความปลอดภยั ความประหยดั เป็นตน้ 

4.  การตอ้นรับ เช่น คนในพื้นท่ี พนกังานบริการ การเดินทางเขา้ประเทศ เป็นตน้ 
รวมถึง เสรี วงัส์ไพจิตร (2530) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวไวว้่า

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.  แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา 

ภูมิอากาศ ทศันียภาพ เป็นตน้ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ศิลปกรรมโบราณสถาน
และโบราณวตัถุ ตลอดจนศิลปวฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ 

2.  บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โรงแรม ท่ีพกั ภตัตาคารและร้านอาหาร                  
การคมนาคมขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
สินคา้ของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง การอ านวยความสะดวกในระเบียบพิธีการต่างๆ เป็นตน้ 

ในขณะเดียวกนั วรรณา วงศว์านิช (2539) ไดก้ล่าวว่าองค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.  นกัท่องเท่ียว เช่น ลกัษณะของการกระจาย กิจกรรมต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว ฤดูกาล
ท่องเท่ียว ทศันคติของนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
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2.  สินคา้ท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นสินคา้ท่ีรวบรวมเอาสินคา้และบริการ
หลายประเภทไว้ด้วยกัน เ ช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ว ัฒนธรรม ประเพณี อัธยาศัยไมตรี 
สาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ 

3.  การคมนาคมขนส่ง ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านรูปแบบของการคมนาคมขนส่ง                       
การคมนาคมขนส่งสู่แหล่งท่องเท่ียวและภายในแหล่งท่องเท่ียว แบบแผนการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว บริเวณหรือสถานท่ีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร รูปแบบหรือปัญหาการจราจร เป็นตน้ 

4.  ขอ้มูลข่าวสารและบริการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  4.1  ขอ้มูลและข่าวสาร เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อชกัจูงให้นกัท่องเท่ียว
เข้ามาเท่ียว การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ผูน้ าเท่ียวหรือมคัคุเทศก์ รายละเอียดเก่ียวกับ                   
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง จดัท าแผนท่ีเส้นทางและแผนท่ีท่องเท่ียวของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง               
เป็นตน้ 
  4.2  การบริการ ประกอบด้วยการบริการในด้านต่างๆ ได้แก่ ท่ีพักส าหรับ                     
นกัท่องเท่ียว อาหารและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง บริการดา้นสถานท่ีจอดรถบริการ
ดา้นสถานท่ีอุปกรณ์ออกก าลงักาย เป็นตน้ 

5.  ความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการเขา้เมือง แบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  5.1  ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว เช่น ก าหนดมาตรการต่างๆ จดัหน่วยงาน
พิเศษเพื่อช่วยเหลือและใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
  5.2  การอ านวยความสะดวกดา้นการเขา้เมือง เช่น การขนส่งกระเป๋าของผูโ้ดยสาร
ระเบียบพิธีการเขา้เมือง บริการขนส่งระหวา่งท่าอากาศยาน หรือสถานท่ีขนส่งกบัท่ีพกั เป็นตน้ 

6.  องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า การประปา การส่ือสาร 
ความสามารถในการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลู สถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ เป็นตน้ 

7.  การสนบัสนุนอ่ืนๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
จากองค์ประกอบของการท่องเท่ียวนั้ น สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบทุกๆ 

องค์ประกอบมีความส าคญัมาก ซ่ึงถ้าขาดองค์ประกอบใดไปก็อาจท าให้การท่องเท่ียวนั้น ไม่
สามารถประสบความส าเร็จในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว ใหเ้ลือกเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ ได ้จึงเห็นความส าคญัขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนืได ้และสามารถสร้างผลประโยชน์ใหก้บัทุกคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 2.4.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาจากค า ภาษาองักฤษว่า “Eco-Tourism” ซ่ึงเป็นค าท่ีผสมกนั
ระหว่างค าวา่ Ecology หรือนิเวศวิทยา กบัค าวา่ Tourism หรือการท่องเท่ียว (อุดม เชยกีวงศ์ และ
คณะ, 2548)  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism เป็นแนวความคิดท่ีมีช่ือเรียกต่างๆ กนัไป 
ดงัเช่น Nature Tourism, Bio Tourism, Green Tourism เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การท่องเท่ียวดงักล่าว
ลว้นแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (sustainable tourism) ซ่ึงจากการประชุม Globe 
1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนวา่ “การพฒันาท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้อง
และสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลงัดว้ย การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการ
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ี
สามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย” (สฤษฎ ์แสงอรัญ, 2548) 

ทั้งน้ี The International Ecotourism Society (1990) สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
นานาชาติ ให้ค  านิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “responsible travel to natural areas 
that conserves the environment and improves the well-being of local people” ซ่ึงจากค านิยาม
ดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ เป็นการเดินทางท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบต่อพื้นท่ีทางธรรมชาติ                 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ ท่ี ดีของคนในท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับ                     
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ “การท่องเท่ียว
อยา่งมีความรับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กับระบบนิเวศในพื้นท่ี โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผูท่ี้เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน” ซ่ึงมองว่าคนและชุมชนเขา้ไปมีบทบาทใน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
ลกัษณะของการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีแหล่งธรรมชาติเป็นฐาน รวมถึง
กรมป่าไม ้(2548) ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าเป็น “การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมอยา่งมีความรับผิดชอบ โดยไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงค์
อย่างมุ่งมั่น เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า 
ตลอดจนลักษณะทางว ัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้ น อีกทั้ งช่วยสร้างโอกาส               
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ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อชุมชน             
อีกดว้ย” 

ในขณะเดียวกนั ราชบณัฑิตยสถาน แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะหมายรวมถึง แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์ทุกแห่งตั้ งแต่แหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน ไปจนถึงชุมชนท้องถ่ิน 
เพราะฉะนั้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้แก่  อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า              
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ไปจนถึงชุมชนต่างๆ ท่ีเปิดให้มี             
การท่องเท่ียว 

นอกกจากน้ี มีนกัวิชาการหลายคนไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัเช่น                    
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และให้ชุมชนทอ้งถ่ิน และสร้างจิตส านึก                
ให้ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสรี เวชบุษกร (2538) ให ้               
ค  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็น
ธรรมชาติและต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงหมายรวมถึงวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจน
โบราณสถานโบราณวตัถุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินด้วย” ในขณะท่ี ภราเดช พยฆัวิเชียร (2539) ได้ให้
ความหมายไวว้่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางในพื้นท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน มีขอบเขตซ่ึงจ ากดัโดยรูปแบบและสถานท่ีตลอดจนในเร่ืองกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

ในส่วนของ นกัวชิาการต่างประเทศ ดงัเช่น Raff Buckley (1992) ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยั    
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนานาชาติ ได้ให้ความหมายว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ี                   
ถูกจดัการดูแลอยา่งย ัง่ยืน อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษาดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ ์และสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
Elizabeth Boo (1991) ผูท้  างานวิจยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในแถบลาตินอเมริกา และหมู่เกาะคาริบ
เบียน ได้ให้ความหมายไวว้่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเน่ืองมาจากมีรายได้ส าหรับการดูแลพื้นท่ี การสร้างงานให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินและการสร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึง The Commonwealth Department of 
Tourism (1993) ประเทศออสเตรเลีย ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระดา้นการศึกษา การเขา้ใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
จดัการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืน ในขณะเดียวกนั Tim Gardner and Simon MC Arthur (1994) 
ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมุ่งสนใจ
ให้โอกาสศึกษาเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็เอ้ือประโยชน์ต่อท้องถ่ินพร้อมรักษาส่ิงแวดล้อม สังคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 
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จากแนวคิดเก่ียวกับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น สามารถสรุปได้ว่า                       
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ถือเป็นการท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ไม่เพียงแต่แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่
รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยจ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
 2.4.2  ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีลักษณะท่ีส าคัญคือ เป็นการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต้
ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีน าภายใต้
ความปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542) ไดก้ล่าววา่ลกัษณะทัว่ไปของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีดงัน้ี 

1.  เป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีการอนุรักษ์ไว ้รวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี และ
วฒันธรรมท่ีปรากฏในพื้นท่ีธรรมชาตินั้นๆ 

2. มุ่งเน้นท่ีคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวมากกว่า               
การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

3.  เน้นให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวฒันธรรมของ
แหล่งท่องเท่ียว 

4.  ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ นอกจากจะไดรั้บความพึงพอใจแลว้ ยงัเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

5.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีคืนประโยชน์สู่ธรรมชาติและชุมชนท้องถ่ินทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

6.  เป็นการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศูนยว์ิจยัป่าไม ้(2538) ท่ีไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศไว ้ดงัน้ี 
1.  เ ป็นแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีจะส่งเสริมควรเป็นพื้น ท่ีธรรมชาติ  ท่ี มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั และอาจรวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
และวฒันธรรมท่ีปรากฏในพื้นท่ีดว้ย 

2.  ควรเป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 
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3.  เนน้ใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัไดรั้บประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหป้ระโยชน์กลบัคืนสู่ธรรมชาติ เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5.  มุ่งเน้นคุณค่าลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใน                
การดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว แต่ไม่เนน้ท่ีการเสริมแต่ง พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก 

ในขณะท่ี อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะท่ีส าคัญของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไวด้งัน้ี 

1.  เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ
และสัตวป่์า 

2.  เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมุ่งใหค้นทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ
ไดผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหม้ากท่ีสุด 

3.  เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมีจุดสนใจหลกั อยูท่ี่ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมท่ียงัคงความดั้งเดิม และบริสุทธ์ิ ห่างไกลความเจริญแบบสังคมเมือง 

4.  เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมีการควบคุมจ านวนนกัท่องเท่ียวให้มีความสมดุล
กบัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี 

จากลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงักล่าวนั้น ท าให้สรุปไดว้่าการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศนั้น จ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้เขา้มา เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงไม่ได้
หมายรวมถึงการอนุรักษดู์แลทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว และการรับผิดชอบ
แหล่งท่องเท่ียวร่วมกนักบัทุกๆ ฝ่าย 
 2.4.3  หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

Gail Nash นกัวิจยัจากสมาคมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (The Eco-Tourism Society) ได้
น าเสนอหลกัการพื้นฐาน 7 ประการ ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว ้(อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ, 2548) 
ดงัน้ี 

1.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะต้องหลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบทางด้านลบ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการท าลาย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวฒันธรรมของพื้นท่ี
ท่องเท่ียว 

2.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะต้องให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียว ให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
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3.  รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะตอ้งน าไปสู่การอนุรักษธ์รรมชาติ แวดลอ้ม และ
การจดัการเขตอนุรักษ ์

4.  ชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์โดยตรง
จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

5.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะตอ้งเนน้ความส าคญัของการวางแผน และการเจริญเติบโต
ของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้การสร้างหลกัประกนัวา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวจะตอ้งอยูภ่ายใน
ขอบเขตของศกัยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity) ตามธรรมชาติของระบบนิเวศทอ้งถ่ิน 

6.  รายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะตอ้งตกอยู่กบัประเทศผูเ้ป็นเจา้ของ         
แหล่งท่องเท่ียว ด้วยเหตุน้ีเอง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงเน้นการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของ
ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

7.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะต้องให้ความส าคญักบัการใช้จากโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ไดรั้บการพฒันาข้ึนบนฐานคิด ซ่ึงเนน้ความส าคญัของการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน ลดละการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง อนุรักษ์พนัธ์ุพืชพื้นบา้น และจดัการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติแวดลอ้ม
อยา่งแทจ้ริง 

จากหลกัการของการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ท าให้ทราบไดว้า่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีระบบระเบียบท่ีชัดเจน ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการได้รับผลประโยชน์จาก                      
การท่องเท่ียว ไม่เวน้เพียงแต่นกัท่องเท่ียวท่ีไดจ้ากการศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ยงัไดร้วมไป
ถึงคนในทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีดีข้ึน จึง
เห็นได้ว่าจากหลกัการในขั้นตน้สามารถได้ทราบถึงความสอดคล้องในการพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.4.4  องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักท่ีส าคญัของ                     
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ 

1.  องค์ประกอบด้านพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  รวมทั้งแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
นิเวศ (Eco-system) ในพื้นท่ีนั้นๆ 

2.  องค์ประกอบดา้นการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษท์รัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและจ ากดัมลพิษ ภาวะ และควบคุมอยา่งมี
ขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการย ัง่ยนื 
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3.  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวน การ
เรียนรู้ โดยมีการให้ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการ
เพิ่มพนูความรู้  ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง
ต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่ีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
ปฏิบติัตามแผน ไดรั้บประโยชน์ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว 
อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งการกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิต และการ
ไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษา และจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย 

ในส่วนขององค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น จากการศึกษาขา้งตน้ท าให้
สามารถสรุปไดว้า่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น จ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ
น้ี ซ่ึงถา้ขาดขอ้ใดไปก็จะท าใหไ้ม่เป็นการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ไดใ้นแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว 
 2.4.5  การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ (2548, น. 86) พบวา่การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อ
บริการให้แก่นกัท่องเท่ียวเดินทางสะดวก ไดค้วามรู้และประสบการณ์ใหม่ โดยท่ีแหล่งท่องเท่ียว
นั้น จะต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน เน้นผู ้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว ต้องด าเนินการวางแผนพฒันา จัดท าแผนงานและ
แผนปฏิบติั เพื่อการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว ตอ้งมีการวางแผนปรับปรุงพฒันากฎระเบียบ 
ระหวา่งผูป้ระกอบการ ภาครัฐบาล องคก์รพฒันาเอกชนกบัประชาชนทอ้งถ่ิน องค์ประกอบธุรกิจ
การท่องเท่ียว จะตอ้งเปิดโอกาสใหค้นในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมด าเนินการอยา่งเสมอภาคกนั 

2.  การใหก้ารศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ศึกษาต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน
ทุกระดบั ใหมี้การเรียนรู้เพิ่มพนูประสบการณ์ รู้วธีิการบริการ การฝึกอบรม/ดูงาน เกิดความรู้ใหม่ๆ 
ทนัเหตุการณ์เสมอ 

3.  การก าจดัของเสีย จะตอ้งมีระบบการจ ากดัน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ การบ าบดัน ้ าเสียก่อน
ทิ้งธรรมชาติ การก าจดัขยะและปฏิกูล ถือหลกัใชแ้ลว้ใชซ้ ้ า และเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์อีก
(Reuse/Recycle) ส าหรับของเสียจากหอ้งสุขา อาจใชร้ะบบการท าแก๊สมวลชีวภาพ (Bio gas) 

4.  การศึกษาวเิคราะห์ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และมรดก
ทางวฒันธรรม และแหล่งโบราณคดี โบราณสถานต่างๆ แมเ้ป็นเพียงเนินดินร้าง ยอ่มสะทอ้น อดีต
กาลท่ีทรงคุณค่า ซ่ึงสามารถศึกษาคน้ควา้ ถึงลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน ชุมชนโบราณได ้
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5.  ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ควรสร้างห้องสุขาบริการตามระยะทางเดินห่างกัน
อยา่งน้อย 3 กิโลเมตรต่อ 1 ห้อง ห้องสุขาตอ้งสะอาด คิดค่าบริการเพื่อเป็นค่าการจดัจา้งแรงงาน
ดูแล 

6.  การเดินทางเขา้ชมสะดวก ทางเดินในแหล่งธรรมชาติท่ีเปราะบาง ควรท าทางเดิน
ขา้ม (Board Walk) ค านึงถึงความปลอดภยั มีระบบการส่ือความหมายท่ีดี (แมเ้ดินเท่ียวคนเดียวก็
ได)้ รวมถึงการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน ป้ายช้ี
ทางป้ายส่ือความหมายความออกแบบใชไ้ดท้นทาน 

7.  การรักษาสภาพของแหล่งท่องเท่ียว รักษาไวใ้ห้มีสภาพดั้งเดิมมากท่ีสุด และอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี (สะอาด) มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

8.  การตรวจสอบผลกระทบ การประเมินศกัยภาพในแหล่งท่องเท่ียว จะตอ้งก าหนด
สถานภาพใหเ้หมาะสม โดยหารายละเอียด รวบรวมขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในท่ีแห่งนั้น วา่ควรอยูใ่น
ระดับไหน หาความสมดุลระหว่างความสามารถการรองรับของพื้นท่ี กับความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว และการยอมรับของชุมชนทอ้งถ่ินต่อการพฒันา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กนั เป้าหมายของการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวตอ้งสอดคล้องจากฝ่าย
บริหารทุกระดับ การจัดการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวจะต้องค านึงถึงการลงทุน ต้นทุนของ
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมดว้ย 

9.  การจดัการ การบริการ ควรค านึงถึงระดบัมาตรฐานสากล ปัจจุบนั คือ ISO 9000/ 
ISO 14000/ ISO 18000 ดว้ย 

10.  การศึกษาและส ารวจแหล่งพลังงาน เพื่อน ามาใช้ก่อประโยชน์มากท่ีสุด อาทิ 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานกระแสลม พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ควรใช้พลงังานจากธรรมชาติ
มากท่ีสุดหลีกเล่ียงการใชน้ ้าธรรมชาติ ใชใ้หอ้ยา่งคุม้ค่า หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองปรับอากาศมากท่ีสุด  

11.  การจดัการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตอ้งค านึงถึงขีดความสามารถ ขอบเขตในการ
รองรับปริมาณนักท่องเ ท่ียว (จ านวนนักท่องเท่ียว) โดยใช้หลักการ สภาพแวดล้อม ขีด
ความสามารถการรองรับทางกายภาพ (Physical Carrying Capacity) และขีดความสามารถการ
รองรับทางสภาพแวดลอ้ม (Environmental Carrying Capacity) อาทิ น ้ าประปา ไฟฟ้า ขยะมูลฝอย 
ตอ้งมีแผนการจดัการอยา่งดี เพียงพอต่อการใช ้

12.  การออกแบบส่ิงก่อสร้างส่ิงบริการอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว (ท่ีจอดรถ ท่ี
พกั การเดินทาง ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ห้องสุขา) ตอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่ใหมี้ส่ิงแปลกปลอมเขา้ไป อน่ึง การก่อสร้างควรค านึงถึงความสะดวกของคน
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พิการด้วย ควรหลีกเล่ียงส่ิงต่างๆ เช่น การตดัตน้ไม ้ตอ้งค านึงถึงกระแสน ้ าจะไม่ก่อให้เกิดการ
พงัทลายและไม่กีดขวางเส้นทางเดินของสัตวป่์า 

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดีมี
ความส าคญัมาก ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการรับผิดจากทุกๆ ฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมในการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียว ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเจา้ของบา้น หรือคนในทอ้งถ่ินดูแลอยู่ฝ่ายเดียว ซ่ึงจริงๆ 
แลว้ ทุกฝ่ายควรให้การดูแลดว้ย ซ่ึงรวมถึงนกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการทั้งในส่วนของภาครัฐ 
และเอกชนท่ีมีส่วนท าใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงักล่าว มีความย ัง่ยืนข้ึนมาได ้จึงจ าเป็นตอ้งการให้
หลายๆ มีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหมี้ความย ัง่ยนืในทุกๆ ดา้น 
 2.4.6   หลกัเกณฑใ์นการก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมุ่งเน้นการท่องเท่ียวในรูปแบบของการปลูกจิตส านึกต่อ                    
การรักษาสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม และจดัให้มี
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติเป็นหลกั หลกัเกณฑก์ารก าหนดแล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะประกอบ
ไปดว้ยขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัสมาคมไทยการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์และผจญภัยก าหนดข้ึน แหล่งใดไม่สามารถจัดการให้ได้ครบตามเกณฑ์ก าหนด                       
ก็สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้ดงัน้ี (ประชิด สกุณะพฒัน์ และคณะ, 2554) 

1.  มีป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงป้ายแสดงช่ือหรือท่ีมา เป็นการประหยดับุคลากรแนะน าอยา่งดียิง่ 

2.  มีการจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลบั รวมตลอดเส้นทางเป็น
แบบวงรอบหรือวงกลม ซ่ึงเป็นระยะทางเร่ิมตั้งแต่ 1 กิโลเมตร เป็นตน้ไป 

3.  มีความพร้อมในการบริหารจดัการ ภายในศูนยมี์การบริการอ านวยความสะดวก
เบ้ืองตน้ มีเคาเตอร์บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
บริหารจดัการลกัษณะการเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี และความปลอดภยั 

4.  เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ 
5.  มีการบริหารจัดการพื้นท่ี และบริการร่วมกับประชาชนในท้องถ่ิน องค์กร

ภาครัฐบาล องคก์รเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน ตลอดจนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
6.  มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีมีความรอบรู้ 
7.  มีการก าหนดขีดความสามารถ ในการรองรับของพื้นท่ีจ  านวนนกัท่องเท่ียวต่อคร้ัง

ต่อวนั 
8.  มีแผนท่ีและคู่มือน าเท่ียวประกอบ เพื่อส่ือความหมายในการให้ความรู้แก่

นกัท่องเท่ียว 
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9.  หากแหล่งท่องเท่ียวมีท่ีพกัแรม จะต้องเป็นท่ีพกัแรมท่ีได้มาตรฐานและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

10.  มีแผนพฒันาบุคลากรและการบริการ เพื่อพฒันาใหก้า้วสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
11.  มีแผนพฒันาพื้นท่ี นโยบายต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ชดัเจน เช่น การจดัดารขยะปฏิกลู การจดัการน ้าเสีย การจดัการป้องกนัมลพิษต่างๆ 
จากหลักเกณฑ์ในการก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าให้สรุปได้ว่าหลักเกณฑ์

ดงักล่าวทั้งหมด 11 ประการนั้น ท าให้แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น มีการพฒันาให้เป็นความย ัง่ยืน
ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงหลักเกณฑ์ต่างๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ท่ีส าคัญในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีความครอบคลุม
มากท่ีสุด และป่าชายเลนก็ถือเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนเลยวา่ เป็น
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีหลกัเกณฑต่์างๆ ประกอบ  
 2.4.7  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ (2548, น. 96) การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชากร และองคก์รทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร การบริการ 
การแลกเปล่ียนความรู้ และวฒันธรรมชุมชน ในกระบวนการท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน พฒันาหรือใหป้ระชาชนมีผูแ้ทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกสมยั 

1.  บทบาทและหน้าท่ีของประชาคมต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประชาคม 
(Community) หรือกลุ่มประชาชนนบัเป็นองค์กรเล็กท่ีสุดและมีบทบาทเป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
บทบาทต่อการบริหารและการจดัดา้นการอนุรักษท์รัพยากรกรการท่องเท่ียวร่วมกนั ดงัน้ี  
  1.1  ร่วมพิจารณากิจกรรมท่องเท่ียวในพื้นท่ี กิจกรรมการท่องเท่ียวแต่ละประเภทท่ี
มีอยู ่ด าเนินการอยูน่ั้นประชาคมจะตอ้งพิจารณาว่า ยินดีให้มีกิจกรรมนั้นหรือไม่ เช่น กิจกรรมเดิน
ป่าชมพรรณไม ้โดยใชช้า้งเป็นพาหนะน าชม ฯลฯ 
  1.2  ร่วมก าหนดแผน วิธีการและการจดัการ การจดัท าแผนพฒันา แผนส่งเสริม 
แผนปฏิบติัการแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ (แผนเฉพาะกิจ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง 
และแผนระยะยาว วิสัยทศัน์) ประชาคมในทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมประชุมก าหนดแผน ก าหนด
วธีิการจดัการและร่วมด าเนินกิจกรรมในลกัษณะหุน้ส่วนหรือสหกรณ์ดว้ย 
  1.3  ร่วมไดรั้บผลประโยชน์ในการด าเนินการอยา่งเสมอภาค การร่วมบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ย่อมมีรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน การจดัการจะตอ้งแบ่งปันผลก าไรหรือรายไดอ่ื้นๆ 
ใหก้บัผูร่้วมด าเนินการตามสัดส่วนอยา่งเสมอภาคและโปร่งใส 
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  1.4  ร่วมประเมิน แกไ้ขปัญหา เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี
มาตรฐานในระดบัสากล การด าเนินการทุกคร้ังจะตอ้งมีการประเมินผล การวิเคราะห์ปัญหา การ
แก้ไขปัญหา การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะตอ้งร่วมกนั ตลอดจนการสร้าง
ระเบียบและมาตรการร่วมกนั เพื่อให้การท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ มีความคล่องตวั ประชาคม
จะต้องเลือกผู ้แทนกลุ่มหน่ึง คนหรือสองคนเพื่อท าหน้าท่ีประธานและรองประธาน เพื่อ
ประสานงานและติดต่องาน  

2.  บทบาทและหนา้ท่ีของ อบต. ต่อการพฒันาการท่องเท่ียว อบต. มีบทบาทและหนา้ท่ี
ในการพฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัน้ี 
  2.1  ส ารวจศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวและวางแผนพฒันา โดยท่ีแหล่งท่องเท่ียว
นั้น จะตอ้งมีความเป็นธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์อยา่งดั้งเดิม ก าหนดวิสัยทศัน์ ก าหนดวิธีการ ก าหนด
แผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาของรัฐบาล และประสานแผนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2  เตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพด าเนินการ จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไวแ้ต่ละแผนงาน รวมทั้งการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท่องเท่ียว 
  2.3  คุ ้มครอง ดูแล ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว การเดินทางท่องเท่ียว 
ตลอดจนความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
  2.4  วางแผนวิจยั วิเคราะห์ ส ารวจ ประเมินผลแหล่งท่องเท่ียว ตลาดการท่องเท่ียว
และนกัท่องเท่ียว ตลาดการท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวเพื่อให้มีคุณภาพ และมีนกัท่องเท่ียวไปเท่ียว
อยา่งสม ่าเสมอ 
  2.5  วางแผนพฒันา ฟ้ืนฟู ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหแ้หล่งท่องเท่ียวมีศกัยภาพ 
มีคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื สามารถจดัการท่องเท่ียวไดต้ลอดไป 
  2.6  วางแผนพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติังานให้มีพื้นท่ีให้มีความรู้โดยการอบรม ดูงาน
นอกสถานท่ี เพื่อสร้างแนวคิด ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  2.7  การจดัการแหล่งท่องเท่ียวนั้น ตอ้งวางแนวพฒันาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ในระดบัสากล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ย่อมมีหนา้ท่ีตามเทศบญัญติัในการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คลา้ยกบั อบต. แต่เป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

3.  บทบาทและหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
ก าหนดนโยบายหลกัของการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดบันโยบายของภาครัฐ 
รวมทั้งได้ระบุหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องต่อการจดัการ โดย ททท. มีบทบาทเป็นผู ้

DPU



34 
 

ประสานงานในการเนินงานให้มีระบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีมาตรฐานของการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ดงัน้ี 
  3.1  กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล และจดัระเบียบเมืองและทอ้งถ่ิน ให้มี
มาตรฐานความเป็นอยูข่องเมือง ทอ้งถ่ินในกรอบของเมืองท่ีน่าอยู ่ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี 
  3.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าท่ีก ากับดูแลจัดระบบระเบียบให้มี
มาตรฐานและอนุรักษท์รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื เช่น ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทั้งบนบก
และในทะเล คุณภาพของการผลิตอาหาร ฯลฯ 
  3.3  กระทรวงคมนาคม มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและจดัระบบระเบียบ การเดินทาง (ทาง
รถยนต ์รถไฟ รถประจ าทาง รถรับส่งนกัท่องเท่ียว เคร่ืองบิน รวมถึงพาหนะการขนส่งทุกประเภท) 
การขนส่งต่างๆ และการส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  3.4  กระทรวงสาธารณสุข มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล การจดัระบบระเบียบดา้นสุขอนามยั 
การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรคติดต่อและสาธารณสุขอ่ืนๆ ของประชาชนและนกัท่องเท่ียว 
  3.5  กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัระบบระเบียบการศึกษา การให้
ความรู้ การจดัท าหลกัสูตรทั้งการศึกษาในสถานศึกษา และนอกหลกัสูตรการศึกษาของประชาชน
ทัว่ไปรวมทั้งมีบทบาทต่อการวิจยั ส ารวจศึกษาการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิจยัเร่ือง
การตลาด การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศดว้ย 
  3.6  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัระบบระเบียบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการสร้างมาตรฐานในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การสร้างมาตรฐานการบริการ 

4.  บทบาทของภาคเอกชน ภาคเอกชนท่ีเขา้มามีบทบาทและท าหน้าท่ีในการพฒันา 
และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ 
  4.1  สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภยั: สอท. (Thai Ecotourism & 
Adventure Travel Association : TEATA) สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั : สอท. มี
ช่ือภาษาองักฤษว่า Thai Ecotourism & Adventure Travel Association: TEATA) เป็นกลุ่ม
ภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจการจดัน าเท่ียวรายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco-Adventure 
Travel) ไดร้วมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นสมาคมเพื่อส่งเสริมและพฒันากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละ
ผจญภยัใหเ้ติบโตอยา่งมีแบบแผนและมีส่วนช่วยในการประสานงานร่วมกบัภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยัใหมี้รูปแบบท่ีชดัเจนมากข้ึน 
  4.2  สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (ATTA) สมาชิกประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการบริษทัน าเท่ียวภายในประเทศ ตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2511 เพื่อสนบัสนุน
และช่วยเหลือสมาชิกในการแกปั้ญหาต่างๆ และร่วมมือพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ในระดบัสากล 
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มุ่งส่งเสริมและพฒันารายการน าเท่ียวในประเทศ ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวในประเทศและ
ยกระดับมาตรฐานการบริการ ส่งเสริมให้คนไทยเท่ียวไทยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
พฒันาการท่องเท่ียวสู่ระดบัสากล 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้ น 
สามารถกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น จ าเป็นตอ้งมีการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อการ
น าไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนได ้จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว ท าให้เขา้ใจว่า
ไม่ใช่มีเพียงแต่ความรับผิดชอบของเจา้บา้น หรือคนในชุมชนทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่จ าเป็นตอ้งมีการ
ร่วมมือจากในส่วนของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ท่ีจ าเป็นตอ้งยื่นมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ดังกล่าวได้ เพื่อน าการท่องเท่ียวไทยนั้น เกิดการท่องเท่ียวแบบสมบูรณ์ และย ัง่ยืนมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี จากการร่วมมือกนัในหลายๆ ฝ่าย 
 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
 2.5.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Conservation Tourism) 

ได้มีนักวิชาการได้นิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไวม้ากมาย ได้แก่
วรรณพร วณิชชานุกร และราชภฏัสวนดุสิต (2540) ได้มีการอภิปรายเก่ียวกับความหมายของ                
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยมีนกัวิชาการบางคน กล่าววา่ “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ปรียบเสมือน
คนตาบอดคล าชา้ง ซ่ึงเม่ือสัมผสัส่วนใดส่วนหน่ึงของชา้งก็สรุปไดว้า่มีลกัษณะเช่นเดียวกบัอวยัวะ
ในส่วนท่ีตนสัมผสัอยู่” เน่ืองจากกิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์อ้งเก่ียวกบัคน กลุ่มต่างๆ 
จึงท าให้เกิดการส่ือความหมายต่างกนัตามบทบาทของกิจกรรมท่ีมีอยู่ดงัน้ี แต่ในขณะเดียวกัน               
การประชาสงเคราะห์ (2539) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การเดินทางไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกับ
ทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของ
ความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั องค์กรระดบัภูมิภาคและนานาชาติ 
World Wildlife Fund (WWF) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์า่ เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีปกป้องพื้นท่ีต่างๆ ทางธรรมชาติ และเป็นวิถีทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจดว้ย             
การอนุรักษท์รัพยากรเหล่าน้ี (Rushmann, 1992) 

ในขณะท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2538) ไดก้ล่าวถึง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาช่ืน
ชมและเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความรู้ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hector Ceballos-

DPU



36 
 

Lascurain (1991) จากสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนุรักษ ์(International Union for the Conservation 
of Nature and Natural resources หรือ UCN) ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีให้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชมศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินกบัทศันียภาพพืชพรรณและสัตวป่์า รวมทั้ง
ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติเท่านั้น 

จากแนวความคิดเก่ียวกบัความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สามารถสรุปไดว้่า 
เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นในส่วนของการท ากิจกรรมท่ีค านึงถึงการอนุรักษธ์รรมชาติเป็นส าคญั ซ่ึง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะท าในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป ก็จะมีความแตกต่างกนั แลว้แต่
สภาพของแต่ละพื้นท่ี จึงถือเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีส าคญัมากกบัแหล่งท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนั 
 2.5.2  หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

อิศรัฏฐ์ รินไธสง และคณะ (2552) ได้พูดถึงนักวิชาการหลายท่านว่าได้แสดงความ
คิดเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น ควรจะมีหลกัการต่างๆ ท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

1.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นน ้ า
เสีย ขยะ ตลอดจนการคมนาคม 

2.  ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ทรัพยากรชุมชนในทอ้งถ่ิน และอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเอง ส่วนหน่ึงของรายไดค้วรยอ้นไปสู่การอนุรักษ ์

3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียวเป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ควรสนบัสนุนใหน้กัท่องเท่ียวมีความรับผิดชอบทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของตนเองท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
วฒันธรรมในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

4.  ในการสร้างหรือการจดัการใดๆ ควรยอมรับในขอ้จ ากดัจากสภาพแหล่งท่องเท่ียว
ตามลกัษณะท่ีเป็นอยู ่หากมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงควรเป็นไปเพื่อให้ทศันียภาพของทอ้งถ่ินดี
ข้ึน ตลอดจนการลงทุนทางดา้นการท่องเท่ียวก็เป็นไปเพื่อสนบัสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ 
ในทอ้งถ่ิน ไม่พึ่งพาการลงทุนของต่างชาติ ซ่ึงเป็นการลดการไหลออกและรายไดไ้ปยงัต่างประเทศ 

5.  ในการวางแผน ตดัสินใจ และด าเนินงานตลอดจนการควบคุม ควรให้คนในทอ้งถ่ิน
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด มิใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเท่ียว และให้บุคคลภายนอกมาคิดและ
ตดัสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะไม่เป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

6.  ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการอนุรักษ์การท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพยัง่ยืนหรือไม่เพียงใด การท าธุรกิจโดยมุ่งท าก าไรสูงสุดในระยะสั้น เป็นการทุบหมอ้ขา้ว
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ตวัเอง อย่างไรก็ตามบริษทัน าเท่ียวก็สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวไดต้ราบนาน
เท่านาน ถ้ามีการจดัท าธุรกิจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นับตั้งแต่การใช้วสัดุท่ีไม่ท าลายสภาพแวดล้อม 
และสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ การมีมคัคุเทศก์ท่ีมีความรู้ในระบบนิเวศ และวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง การให้การศึกษาแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินท่ี
เป็นจุดหมายปลายทางก่อนท่ีจะไปถึง ทั้งในรูปของภาพยนตร์ในเคร่ืองบิน เทปบนัทึกเสียง และ
เอกสารเผยแพร่ 

7.  มีการจดัการและควบคุมจ านวนนกัท่องเท่ียวให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และไม่เกิน
ขีดความสามารถของชุมชนในทอ้งถ่ิน และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวจะรองรับได้ อีกทั้งมี
นกัท่องเท่ียวสม ่าเสมอตลอดทั้งปีไม่ใช่มีเฉพาะฤดูกาล เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัผูท่ี้ท  างานใน
อุตสาหกรรมน้ี 

ในขณะเดียวกนั สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2554) ไดก้ล่าววา่ หลกัการของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีหลกัการท่ีส าคญั คือ 

1. จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ให้คงสภาพเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด 
ไม่ถูกท าลายไป 

2.  กระตุน้จิตส านึกของคนในท้องถ่ินให้พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากร                  
การท่องเท่ียวเหล่านั้น โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว เพียงเพื่อหวงั
ผลประโยชน์ส่วนตน 

3. ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของ               
แหล่งท่องเท่ียวท่ีตนเดินทางเขา้ไปเยือน และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นมรดกตกทอด ของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ใหค้งสภาพท่ีดีต่อไป นานๆ 

ในส่วนของหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สามารถสรุปไดว้่า เป็นการกระตุน้
ใหค้นในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว ตระหนกัถึงการดูแล และอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว เพื่อให้
เกิดความย ัง่ยนื ในทุกดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  
 2.5.3  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

สายสุนีย์ สิงหทศัน์ (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์กล่าววา่มี 3 ประการ คือ 

1.  การสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพราะธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มถือว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ หากธรรมชาติและ
ระบบนิเวศได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสท่ีธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้มจะเส่ือมโทรมลงหรือถูกท าลายลงก็มีอยู่สูง การให้ความรู้ความเขา้ใจหรือการสร้าง
จิตส านึกแก่นกัท่องเท่ียวหรือผูม้าเยอืนจึงเป็นส่ิงส าคญั 

2.  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบแรกโดยตรง 
เพราะนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มกัเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความปรารถนาหรือสนใจท่ีจะศึกษา
เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติในลกัษณะต่างๆ และสภาพภูมิทศัน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนธรรมชาติท่ี
ยากล าบากต่อการเดินทางและทา้ทาย 

3.  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในระยะยาวมากวา่กิจกรรมอ่ืน ๆ การเปิดโอกาสให้
ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ไดแ้ก่ 
การลงทุนเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต ่า การเป็นมคัคุเทศก ์
การน าสินคา้ท่ีเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นมาขายแก่นกัท่องเท่ียว และการจา้งงานในส่วนบริการ       
อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

จากองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ การมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นก็จ  าเป็นต้องมีจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ อย่างจริงจงั และกลุ่มของนกัท่องเท่ียวนั้น ก็จะตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นพิเศษดว้ย 
 
2.6  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 2.6.1  ความหมายของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกๆ แหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจาก              
การท่องเท่ียวจะตอ้งตอ้งมุ่งสู่การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ได้มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 

ท่ีประชุมสหประชาชาติท่ีประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและพฒันา (Earth 
Summit Conference) ณ ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของ                  
การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้่า “หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มทุกรูปแบบ 
ไม่วา่จุดหมายปลายทางจะเป็นท่ีใด หรือจะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) หรือกลุ่มเล็กทั้งในเมือง
และชนบท” 
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ในขณะท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2538) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนืไวว้า่ หมายถึง การท่องเท่ียว รวมถึงการจดับริการอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดย 

1.  ตอ้งด าเนินการภายใตขี้ดความสามารถของแหล่งธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว 

2.  ตอ้งตระหนกัดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว 

3.  ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก                 
การท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

4.  ตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
(Sustainable Tourism) วา่หมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอยา่งดีเยี่ยม 
เพราะสามารถด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจ
ท่องเท่ียวมีการปรับปรุง คุณภาพให้ไดผ้ลก าไรอยา่งเป็นธรรม โดยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือน
สม ่ า เสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีสุดอย่างยืนยาว รวมถึง                    
ศรันย ์เลิศรักษ์มงคล (2540) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้่า การพฒันาการ
ท่องเท่ียวให้มีลกัษณะของการถ่ายทอดวฒันธรรมให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วฒันธรรมท่ีดีไดเ้ขา้ใจ
คุณค่าอนัสูงส่งของวฒันธรรมนั้นจะเป็นส่ิงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ท าให้คนไทยมีความรู้
มากข้ึน  ไดร้ายไดจ้ากความรู้ และนกัท่องเท่ียวไดอ้รรถประโยชน์จากพุทธศาสนา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท า
ใหมี้คุณภาพของการพฒันาเกิดข้ึน 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน สรุปไดว้่า การท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนนั้น มีความส าคัญมากในทุกๆ ด้าน ดังเช่น เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงท่ี                    
แหล่งท่องเท่ียวใดท่ีสามารถท าให้เกิดความย ัง่ยืนข้ึนไดย้่อมเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ 
และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บก็คุม้ค่ากบัทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6.2  ลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

ลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นจุดเด่น หรือเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถน าไปสู่การ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพได ้โดยมีนกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ไดก้ล่าวว่าการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน มีลกัษณะส าคญัอยู ่                    
6 ประการดงัน้ี คือ 
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1.  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ทุกแห่ง 
2.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 
3.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีรับผดิชอบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้และประสบการณ์เก่ียวข้องกับ

ธรรมชาติและวฒันธรรม 
5.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งยนืยาว 
6.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน และคืนผลประโยชน์กลบัสู่

ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
ในขณะเดียวกนั อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ควรมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความต่อเน่ืองของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเน่ืองของวฒันธรรมซ่ึงจดัเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเท่ียว 
และสามารถมอบประสบการณ์นนัทนาการท่ีดีใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

2.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเนน้คุณภาพของสามส่วนหลกั 
คือ คุณภาพของส่ิงแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ และ
คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

3.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุลระหว่างความ
ตอ้งการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและขีดความสามารถของ
ทรัพยากร 

ในส่วนของลกัษณะของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื สรุปไดว้า่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเกิดจาก
ความรับผิดชอบจากทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถ่ินใน                 
การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณค่า 
 2.6.3  หลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (sustainable tourism) มีหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน (sustainable development) ซ่ึงเป็นกระแสความคิดหลกัของโลกในช่วง 2 ทศวรรษท่ี
ผา่นมา และไดรั้บความสนบัสนุนจากคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Commission 
on Sustainable Development) ขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงหลกัการโดยทัว่ไปของการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนคือ จะตอ้งมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งมีการ
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ร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย เม่ือน าหลกัการน้ีมาปรับใชก้บั                         
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื จึงมีจุดเนน้ท่ีส าคญัดงัน้ี (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2554) 

1.  จะตอ้งดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียว ให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะเวลา 
ยาวนานจนถึงชัว่ลูกชัว่หลาน มิใช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบนัเท่านั้น 

2.  ลดการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง และลดปริมาณของเสียท่ีจะเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.  มีการกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ให้แก่คนในทอ้งถ่ินท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู ่
เปิดโอกาสใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ และการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 

4.  มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม ่าเสมอระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว และชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการ
วางแผนงาน การจดัสรรงบประมาณ และการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

5.  มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด การศึกษาวิจยั และความรู้เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ออกไปในหมู่ประชาชน ทั้ งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่าง
กวา้งขวาง 

ซ่ึงสอดคล้องกับ อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) ได้กล่าวถึงหลักการของการท่องเท่ียว                  
แบบยัง่ยนืวา่มีหลกัการดงัน้ี 

1.  การอนุรักษแ์ละการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) ทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัและเนน้การท าธุรกิจในระยะยาว 

2.  การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing Over -
consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว 
และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

3.  การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคม และวฒันธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต 

4.  การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เขา้กบั
กรอบแผนกลยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 

5.  การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economic)   โดย
ค านึงถึงราคาและพฒันาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มไว ้ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนั
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายอีกดว้ย 
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6.  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) ในดา้น                    
การจดัการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและการจดัการ
การท่องเท่ียว 

7.  การประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน องค์กรและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วมแกปั้ญหา 

8.  เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบติัใน                
การพฒันาแบบยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถ่ินทุกๆระดบั เพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว 

9.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือให้กับนักท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้ง
เป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

10.  การวิจยัและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพใน                  
การด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

จากหลกัการของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนสามารถ สรุปไดว้่า หลกัการของการจดัการ                
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนนั้น ส่วนส าคญัอยูท่ี่ประโยชน์ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั ซ่ึงยิ่งถา้
ชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นไดรั้บประโยชน์มากเท่าไหร่ ก็แสดงวา่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ก็จะมีความย ัง่ยืน
มาก ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นไดท้นัทีเลยวา่ ความย ัง่ยืนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มก็
จะมีความย ัง่ยนืควบคู่กนัไปดว้ย 
 
2.7  แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2.7.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั
ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ี ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 ท่ีมุ่งเนน้
คนเป็นส าคญัมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดพ้ยายามเปล่ียนแปลงแนวทางการพฒันาจาก
ระดบับนลงล่าง (Top - down) มาเป็นจากระดบัล่างข้ึนบน (Bottom - up) แนวทางดงักล่าวสอดรับ
กบัแนวคิดของ  โอคเลย ์ (Oakley, 1984) ไดก้ล่าวว่า แนวทางจากระดบัล่างข้ึนบนน้ี เก่ียวขอ้ง                  
อย่างยิ่งกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขาดหาย (Missing ingredient) ใน
กระบวนการพฒันา 

ในส่วนของความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ได้มีนกัวิชาการหลายท่าน
อธิบายและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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Cohen and Uphoff (1981) ไดใ้ห้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนไวว้า่ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน หมายถึง การสร้างโอกาสใหส้มาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ 
และเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จาก
การพฒันานั้นอยา่งเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation, 1981) และ 
รีเดอร์ (Reeder, 1974) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วมไวว้่า การมีส่วนร่วม เป็นการ
ปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม 

ในขณะเดียวกนั อุดร วงษท์บัทิม และสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย ์(2546) ไดก้ล่าววา่ การมี
ส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน หมายถึง การมีสิทธ์ิในการควบคุม ดูแลกระบวนการท่องเท่ียว โดยมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ขั้นการส ารวจ วางแผน จดัการ ด าเนินการ ซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดรายไดห้รือผลประโยชน์
ต่อท้องถ่ินแล้ว ยงัช้ีถึงความส าคัญของท้องถ่ินและเป็นกระบวนการเรียนรู้สู่ทางการพฒันา
ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2550) ท่ีไดใ้ห้
ความหมาย การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมไวว้่า หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
ด าเนินการโดยชุมชนเอง นับตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อ               
ให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม               
ในชุมชน บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ในขณะท่ี วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน (2531) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การเขา้ร่วมอย่างแข็งขนัและอย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกขั้นตอนของ
โครงการหรืองานพฒันาชนบท โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีส่วนร่วมในอ านาจ การตดัสินใจและหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ การมีส่วนเขา้ร่วมจะเป็นเคร่ืองประกนัวา่ส่ิงท่ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการท่ีสุดนั้น จกั
ไดรั้บการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปไดม้าก ข้ึนวา่ส่ิงท่ีท าไปนั้นจะตรงกบัความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง และมัน่ใจมากข้ึนวา่ผูเ้ขา้ร่วม ทุกคนจะไดรั้บประโยชน์เสมอหนา้กนั 

สรุปแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ส่วนใหญ่จะถือไดว้า่
เป็นเป้าหมายของทุกๆ ชุมชน ท่ีตอ้งการให้คนในชุมชนร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนให้บรรลุ
เป้าหมาย แต่ถา้เป็นแหล่งท่องเท่ียวก็เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 
เพื่อท่ีจะท าใหก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 2.7.2  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
การท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงมี

นกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
Koufman (1949) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนในชนบท พบวา่ อายุ เพศ 

การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได ้และระยะเวลาการอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประยรู ศรีประสาธน์ (2542) ไดน้ าเสนอปัจจยัของการมีส่วนร่วม วา่
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อาย ุเพศ 
2.  ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้และการเป็นสมาชิก

กลุ่ม 
3.  ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีดงัน้ี 
1.  ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ 
2.  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้
3.  การได้รับขอ้มูลข่าวสาร ได้แก่ ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งท่ีมาของ

ข่าวสาร 
ในขณะเดียวกัน ดรรชนี เอมพันธ์ุ (2550) ได้กล่าวถึง ปัจจัยในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1.  ชุมชนตอ้งมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพดา้นพื้นท่ี และส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) และ

สามารถเขา้ถึง (Access) หรือไดรั้บความเห็นชอบใหเ้ขา้ไปด าเนินการจดับริการท่องเท่ียวได ้
2.  ตอ้งมีตลาดการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ในพื้นท่ี หรือบริเวณใกลเ้คียง หรือมีโอกาสท่ีจะมี

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืน 
3.  ชุมชนตอ้งมีทกัษะและความรู้ในการจดัการเก่ียวการท่องเท่ียวในประเด็นต่างๆ เช่น   

การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว การจดัการระบบการเงิน การบญัชี การให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
มคัคุเทศก ์ท่ีพกั อาหาร การตลาดและประชาสัมพนัธ์ การติดต่อประสานงาน เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัต่างๆ มีผลต่อ              
การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปัจจยัทัว่ไป จนถึงปัจจยัเฉพาะท่ีในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ควรมีเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวใหมี้ความย ัง่ยนื และประสิทธิภาพ 
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 2.7.3  หลกัการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2550) ไดก้ล่าวถึง หลกัการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดงัน้ี 
1.  ตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบต่อชุมชน และทรัพยากรท่องเท่ียว ทั้งในบริเวณ

แหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีใกลเ้คียง 
2.  ตอ้งมีความย ัง่ยนืทั้งทรัพยากรท่องเท่ียว และการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียว 
3.  ประชาชนทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมิน

ติดตามผล 
4.  เป็นการน ารายได้หรือประโยชน์ อ่ืนๆ มาสู่ชุมชน และเกิดการกระจายรายได้

ดงักล่าวอยา่งเป็นธรรม 
5.  ต้องเป็นการให้ประสบการณ์นันทนาการท่ีดีแก่นักท่องเท่ียว ทั้ งยงัก่อให้เกิด

จิตส านึกในการท่องเท่ียวท่ีดี และท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในชุมชนทอ้งถ่ิน และ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีชุมชนทอ้งถ่ินดูแลจดัการ 

แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนนั้น สรุปไดว้่า การ
จดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ไม่เพียงแต่ไดรั้บประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว คือ คนในชุมชน
ท้องถ่ิน แต่ยงัมีผูไ้ด้รับประโยชน์จากการจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน คือ 
นกัท่องเท่ียวก็จะไดรั้บประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียวนั้น กลบัไปดว้ย 
 2.7.4  ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนกัวิชาการไดเ้สนอเก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนไว ้
ดงัน้ี 

Cohen and Uphoff (1981) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนไวว้า่ สมาชิก
ของชุมชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1.  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรท าอะไรและท าอยา่งไร 
2.  การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 
3.  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ Fornaroff (1980) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มี

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1.  การวางแผน การตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมาย 
2.  การติดตามประเมินผล 
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3.  การด าเนินงาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ในขณะเดียวกนั อภิญญา กงัสนารักษ์ (2544) ได้น าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนวา่ ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 
1.  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน

ชุมชน ร่วมตดัสินใจก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
2.  การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการ

ด าเนินงาน  รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 
3.  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วม

ช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือ
ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได ้

ซ่ึงสอดคล้องกับ อคิน รพีพฒัน์ (2547) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 

1.  การก าหนดปัญหา และค้นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข การ
ตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันา 

2.  การวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 
3.  การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
4.  การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 
ในขณะท่ี วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนไว ้                      

2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะท่ี 1 มีขั้นตอน ดงัน้ี การคิด การตดัสินใจ การวางแผน การลงมือปฏิบติั 
ลกัษณะท่ี 2 มีขั้นตอน ดงัน้ี ก าหนดปัญหา การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล 

การบ ารุงรักษา การพฒันาใหค้งไว ้
อย่างไรก็ตาม ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานเร่ืองใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว ้8 ประการ คือ 
1.  ร่วมท าการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
2.  ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาขององคก์ารหรือเพื่อ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร หรือสนองความตอ้งการขององคก์าร 
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3.  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจดัหรือแกไ้ขและ
สนองความตอ้งการขององคก์าร 

4.  ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.  ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.  ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของ

หน่วยงาน 
7.  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีท าไว ้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ใหเ้กิดประโยชน์ไดต้ลอดไป 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น สามารถสรุปได้
ว่า ชุมชนในทุกๆ ทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ จะตอ้งมีการร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยในเร่ืองของการสร้าง
งาน สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ิน อย่างเช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ร่วมมือ การ
ท างานอยา่งมีขั้นตอน เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดความเขม้แข็ง และสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ของนักวิชาการหลายๆ ท่าน สามารถน ามาเขียนเป็นกรอบแนวความคิด (หน้า 55) โดยสรุปได ้                
5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี ดา้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ดา้นท่ี 2 การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ดา้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดา้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และดา้นท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
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2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     

ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” ผูว้จิยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ดงัน้ี 
 2.8.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

วีระศกัด์ิ กราปัญจะ (2554) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นอ่าวท่าเลน-บา้นท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษา
พบว่า ป่าชุมชนบา้นอ่าวท่าเลน-บา้นท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี มีศกัยภาพ
เหมาะสมต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน การก าหนดหลกัเกณฑ์ กฎ 
กติกา ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ต าบล และออกเป็นขอ้บญัญติัต าบล เพื่อบงัคบั
ใชใ้หค้รอบคลุมทุกดา้น โดยมีผูแ้ทนของหมู่บา้น เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน รูปแบบกิจกรรมควร
เก่ียวเน่ืองประเพณีทอ้งถ่ินหรือการประกอบอาชีพของชุมชน การพฒันาควรพฒันาดา้นการจดัการ
การท่องเท่ียว ดา้นความรู้ในทอ้งถ่ิน ดา้นเครือข่ายการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้น
ความปลอดภยัและส่ิงอ านวยความสะดวก ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ชุมชนขาดการ                  
มีส่วนร่วม ควรส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการจดัการป่าชุมชน 

อ านาจ รักษาพล (2549) ศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเกาะยาวน้อย ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั
พงังา ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน
เกาะยาวนอ้ย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
และการขยายเครือข่าย ส่วนปัจจยัท่ีมีค่ารองลงมา คือ การพฒันาด้านเศรษฐกิจ ความพร้อมของ
องคก์รชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม การพฒันาสังคมและวฒันธรรม และปัจจยัท่ีมีค่า
นอ้ยท่ีสุด คือ การยอมรับและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์ร 

ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2552) ศึกษาเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อ                  
การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนท่ีเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า                  
แนวทางการวางแผนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพฒันา                  
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ได้แก่ การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อปลุก
จิตส านึกดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
โดยพฒันาเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจให้
เขม้แขง็ และสร้างความเขม้แข็งกบัชุมชน โดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย ์เกษตร
ย ัง่ยนื และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุ้มชนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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วิทิตา งามปัญจะ (2546) ศึกษาเร่ือง การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเขตบางขุนเทียนเพื่อ                
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบวา่ ภาครัฐนั้นไดมี้การพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยวธีิการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี แต่ไม่ไดป้ระสานถึงบทบาทท่ีแสดงออกถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของคนในพื้นท่ี เช่น ประเด็นความเป็นมาของคนในพื้นท่ี วิถีของการด ารงชีพของคนใน
พื้นท่ี การพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพของพื้นท่ี ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษและส่งผล
กระทบท่ีเสียหายต่อพื้นท่ีมาถึงปัจจุบนั ในส่วนภาคประชาชนก็ไม่ได้แสดงบทบาทของการร่วม
พฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวแต่อยา่งใด แต่ประเด็นท่ีชดัเจนท่ีท าให้บทบาทภาคประชาชนไม่มี คือ 
การขาดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน และการขาดความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีตนอาศยัอยู่ ดงันั้น การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเขตบางขุนเทียนให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน ภาครัฐจะตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจะน าการพฒันามาสู่พื้นท่ีน้ี ใน
ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีตวักลางท่ีจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและ
อนุรักษ์พื้นท่ีไว ้และตอ้งดึงศกัยภาพของปัจจยัทางด้านทุนจากภาคเอกชนเขา้มาเพื่อการพฒันา
ใหก้บัภาคประชาชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดไป 

กฤษณ์ โคตรสมบติั (2553) ศึกษาเร่ือง การประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : 
กรณีศึกษาแหล่งท่องเ ท่ียวในเขตแก่งสามพันโบก อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี                             
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม มีศกัยภาพอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก                
ด้านสภาพการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ด้านส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ด้านคุณค่า ความส าคญั และ                
การใหก้ารศึกษา ดา้นความร่วมมือของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว และดา้นองคก์รในการจดัการ
และการบริหารการท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัแนวทางในการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในเขตแก่งสามพนัโบก เน่ืองจากเป็นการท าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน ชาวบา้นมีงานท า
และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แต่ทั้งน้ีสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ชุมชนยงัไม่ไดเ้ขา้ไป                
มีส่วนร่วมมากนกั ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโดยกลุ่มนายทุน และกลุ่มผูน้ าบางกลุ่มเท่านั้น 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถสรุปไดว้่า ส่วน
ใหญ่พบวา่มีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดอ้ยา่งเหมาะสม ในทางตรงกนัขา้มก็พบว่า ยงัขาด
การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยูอี่กดว้ย ดงัเช่น วีระศกัด์ิ กราปัญจะ (2554) ศึกษาเร่ือง รูปแบบ               
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นอ่าวท่าเลน-บา้นท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ ป่าชุมชนบา้นอ่าวท่าเลน-บา้นท่าพรุ มีศกัยภาพเหมาะสมต่อ                
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อ านาจ รักษาพล (2549) 
ศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน                 
เกาะยาวนอ้ย ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเกาะยาวนอ้ย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนปัจจยัท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ การยอมรับและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์ร รวมถึง กฤษณ์ 
โคตรสมบติั (2553) ศึกษาเร่ือง การประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตแก่งสามพนัโบก อ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวม มีศกัยภาพอยู่ในระดบัมาก ในทุกๆ ดา้น แต่ทั้งน้ีสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว ชุมชนยงัไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมมากนกั ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโดยกลุ่มนายทุน และ
กลุ่มผูน้ าบางกลุ่มเท่านั้น 

ในขณะท่ี วิทิตา งามปัญจะ (2546) ศึกษาเร่ือง การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเขตบางขุน
เทียนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐนั้นได้มีการพฒันาพื้นท่ีเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยวิธีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี แต่ไม่ได้ประสานถึงบทบาทท่ี
แสดงออกถึงสภาพความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบท่ีเสียหายต่อพื้นท่ีมาถึงปัจจุบนั ใน
ส่วนภาคประชาชนก็ไม่ไดแ้สดงบทบาทของการร่วมพฒันาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวแต่อยา่งใด โดย
การขาดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน และการขาดความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีตนอาศยัอยู ่

ในขณะเดียวกนั ยงัมีการส่งเสริมและมีการจดัการเก่ียวกบัชุมชน โดยเน้นการสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ดงัเช่น ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2552) ศึกษาเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการเพื่อการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนท่ีเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาพบว่า การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยพฒันาเป็นศูนยก์ลาง                    
การท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจให้เขม้แข็ง และสร้างความ
เขม้แข็งกบัชุมชน โดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย ์เกษตรย ัง่ยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุ้มชนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น มี
ความสอดคล้องกับช่ือเร่ืองท่ีท าการวิจยั เน่ืองจากส่วนใหญ่แล้วการศึกษาเก่ียวกับการจดัการ                        
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น จะมีชุมชน หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เน่ืองจาก
เป้าหมายหลกัของ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ไดเ้พียงแต่การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเท่านั้นให้มีความ
ย ัง่ยืน ซ่ึงก่อนท่ีจะมีความย ัง่ยืนไดน้ั้น ชุมชนทอ้งถ่ินเหล่านั้น มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งท า
ความเข้าใจ และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 2.8.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
ภาณุ วรมิตร (2549) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชน
ชาวเกาะสมุยมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมาก โดยมีส่วนร่วมใน                           
การพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขมากท่ีสุด 
รองลงมาด้านการมีส่วนร่วนในการหาสาเหตุของปัญหา ซ่ึงการมีส่วนร่วมเสนอแนะให้ข้อมูล
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ในการจดัท าแผนพฒันาและให้ความ
สนใจในการจดัท าแผนโครงการแกปั้ญหาการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินถือไดว้า่นอ้ยท่ีสุด 

สุกญัญา มารศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชาย
เลน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ท่ี 10 บา้นสามคัคี ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี                     
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบา้นในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาก แต่เป็นการมีส่วน
ร่วมทางออ้ม ทั้งน้ีจากรูปแบบวิถีการด ารงชีวิต ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน คือ ขาดความช่วยเหลือ และขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน         
จากเจา้หน้าท่ีของรัฐเท่าท่ีควร ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมป่าไม ้
กรมประมง ควรจดัอบรม และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของ
การอนุรักษป่์าชายเลน ใหม้ากยิง่ข้ึน 

รัตนวดี จุลพนัธ์ุ (2547) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา เกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกาะล้านในระดบัต ่า และเม่ือ
ท าการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ พบวา่ อาชีพ ประสบการณ์ในการอบรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
และการรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สถานภาพทางสังคม  และการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน  ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
และการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของประชาชนในทอ้งถ่ิน  พบว่า ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสารเก่ียวกบั               
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  และขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ขาดการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  ปัญหาความขัดแย้งเร่ือง
ผลประโยชน์  รวมทั้ง หน่วยงานรัฐไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงั 
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สุรศกัด์ิ วรภคบุญญา (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ การ             
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดับค่อนขา้งต ่า และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ ์                   
ป่าชายเลน ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพรอง และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนปัญหา 
อุปสรรค เก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าชายเลน คือ ปัญหาคล่ืนและคล่ืนลมมีความแรง ก่อให้เกิดการกดั
เซาะพงัทลายของชายฝ่ังทะเล ท าใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลนลดนอ้ยลง ดงันั้น ภาครัฐควรมีหน่วยงานเขา้มา
รับผดิชอบโครงการอนุรักษป่์าชายเลน และควรสร้างเข่ือนกั้นแนวชายฝ่ัง เพื่อป้องกนัและลดปัญหา
การกร่อนของชายฝ่ังทะเล 

ศลิษา หมดัลงั (2549) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองสน ก่ิงอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนชาวบา้นคลองสน มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในดา้นร่วมศึกษาคน้หา
ปัญหา ด้านร่วมในการวางแผน ร่วมในการด าเนินงาน และร่วมในการติดตามผล ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมีส่วนร่วมน้อย ผลจากวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ชาวบา้นคลองสนยงัมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก ไม่ตรงกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการจดัเวทีชุมชน และการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจัดการการท่องเท่ียว และปัญหาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชาวชุมชนบา้นคลองสนสรุปเป็นประเด็นได ้5 ประเด็น ดงัน้ี การตระหนกัถึง
ความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว การเอาใจใส่ในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว ความรู้ในการอธิบายแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ความไม่แน่นอนหรือการฉวยโอกาสในการก าหนดราคาสินคา้ และบริการต่างๆ
ของชาวคลองสน และการเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ ของสมาคม ชมรมต่างๆ ของชาวคลองสนตลอดจน
การจดัการบริหารสมาคมชมรมให้เจริญกา้วหนา้ การให้ชาวบา้นคลองสนมีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน จะตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการท่ีสามารถน าไปสู่
แผนปฏิบติัการท่ีเป็นรูปธรรมได ้

อารีลลัน์ ร้ิวทอง (2550) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณตลาดน ้ า บางน ้ าผึ้ ง ต าบลบางน ้ าผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่ไม่
เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย และได้รับความรู้ด้านข่าวสารจากส่ือ โทรทศัน์/วิทยุ อินเทอร์เน็ต ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความรู้ดา้นข่าวสารจากญาติพี่นอ้ง/เพื่อนมากท่ีสุด ดา้นการมี
ส่วนร่วมส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมคา้ขาย ตั้งแต่เร่ิมจดัตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความ
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เขา้ใจในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีแรงจูงใจในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลาดน ้าบางน ้ าผึ้ง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ปัญหากบัการจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ดา้นการจดัการเก่ียวกบัระเบียบ ของตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ไดแ้ก่ กติกาการเขา้มาร่วมในการคา้
ขาย ของประชาชน ดา้นการพฒันาสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ยานพาหนะในพื้นท่ีไม่เพียงพอ 
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ในการจดัการตลาดน ้ าบาง
น ้ าผึ้ ง ด้านการประชาสัมพนัธ์ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดบุคลากรด้าน
อนุรักษ ์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน และระดบัแรงจูงใจในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน สามารถสรุป
ไดว้า่ ส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อยูใ่น
ระดบัน้อย คือ การขาดความร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน ดงัเช่น รัตนวดี จุลพนัธ์ุ (2547) ศึกษาเร่ือง 
การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา เกาะลา้น 
จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในท้องถ่ินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกาะลา้นในระดบัต ่า เน่ืองจาก ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ค่อยไดรั้บทราบข่าวสาร
เก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ขาดการ
ประสานความร่วมมือกนัระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  และปัญหาความขดัแยง้เร่ือง
ผลประโยชน์  รวมทั้ง หน่วยงานรัฐไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรศกัด์ิ วรภคบุญญา (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษป่์าชายเลน ในเขตบางขุนเทียน อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งต ่า และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพรอง และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รวมถึง ศลิษา หมดัลงั 
(2549) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชน
บา้นคลองสน ก่ิงอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนชาวบา้นคลองสน มี
ส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในด้านร่วมศึกษาค้นหาปัญหา ด้านร่วมในการ
วางแผน ร่วมในการด าเนินงาน และร่วมในการติดตามผล ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมีส่วนร่วมนอ้ย และ
ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ อารีลลัน์ ร้ิวทอง (2550) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ต าบลบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
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จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ในขณะเดียวกนั ก็ยงัมีในมุมมองท่ีเป็นบวก คือ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ              
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมาก ดงัเช่น ภาณุ วรมิตร (2549) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี              
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนชาวเกาะสมุยในภาพรวม มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว                
เชิงนิเวศอยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว ด้านการมีส่วนร่วมใน                    
การบ ารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไข ด้านการมีส่วนร่วนในการหาสาเหตุของปัญหา ด้านการมี               
ส่วนร่วมเสนอแนะให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินแก่เจา้หน้าท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ                              
สุกญัญา มารศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชายเลน : ศึกษา
เฉพาะกรณี หมู่ ท่ี  10 บ้านสามัคคี ต าบลบางขุนไทร อ า เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี                     
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาก แต่เป็นการมี                     
ส่วนร่วมทางออ้ม ทั้งน้ีจากรูปแบบวถีิการด ารงชีวิต ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษป่์าชายเลนของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน คือ ขาดความช่วยเหลือ และขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน         
จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐเท่าท่ีควร 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน กล่าวได้ว่า 
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินมีความส าคญัมาก ในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้มีความย ัง่ยืน 
ซ่ึงถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ นั้นตอ้งการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้
เกิดความย ัง่ยืน เพื่อสามารถสร้างรายได ้อาชีพของคนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงสภาพของ
สังคมในทอ้งถ่ินนั้นๆ ดีข้ึนไปอีกดว้ย 
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2.9  กรอบแนวคิดงานวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                   

ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” มีกรอบแนวคิดงานวจิยั ดงัน้ี 

          ตัวแปรต้น                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของชุมชน 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 
5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผล 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน 

1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน 
2.  ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน 
3.  ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 
4.  สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน 
5.  ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์และรีสอร์ท 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ดา้นการจดักิจกรรม 
 ดา้นการบ ารุงรักษา  
 ดา้นการไดรั้บผลประโยชน์ 
 ดา้นการวางแผน 
 ดา้นบรรยากาศ 
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย
มุ่งศึกษาแนวคิด และรูปแบบในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงมีการส ารวจวิธีการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่           
การจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส ารวจระดบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้งน้ีเพื่อ
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนได ้โดยมี
แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1  แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิจยัในคร้ังน้ี ใช้หลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใช้

วธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกนั เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้การส ารวจศึกษามานั้น 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด ในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
3.1  แหล่งทีม่าของข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
3.1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และแจก
แบบสอบถามใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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3.1.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราทาง
วชิาการ บทความ เวบ็ไซตข์องหน่วยงานและองคก์ร วารสารและงานวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว และการศึกษาคร้ังน้ี 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1  ประชากร 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว        
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยก าหนดประชากร (Population) ท่ีใชใ้น               
การวจิยั โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1.  ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2.  คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 3.2.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1.  ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด

สมุทรสงคราม รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ านวนทั้งหมด 5 คน เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการจดัการการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนท้องถ่ิน โดย
การศึกษาโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มีดงัน้ี  
  1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน   1  คน 
  2)  ผูน้  าชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน    1  คน 
  3)  ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน   1  คน 
  4)  สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน   1  คน 
  5)  ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์และรีสอร์ท   1  คน   

2.  คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ศึกษาโดย
การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

จ านวนกลุ่มตวัอย่างของคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยในการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในคร้ังน้ี จึงไดมี้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
ไม่ทราบโอกาส หรือไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) จากการท่ีได้คน้ควา้                  

DPU



58 
 

หาขอ้มูลสถิติของคนในชุมชนทอ้งถ่ินต าบลคลองโคน จากเว็บไซต์ (องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองโคน, 2555) ได้ทราบจ านวนของคนในชุมชนทอ้งถ่ินต าบลคลองโคนนั้น มีจ านวนคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินประมาณ 4,500 คน ต่อปี ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดมี้การ (เทียบจากตารางของ Krejcie และ 
Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 354 คน จึงไดเ้ลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 354 คน ในการหาขอ้มูล
ในส่วนของคนในชุมชนท้องถ่ินท่ีมีต่อ การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                   
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ทางผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใช้
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ หรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) 
ในการเก็บขอ้มูลจากคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อ
ความเหมาะสม 
 
3.3  เคร่ืองมือในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
3.3.1  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจ

เฉพาะ (Focus Interview) เพื่อใชก้บักลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยในส่วนประเด็นของ การเก็บขอ้มูลนั้น จะเป็นลกัษณะของ
ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ให้มีความย ัง่ยืน ซ่ึงการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี ค  าถามเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Questions) ซ่ึงเป็นค าถามท่ีมุ่งใหผู้ต้อบมีอิสระในการตอบค าถาม โดยทางผูว้ิจยัไดมี้การตั้งประเด็น
ค าถามไวล่้วงหน้าแล้ว เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างได้ตอบค าถามตรงประเด็นกับหัวขอ้ท่ีท าการศึกษา 
เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ ในการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดมี้การบนัทึกเสียง และจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดท้  า
การสัมภาษณ์ 

3.3.2  แบบสอบถาม (Questionnaires) จะใชใ้นส่วนของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ า เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-
Administered Questionnaires) และในส่วนของตวัแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นค าถามปลาย
ปิด (Closed-ended Questions) ซ่ึงเป็นค าถามท่ีมุ่งให้ผูต้อบเลือกตอบตวัเลือกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมี
ทั้ งแบบให้เลือกตอบค าตอบเดียว ประเภทหลายตัวเลือก แบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า นอกจากน้ี ยงัมีค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) คือ การให้แสดงความ
คิดเห็นจากขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี  1  สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน                 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือกใหต้อบ 

ส่วนท่ี  2  สอบถามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                   
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบ                    
ค  าตอบเดียว ประเภทหลายตวัเลือก 

ส่วนท่ี  3  สอบถามระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันา การมี              
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินงานพฒันา การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามหลกัของ Likert เป็น
การวดัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ในดา้นต่างๆ 5 ระดบั โดยมีการก าหนดการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
3  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
1  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
ผูว้ิจ ัยได้ใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผลข้อมูลอันตรภาคชั้นโดยใช้สูตรค านวณ               

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
 

อตัรภาคชั้น =   =    
5

15  = 0.80 

 
จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากบั 0.80 คะแนน แล้วน ามาจดัช่วงคะแนนเฉล่ียและเกณฑ์

ความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00        หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20        หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40        หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60        หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80        หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
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ส่วนท่ี 4 เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน                 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ของตนเองอยา่งอิสระ  
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการ   
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้จากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราทาง
วิชาการ บทความ เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน องค์กร วารสารงานวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งการวิจยัคร้ังน้ี 
นอกจากน้ียงัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
และแจกแบบสอบถามให้คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
โดยผูว้จิยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

3.4.1  ผูว้ิจยัท าหนงัสือในนามโครงการบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถึงผูน้ า
ชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม และคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

3.4.2  ผูว้ิจยัติดต่อกบัผูน้ าชุมชน เพื่อขออนุญาตท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

3.4.3  ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) 

3.4.4  ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 354 คน โดยได้
เลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ หรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience 
Sampling) ในการเก็บขอ้มูลจากคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

3.4.5  จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ สรุปผล 
และเขียนรายงานผลการวจิยั 
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3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท าการเก็บรวมรวมขอ้มูล ท่ีป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม และ

ตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้นั้น จึงไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามทั้งหมด 
น ามาท าการวเิคราะห์และประมวลผล ดงัน้ี 

3.5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จะน ามาสรุปขอ้มูล โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นสถิติท่ีใชใ้นการบรรยาย หรืออธิบายลกัษณะต่างๆ ใน
ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเท่านั้น เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

โดยมีการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นมาท าเป็นตาราง เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากประเด็นต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์วา่ไดมี้ส่วนร่วม หรือความเขา้ใจใน 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม มากนอ้ยเพียงใด แลว้
น ามาสรุปผลในแต่ละประเด็นในภาพรวม 

3.5.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามท่ีแจกให้กลุ่มตวัอยา่งคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยมี
ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ในแบบสอบถาม ซ่ึงจะตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
ความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

2)  การลงรหสั (Coding) ซ่ึงในส่วนน้ีจะน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ และถูกตอ้ง
มาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว ้ 

3)  การประมวลผลขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีท าการลงรหัสเรียบร้อยแลว้ มาบนัทึก
ขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) 
ในการประมวลผลขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิตินั้น ผูว้จิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นวิธีการทาง

สถิติท่ีช่วยให้ทราบถึงคุณลกัษณะของกลุ่มต่างๆ ท่ีตอ้งการศึกษาในตวัแปรต่างๆ โดยการหาสถิติ
เบ้ืองตน้ เช่น การหาจ านวนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยเม่ือทราบค่าสถิติแลว้ผูว้ิจยัจะน าไปสรุปผล
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ในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประกอบค าบรรยาย  ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะท าการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถาม 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน                 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือกใหต้อบ 

ส่วนท่ี  2  สอบถามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                   
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบ                    
ค  าตอบเดียว ประเภทหลายตวัเลือก 

2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อน าไปสรุปเก่ียวกบัประชากรท่ีศึกษา ซ่ึงใชส้ถิติขั้นสูง
ในการประมวลผล โดยในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน และหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อ
กนั (Independent Samples T-test) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่า T-test ในการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัตวัแปร 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึน
ไป โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัตวัแปร และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

งานวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ               
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการวิจยัในคร้ังน้ี ใช้หลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงไดท้  า
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ านวนทั้งหมด 5 คน และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดเ้ลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 354 คน ในการหาขอ้มูลในส่วน
ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน           
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามประกอบกนั ดงันั้น ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 
4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชาย
เลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวนทั้งหมด 5 คน เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการจดัการ                     
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน
ทอ้งถ่ิน โดยการศึกษาโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มีดงัน้ี 

1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน   1  คน 
2)  ผูน้  าชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน    1  คน 
3)  ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน   1  คน 
4)  สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน   1  คน 
5)  ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์และรีสอร์ท   1  คน 
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ตารางที ่4.1  ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

ประเด็นค าถาม 

ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

โคน 

ผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น 
คลองโคน 

ศูนย์อนุรักษ์ 
ป่าชายเลน 
คลองโคน 

สถานีพฒันา
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

ผู้ประกอบ 
การโฮมสเตย์ 
และรีสอร์ท 

1)  ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบั
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

การอนุรักษ ์
และการดูแล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การดูแล
รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การศึกษา
เก่ียวกบัเร่ือง
ธรรมชาติ
เป็นหลกั 
และการ
เรียนรู้ การ
รักษา 

การอนุรักษ์
และการดูแล
ทรัพยากรป่า
ชายเลน และ
ธรรมชาติ 

การดูแลรักษา
ธรรมชาติ 
และการไดรั้บ
ประโยชน์
ของส่วนรวม 

2)  การจัด
กจิกรรมแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
 

มีการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
และพฒันา
อาชีพใหก้บั
คนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

มีการจดั
กิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน 

เนน้การจดั
กิจกรรม
เก่ียวกบัการ
อนุรักษเ์ป็น
หลกั และการ
สร้าง
จิตส านึกใน
การดูแล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

มีการประชุม 
พบปะพดูคุย
กบัชาวบา้น 
และผูน้ า
ชุมชน 
เก่ียวกบัการ
ดูแล
ทรัพยากรป่า
ชายเลน การ
เดินส ารวจ
ทรัพยากร 

มีการจดั
โปรแกรม
ทวัร์เก่ียวกบั
การปลูกป่า 
ชายเลน ให้
อาหารลิง  ถีบ
กระดานเลน 
ใหบ้ริการท่ี
พกั ทานม้ือ
เท่ียงท่ีโฮม 
กระเตง 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม 

ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

โคน 

ผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น 
คลองโคน 

ศูนย์อนุรักษ์ 
ป่าชายเลน 
คลองโคน 

สถานีพฒันา
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

ผู้ประกอบ 
การโฮมสเตย์ 
และรีสอร์ท 

3)  การมีส่วน
ร่วมในการ
บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงแก้ไข 
แหล่งท่องเทีย่ว 

การแกปั้ญหา
ของคนใน
ชุมชน ไกล่
เกล่ียปัญหา
การกระทบ 
กระทัง่กนั
ของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

การดูแลเร่ือง
ความสะอาด
ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

มีการดูแล 
เร่ืองขยะ เป็น
ประจ า 
นอกเหนือ 
จากการปลูก
ป่า 

มีการให้
ขอ้มูล ความรู้
เขา้ใจ
เก่ียวกบัการ
ดูแลรักษา 
ป่าชายเลน
ใหก้บัคนใน
ชุมชนและ
สถานศึกษา 

จดักิจกรรม
ปลูกป่า 
ชายเลน 

4)  การได้รับ
ผลประโยชน์
จากการจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ว 

เศรษฐกิจใน
ต าบลดีข้ึน 
และเกิด
อาชีพใหม่ๆ
เกิดข้ึน 
ใหก้บั
ชาวบา้น 

มีอาชีพ และ
รายไดเ้ขา้สู่
ชุมชน 

มีการกระจาย
รายไดใ้หก้บั
ชุมชน 

ท าใหชุ้มชน
ไดมี้ส่วนร่วม
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรป่า
ชายเลนมาก
ข้ึน 

มีการกระจาย
รายไดใ้หก้บั
ชุมชน  

5)  การมีส่วน
ร่วมในการ
วางแผน 
ตัดสินใจ 
ก าหนด
เป้าหมาย การ
ด าเนินงาน  

มีการก าหนด
แผนงานใน
การจดัการ
การท่องเท่ียว
ป่าชายเลน
คลองโคนอยู่
แลว้ 

มีการพบปะ 
พดูคุยกบั
ชาวบา้น 

มีการประชุม
กนัอยูเ่ร่ือย มี
การจด
ทะเบียนเป็น
กลุ่ม
รัฐวสิาหกิจ
ชุมชน 

มีอยูแ่ลว้ แต่
เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการ
ดูแล
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

มีโครงการ
ของ อบต .ลง
มาอีกที 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

โคน 

ผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น 
คลองโคน 

ศูนย์อนุรักษ์ 
ป่าชายเลน 
คลองโคน 

สถานีพฒันา
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

ผู้ประกอบ 
การโฮมสเตย์ 
และรีสอร์ท 

6)  การจัดการ
ด้านแหล่ง
ท่องเทีย่วและ
บรรยากาศ 

มีการปรับภูมิ
ทศัน์บริเวณ 
หมู่ 2 ท่ีลง
เรือของ
นกัท่องเท่ียว  
ซ่ึงเป็นจุด
ใหญ่ หนา้วดั
คลองโคน 

มีการ
สนบัสนุน
การดูแลอยา่ง
สม ่าเสมอ 

มีการ
ปรับปรุง แต่
ตอ้งให้
กลมกลืนกบั
กบัทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

อนุรักษ ์และ
ดูแล
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

มีการดูแล 
และรักษา
แหล่ง
ท่องเท่ียว 

7)  การจัดการ
ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีการติดป้าย
บอกทางให้
เป็นรูปแบบ
เดียวกนั 
การดูแลเร่ือง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ต่างๆเส้นทาง
การคมนาคม  
และมีท่ีจอด
รถท่ีสามารถ
รองรับ
นกัท่องเท่ียว
ได ้100 - 200 
คน  

การดูแล
รักษาความ
สะอาด 

มีการสร้าง
และปรับให้
เขา้กบัสภาพ 
แวดลอ้ม 

ไม่ไดมี้การ
สนบัสนุน
การสร้างส่ิง
ปลูกสร้าง
ใดๆ ใน
แหล่ง
ท่องเท่ียว 
ท่ีเป็น
ทรัพยากร
ทาง
ธรรมชาติ 

ใหบ้ริการ
ท่องเท่ียว 
และท่ีพกัเพื่อ
บริการใหก้บั
นกัท่องเท่ียว 

DPU



67 
 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

โคน 

ผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น 
คลองโคน 

ศูนย์อนุรักษ์ 
ป่าชายเลน 
คลองโคน 

สถานีพฒันา
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

ผู้ประกอบ 
การโฮมสเตย์ 
และรีสอร์ท 

8)  การจัดการ
ด้านแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิง
นิเวศ 

กระตุน้ใหค้น
ในชุมชน
ทอ้งถ่ินนั้น
ไดมี้ส่วนร่วม
ในการดูแล
รักษาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

มีการจดั
กิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน 

มีการจดั
กิจกรรมท่ี
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

มีการให้
ขอ้มูลกบัคน
ในชุมชน
ทอ้งถ่ินใน
การดูแล
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

มีการจดั
กิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน 

9)  การจัดการ                
ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 

มีเวบ็ไซต ์
และป้าย
ประชาสัม 
พนัธ์การ
ท่องเท่ียวของ
จงัหวดั 

ป้ายประชา 
สัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียว 

มีเวบ็ไซต ์ 
นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์

มีการประชา 
สัมพนัธ์ทัว่
ประเทศอยู่
แลว้ และ
โปสเตอร์ 

มีเวบ็ไซต ์ 
และนิตยสาร 

10)  
ข้อเสนอแนะ 
และความ
คิดเห็น หรือส่ิง
ทีต้่องการ
เพิม่เติม 
เกีย่วกบั
ภาพรวมของป่า
ชายเลนคลอง
โคน   

ไม่มี ไม่มี ตอ้งการศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

ไม่มี โครงการ
รณรงคป์ลูก
ป่าชายเลน 
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จากตารางท่ี 4.1 ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งภาครัฐ และเอกชน 
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวนทั้งหมด 5 คน ในประเด็นค าถามเก่ียวกบั
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จ านวน 10 ประเด็นค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

1)  ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัดี จากการตอบค าถามของแต่ละผูท่ี้มีส่วน
เ ก่ียวข้องว่า  ค  าว่า  การท่อง เ ท่ียวเชิงนิ เวศ เสมือนเป็นการอนุรักษ์ การดูแล การรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีถือเป็นจุดเด่น คือ ทรัพยากร
ป่าชายเลน ซ่ึงถือเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งมากท่ีทุกภาคส่วนจึงท าความเขา้ใจกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เป็นอยา่งดี 

2)  ดา้นการจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่ในส่วนของการ
จัดกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมท่ีเน้นการอนุรักษ์ การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นคนในทอ้งถ่ิน นักท่องเท่ียว และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรง หรือเป็นการจดัโปรแกรมทวัร์ของผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 

3)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียว พบว่า 
ส่วนใหญ่แต่ละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งก็จะมีการแสดงความมีส่วนร่วมออกมา ในส่วนของปัญหาท่ี
เกิดข้ึน การดูแลเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียว และการดูแลทรัพยากรป่าชายเลน เน่ืองจากแหล่ง
ท่องเท่ียวของป่าชายเลนคลองโคนนั้น มีจุดเด่นท่ีส าคญัอยู่ท่ีป่าชายเลน จึงมีความจ าเป็นและ
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ ์ดูแล รักษา บ ารุงให้ดียิ่งข้ึนอยูเ่ป็นประจ า เพื่อการ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคนใหเ้พิ่มมากข้ึน 

4)  ด้านการได้รับผลประโยชน์จากการจัดการแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่
ผลประโยชน์ท่ีได้รับโดยตรงเลยนั้น คือ คนในชุมชนท้องถ่ินท่ีได้มีอาชีพใหม่เข้ามาในชุมชน
นอกเหนือจากอาชีพหลกั ท่ีมีการท าประมง เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือมีการท่องเท่ียวเขา้มาก็ไดมี้การกระจาย
รายไดต่้างๆ ชาวบา้นมีอาชีพใหม่เกิดข้ึนในชุมชน เช่น การรับจา้งขบัเรือพาเท่ียว เป็นพ่อครัว แม่
ครัวในการประกอบอาหารบริการนักท่องเท่ียว การบริการถีบกระดานเลน การขายผลิตภณัฑ์
พื้นเมือง ของท่ีระลึกของทอ้งถ่ินคลองโคนไดอี้กดว้ย และท่ีส าคญัท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดจ้าก
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ทรัพยากรป่าชายเลนไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีในการมีส่วนร่วมของทุกผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคนในชุมชนทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

5)  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน                      
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ส่วนใหญ่ไดมี้การก าหนดแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั                
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การพฒันา การด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคนอยู่แลว้ จากการไดส้อบถาม
นั้นได้ทราบว่า ส่วนใหญ่ได้มีการประชุมเป็นประจ าอยู่แลว้ในการจดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว                   
ไม่ว่าจะเป็นโครงการการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และการวางแผน                   
การอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนใหค้งอยูอี่กดว้ย 

6)  ดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงใน
ส่วนของแหล่งท่องเท่ียว และบรรยากาศต่างๆ ให้กลมกลืนกบัธรรมชาติให้มากท่ีสุด และการยงั
รวมไปถึงการดูแลทรัพยากรป่าชายเลนใหมี้ความสมบูรณ์ต่อไปอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นการจดักิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน เป็นตน้ 

7)  ดา้นการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ส่วนใหญ่ส่ิงอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคนนั้น ไดมี้การสร้างไวเ้พื่อรองรับนกัท่องเท่ียวไวอ้ยูแ่ลว้ เช่น ท่ี
จอดรถ ท่ีพกัโฮมสเตย ์รีสอร์ทท่ีมีเป็นจ านวนมาก และสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ
ในส่วนของทรัพยากรป่าชายเลน และวถีิชีวติของคนในชุมชนทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ 

8)  ดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ส่วนใหญ่นั้นไดมี้การจดักิจกรรมท่ี
ช่วยในการอนุรักษ ์ดูแล รักษา แหล่งท่องเท่ียว อยูแ่ลว้ ตวัอยา่งเช่น การจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
การกระตุน้การให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน 

9)  ดา้นการจดัการการประชาสัมพนัธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ มีการประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเ ท่ียวนั้ น ทางเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์  นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ซ่ึงถือว่า ส่ือ                            
การประชาสัมพนัธ์เหล่าน้ีนั้น มีส่วนช่วยท าให้นักท่องเท่ียวนั้นรู้จักป่าชายเลนคลองโคนเพิ่ม                   
มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ท่ีตอ้งการมาท ากิจกรรมท่ีถือเป็นส่ิงหน่ึงในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

10)  ด้านขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม เก่ียวกบัภาพรวม
ของ ป่าชายเลนคลองโคน  จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีขอ้เสนอแนะ หรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่มีในส่วนของ ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน นั้นตอ้งการศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัป่าชายเลนคลองโคนและชุมชน และยงัเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนในการให้ความรู้กับคนในชุมชนท้องถ่ินอีกด้วย ในขณะท่ีผูป้ระกอบการ                
โฮมสเตย์ และรีสอร์ทนั้น ต้องการโครงการเก่ียวกับการรณรงค์การปลูกป่าชายเลนให้มีอย่าง
ต่อเน่ือง 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผูว้จิยัแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 4.2.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ าแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 134 37.9 
หญิง 220 62.1 

รวม 354 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน                    

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามเพศ จากการสุ่มตวัอยา่ง 354 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น               
เพศหญิงมีจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 เพศชาย มีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.3   แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง       
จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามอาย ุ
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ     
15 - 25 ปี 56 15.8 
26 - 35 ปี 118 33.3 
36 - 45 ปี 116 32.8 
46 ปีข้ึนไป 64 18.1 

รวม 354 100.0 
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จากตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามอายุ จากการสุ่มตวัอยา่ง 354 คน พบว่า ส่วนใหญ่มี
อาย ุ26 - 35 ปี มีจ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ อายุ 36 - 45 ปี มีจ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.8 อาย ุ46 ปีข้ึนไป มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และล าดบัสุดทา้ย คือ อาย ุ
15 - 25 ปี มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา      
ประถมศึกษา 127 35.9 
มธัยมศึกษา 77 21.8 
อนุปริญญา ปวช. ปวส. 90 25.4 
ปริญญาตรี 51 14.4 
สูงกวา่ปริญญาตรี 9 2.5 

รวม 354 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามระดบัการศึกษา จากการสุ่มตวัอย่าง 354 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมา คือ 
อนุปริญญา ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่า มีจ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 มธัยมศึกษา มีจ านวน                 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ปริญญาตรี มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และล าดบัสุดทา้ย คือ 
สูงกวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ าแนกตามอาชีพ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

     อาชีพ    
นกัเรียน นกัศึกษา 13 3.7 
รับราชการ 18 5.1 
พนกังานบริษทัเอกชน 26 7.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 9 2.5 
เกษตรกร 72 20.3 
รับจา้ง 183 51.7 
อ่ืนๆ 33 9.3 

รวม 354 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามอาชีพ จากการสุ่มตวัอยา่ง 354 คน พบว่า ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจา้ง มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมา คือ เกษตรกร มีจ านวน                       
72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 อ่ืนๆ มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 พนักงานบริษทัเอกชน มี
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 รับราชการ มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 นกัเรียน นกัศึกษา
มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และล าดบัสุดทา้ย คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 9 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6   แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง       
จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน      
ไม่เกิน 10,000 บาท 147 41.5 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 188 53.1 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 15 4.2 
สูงกวา่ 30,001 บาท 4 1.1 

รวม 354 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน จากการสุ่มตวัอย่าง 354 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีรายได ้ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท มีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา                 
คือ ไม่เกิน 10,000 บาท มีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน               
15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และล าดบัสุดทา้ย คือ สูงกวา่ 30,001 บาท มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.1 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ าแนกตามระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคน 
  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพืน้ที ่                  
ต าบลคลองโคน  

  

ไม่เกิน 5 ปี 6 1.7 
6 - 10 ปี 29 8.2 
11 - 15 ปี 41 11.6 
16 - 20 ปี 28 7.9 
21 ปีข้ึนไป 250 70.6 

รวม 354 100.0 
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จากตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคน จาก
การสุ่มตวัอยา่ง 354 คน พบวา่ ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคนระยะเวลา 21 ปีข้ึนไป มี
จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมา คือ 11 - 15 ปี มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6                    
6 - 10 ปี มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 16 - 20 ปี มีจ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ
ล าดบัสุดทา้ย คือ ไม่เกิน 5 ปี มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                  
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แสดงในรูปแบบจ านวนและ
ร้อยละ โดยมีการก าหนดเกณฑส์ าหรับการแปลความ ดงัน้ี 

คนในชุมชนทอ้งถ่ินตอบค าถามถูกมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50 แสดงวา่คนในชุมชน
ทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

คนในชุมชนทอ้งถ่ินตอบค าถามถูกน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 49 แสดงว่าผูค้นใน
ชุมชนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ าแนกตามขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ถูก ผดิ แปลความ 

ค าวา่ “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” คือ การท่องเท่ียวท่ีมี
ความรับผดิชอบต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

352 
(99.4) 

2 
(0.6) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ จะตอ้ง
หลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบทางดา้นลบต่อ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

347 
(98.0) 

7 
(2.0) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยสร้างงาน สร้างรายได้
ใหก้บัคนในชุมชนทอ้งถ่ินป่าชายเลนคลองโคน 

342 
(96.6) 

12 
(3.4) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ถูก ผดิ แปลความ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่จ  าเป็นตอ้งมีการบริหาร
จดัการพื้นท่ีใหมี้ความย ัง่ยนื 

257 
(72.6) 

97 
(27.4) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึน ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไม่มีความอุดม
สมบูรณ์ 

235 
(66.4) 

119 
(33.6) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแล
แหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 

330 
(93.2) 

24 
(6.8) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

ผลประโยชน์ท่ีคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ คือ ช่วยสร้าง
รายไดใ้หก้บัคนในชุมชนทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว 

150 
(42.4) * 

204 
(57.6) 

ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความรับผดิชอบของ
หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

237 
(66.9) 

117 
(33.1) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเนน้การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บริการของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

234 
(66.1) 

120 
(33.9) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท าใหว้ิถีชีวติของคนใน
ทอ้งถ่ินเปล่ียนไปจากความเป็นอยูเ่ดิม 

48 
(13.6) * 

306 
(86.4) 

ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ 

จุดเด่นของป่าชายเลนคลองโคน คือ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวิถีชีวติของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

341 
(96.3) 

13 
(3.7) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การ
ปลูกป่าชายเลนการศึกษาธรรมชาติ และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

340 
(96.0) 

14 
(4.0) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว ถือวา่เป็นส่ิงส าคญั
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 

337 
(95.2) 

17 
(4.8) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ถูก ผดิ แปลความ 

ลกัษณะเด่นของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะเนน้การ
พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส าคญั (ท่ีพกั  ท่ี
จอดรถ ร้านอาหาร)  

199 
(56.2) 

155 
(43.8) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยนื คือ การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

345 
(97.5) 

9 
(2.5) 

มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

 
จากตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 

อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ                       
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม จากการสุ่มตวัอย่าง 354 คน 
พบว่า  ในภาพรวมคนในชุมชนท้องถ่ินส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ                            
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากการสอบถามจากแบบสอบถาม จ านวน 15 ขอ้ประเด็นค าถามเก่ียวกบั
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคนในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็นค าถามถูก                 
13 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 86.67 และขาดความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็นค าถามผิด 2 ขอ้ คิดเป็นร้อย
ละ 13.33 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คนในชุมชนท้องถ่ินขาดความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นค าถาม 2 ค าถาม คือ ผลประโยชน์ท่ีคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ คือ ช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว (เป็นขอ้ค าถามท่ีผดิ มีผูต้อบถูกจ านวน 150 คน ร้อยละ 42.4) และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท าให้วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินเปล่ียนไปจากความเป็นอยูเ่ดิม (เป็นขอ้ค าถามท่ี
ผดิ มีผูต้อบถูกจ านวน 48 คนร้อยละ 13.6) 

ในขณะท่ี ส่วนใหญ่ในภาพรวม มีประเด็นค าถามท่ีมีคนในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจ
ในประเด็นค าถาม 13 ขอ้ คือ ค าวา่ “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” คือ การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (เป็นขอ้ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 352 คน ร้อยละ 99.4) 
หลักการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ จะต้องหลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบทางด้านลบต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (เป็นข้อค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 347 คน ร้อยละ 98.0)                         
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนทอ้งถ่ินป่าชายเลนคลองโคน 
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(เป็นขอ้ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 342 คน ร้อยละ 96.6) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่จ  าเป็นตอ้งมี
การบริหารจดัการพื้นท่ีให้มีความย ัง่ยืน (เป็นขอ้ค าถามท่ีผิด มีผูต้อบถูกจ านวน 257 คน ร้อยละ 
72.6) เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึน ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไม่มีความอุดมสมบูรณ์ 
(เป็นข้อค าถามท่ีผิด มีผู ้ตอบถูกจ านวน 235 คน ร้อยละ 66.4) คนในชุมชนท้องถ่ินมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน (เป็นขอ้ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 
330 คน ร้อยละ 93.2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่าย
เดียว (เป็นขอ้ค าถามท่ีผิด มีผูต้อบถูกจ านวน 237 คน ร้อยละ 66.9) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเน้น          
การใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั (เป็นขอ้ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 234 คน                  
ร้อยละ 66.1) จุดเด่นของป่าชายเลนคลองโคน คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
คนในทอ้งถ่ิน (เป็นขอ้ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 341 คน ร้อยละ 96.3) กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การปลูกป่าชายเลนการศึกษาธรรมชาติ และวฒันธรรมท้องถ่ิน (เป็นข้อ
ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 340 คน ร้อยละ 96.0) การให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียว ถือว่าเป็น                   
ส่ิงส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน (เป็นขอ้ค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน 
337 คน ร้อยละ 95.2) ลกัษณะเด่นของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะเน้นการพฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกเป็นส าคญั (ท่ีพกั  ท่ีจอดรถ ร้านอาหาร) (เป็นขอ้ค าถามท่ีผิด มีผูต้อบถูกจ านวน 199 คน       
ร้อยละ 56.2) การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                     
การจดัการส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน (เป็นข้อค าถามท่ีถูก มีผูต้อบถูกจ านวน                 
345 คน ร้อยละ 97.5) 
 
 4.2.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามดา้นต่างๆ ในรูปแบบของ
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5 ระดบั โดยมีการก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 
และสาเหตุของปัญหา 

X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

ไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาในพื้นท่ีท่องเท่ียว  ป่าชาย
เลนคลองโคน (ปัญหาดา้นขยะ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเส่ือม
โทรม ฯลฯ) 

3.23 .704 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน (การ
สนบัสนุนจากภาครัฐ การร่วมมือของคนในชุมชนฯลฯ) 

3.01 .807 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบใน                     
พื้นท่ีท่องเท่ียว 

2.98 .819 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการกบัปัญหาท่ี
พบในแหล่งท่องเท่ียว 

2.97 .848 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบใน
แหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 

3.08 .820 ปานกลาง 

รวม 3.05 .592 ปานกลาง 

   
จากตารางท่ี 4.9  พบวา่คนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนมีระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.05 S.D. = .592) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง            
ทุกข้อ ( X อยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40) เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ได้มีส่วนร่วมใน                  
การคน้หาปัญหาในพื้นท่ีท่องเท่ียว ป่าชายเลนคลองโคน (ปัญหาดา้นขยะ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม ฯลฯ) ( X = 3.23 S.D. = .704) รองลงมา คือ ไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ( X = 3.08 S.D. = .820) ไดมี้ส่วนร่วมใน               
การคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน (การสนบัสนุนจากภาครัฐ การร่วมมือของคนในชุมชนฯลฯ) 
( X = 3.01 S.D. = .807) และไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีท่องเท่ียว 
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( X = 2.98 S.D. = .819) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการ
จดัการกบัปัญหาท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว ( X = 2.97 S.D. = .848) 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนของ                 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ี 

3.03 .856 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัการวางแผน                           
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.08 .795 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวธีิการจดัการการท่องเท่ียว                 
เชิงนิเวศในพื้นท่ี 

3.20 .792 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการ                              
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.12 .808 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผนการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใชใ้นพื้นท่ี 

3.08 .810 ปานกลาง 

รวม 3.10 .610 ปานกลาง 

   
จากตารางท่ี 4.10  พบว่าคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนมีระดับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ               
มีส่วนร่วมในการวางแผนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.10 S.D. = .610) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง                    
ทุกข้อ ( X อยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40) เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ได้มีส่วนร่วมใน                          
การก าหนดวธีิการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี ( X = 3.20 S.D. = .792) รองลงมา คือ ไดมี้
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพ ( X = 3.12 
S.D. = .808) ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใชใ้น
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พื้นท่ี ( X = 3.08 S.D. = .610) และไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการ                 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ( X = 3.08 S.D. = .795) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดมี้ส่วนร่วมใน
การวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ( X = 3.03 S.D. = .856) 
 
ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ้ 3.12 .829 ปานกลาง 
ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศใหก้บันกัท่องเท่ียว  

3.33 .794 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

3.36 .770 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีท่องเท่ียว ป่าชายเลน คลอง
โคนใหมี้ความย ัง่ยนื 

3.38 .762 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว 

3.23 .794 ปานกลาง 

รวม 3.28 .596 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11  พบว่าคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนมีระดับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ               
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.28 S.D. = .596) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง                  
ทุกข้อ ( X อยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40) เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ได้มีส่วนร่วมใน                       
การดูแลพื้นท่ีท่องเท่ียว ป่าชายเลน คลองโคนให้มีความย ัง่ยืน ( X = 3.38 S.D. = .762) รองลงมา 
คือ ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ( X = 3.36    
S.D. = .770) ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้กบันกัท่องเท่ียว     
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( X = 3.33 S.D. = .794) และไดมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
( X = 3.23 S.D. = .794) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
แผนงานท่ีวางไว ้( X = 3.12 S.D. = .829) 
 

ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

ไดรั้บผลประโยชน์จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ป่าชายเลนคลองโคน  

2.96 .808 ปานกลาง 

ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 3.00 .755 ปานกลาง 
ไดรั้บผลประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว 

3.07 .707 ปานกลาง 

ไดมี้อาชีพหลกั หรืออาชีพเสริมจากแหล่งท่องเท่ียว ป่าชาย
เลนคลองโคน 

2.98 .798 ปานกลาง 

ไดรั้บรายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 2.98 .766 ปานกลาง 

รวม 3.00 .545 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบว่าคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนมีระดับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                 
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดั
สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.00 S.D. = .545) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง              
ทุกขอ้ ( X อยูร่ะหวา่ง 2.61 - 3.40) เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ไดรั้บผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานตามแผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ( X = 3.07 S.D. = .707) รองลงมา คือ ไดใ้ช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ( X = 3.00 S.D. = .755) ไดมี้อาชีพหลกั หรือ
อาชีพเสริมจากแหล่งท่องเท่ียว ป่าชายเลนคลองโคน ( X = 2.98 S.D. = .798) และไดรั้บรายไดจ้าก
แหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ( X = 2.98 S.D. = .766) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
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ได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ( X = 2.96                  
S.D. = .808) 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

ไดมี้ส่วนร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผน                                  
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.08 .766 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลจากการด าเนินงานตามแผน                     
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.12 .782 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ป่าชายเลน
ใหมี้ความย ัง่ยนื 

3.35 .786 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของ                           
แหล่งท่องเท่ียวอยูเ่สมอ 

3.29 .761 ปานกลาง 

ไดมี้ส่วนร่วมในการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
พฒันาท่ีวางไว ้

3.19 .794 ปานกลาง 

รวม 3.20 .580 ปานกลาง 

   
จากตารางท่ี 4.13  พบว่าคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนมีระดับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.20 S.D. = .580) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง                     
ทุกข้อ ( X อยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40) เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ได้มีส่วนร่วมใน                   
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ป่าชายเลนให้มีความย ัง่ยืน ( X = 3.35 S.D. = .786) รองลงมา คือ 
ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวอยูเ่สมอ ( X = 3.29 S.D. = .761) ได้
มีส่วนร่วมในการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพฒันาท่ีวางไว ้( X = 3.19 S.D. = .794) และ
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ได้มี ส่วนร่วมประเมินผลจากการด า เนินงานตามแผนการพัฒนาการท่องเ ท่ียวเชิงนิ เวศ                      
( X = 3.12 S.D. = .782) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดมี้ส่วนร่วมติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ( X = 3.08 S.D. = .766) 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ว 
เชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 

X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
อนัดับ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 

3.05 .592 ปานกลาง 4 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.10 .610 ปานกลาง 3 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.28 .596 ปานกลาง 1 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.00 .545 ปานกลาง 5 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 3.20 .580 ปานกลาง 2 

รวม 3.13 .484 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ในภาพรวมคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนนั้น มีระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในทุกๆ ด้าน 
นอกจากน้ีส่วนใหญ่คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากท่ีสุด 
( X = 3.28) รองลงมา คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ( X = 3.20) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ( X = 3.10) ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
( X =3.05) และส่วนดา้นท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ ( X = 3.00) 
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ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน “ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” 
 

การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เขา้ร่วม 129 36.4 
ไม่เขา้ร่วม 6 1.7 
ไม่แน่ใจ 219 61.9 

รวม 354 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามข้อมูลการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน “ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” 
จากการสุ่มตวัอย่าง 354 คน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั               
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน “ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” มีจ  านวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมา คือ เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.4 และล าดับสุดท้าย คือ ไม่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
ตามล าดบั 
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 4.2.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ซ่ึงใช้สถิติขั้นสูงใน                             

การประมวลผล โดยในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน และหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น และตวัแปรตาม โดยใช้ค่าสถิติทดสอบการหาจ านวนร้อยละ 
(Percentage) 

สมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในท้องถ่ินท่ีแตกต่างกนั (เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) อาจจะมีผลต่อ
ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงครามแตกต่างกนั 

ในการทดสอบทดสอบสมมติฐาน 
ตวัแปรตน้ คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน 
ตวัแปรตาม คือ ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                    

ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
Ho: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) อาจจะมีผลต่อระดบัการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกนั 

Ha: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั (เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน) อาจจะมีผลต่อระดบัการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกต่างกนั 

การวิจยัในคร้ังน้ีใช้ค่าสถิติ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples T-test) โดยใชค้่าสถิติทดสอบค่า T-test 
ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัตวัแปร และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ 
ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัตวัแปร และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่า                  
2 ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) ก็ต่อเม่ือ 
ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และจะยอมรับ (Ha) แทน 

DPU



86 
 

ตารางที่ 4.16  ผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา 

X  SD T-test P-value ผลการทดสอบ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

3.06 
3.05 

.608 

.583 
.121 .903 ไม่แตกต่าง 

 X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.04 
3.06 
3.16 
2.86 

.589 

.581 

.570 

.616 

3.748 .011 * แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.14 
3.16 
2.96 
2.84 
3.13 

.642 

.592 

.517 

.494 

.721 

3.692 .006 * แตกต่างกนั 

อาชีพ 

นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ  

พนกังานบริษทัเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.15 
2.98 
2.82 
3.31 
2.89 
3.12 
3.16 

.726 

.800 

.388 

.872 

.563 

.575 

.520 

2.649 .016 * แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา 

X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.03 
3.04 
3.36 
3.55 

.651 

.486 
1.00 
.597 

2.429 .065 ไม่แตกต่าง 

ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล

คลองโคน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.43 
3.11 
3.06 
3.01 
3.04 

.585 

.671 

.756 

.736 

.533 

.737 .567 ไม่แตกต่าง 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-value) มีค่าน้อยกว่า                      
0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคน
ในทอ้งถ่ิน ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test หรือ (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ี
คลองโคน มีค่า P-value เท่ากบั .903 , .065 , .567 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลา 
การอาศยัอยู่ท่ีคลองโคนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ                 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีค่า P-value 
เท่ากบั .011 , .006 , .016 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของช่วงอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ จะไดผ้ลดงัตางรางท่ี 4.17 - 4.19 
 
ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ
 

อายุ X  15 - 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.04 
3.06 
3.16 
2.86 

- 
-.270 

-.1281 
.1763 

.0270 
- 

-.1011 
.2033 * 

.1281 

.1011 
- 

.3044 * 

-.1763 
-.2033 * 
-.3044 * 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุต่างกนั
จะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป 
กบัช่วงอาย ุ26 - 35 ปี และคู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป กบัช่วงอายุ 36 - 45 ปี โดยคนในทอ้งถ่ินท่ี
มีช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป ( X = 2.86) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ                 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหานอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 26 - 35 ปี ( X = 3.06) 
และช่วงอาย ุ36 - 45 ปี ( X = 3.16) 
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ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                   
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปวช.ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.14 
3.16 
2.96 
2.84 
3.13 

- 
-.0209 
.1846 * 
.2910 * 
.0068 

.0209 
- 

.2055 * 

.3179 * 
.0277 

-.1846 * 
-.2055 * 

- 
.1124 
-.1778 

-.2970 * 
-.3179 * 
-.1124 

- 
-.2902 

-.0068 
-.0277 
.1778 
.2902 

- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดับ
การศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                  
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ 
ช่วงระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา คู่ท่ี 2 คือ ช่วง
ระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา คู่ท่ี 3 คือ ช่วงระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี กับช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา และคู่ท่ี 4 คือ ช่วงระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี กับช่วงระดับการศึกษา มัธยมศึกษา โดยคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงระดับการศึกษา 
อนุปริญญา ปวช.ปวส. ( X = 2.96) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาน้อยกว่าค่า เฉล่ียของคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา ( X = 3.14) และช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.16) เช่นเดียวกบั คนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ( X = 2.84) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ               
มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วง
ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา ( X = 3.14) และช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.16) 
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาชีพ 
 

อาชีพ X  
นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตร 
กร 

รับจ้าง อืน่ๆ 

นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ  

พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.15 
2.98 
2.82 
3.31 
2.89 
3.12 
3.16 

- 
-1761 
.3385 
-.1573 
.2622 
.0314 
-.0037 

-.1767 
- 

.1624 
-.3333 
.0861 
-.1446 
-.1798 

-.3385 
-.1624 

- 
-.4957 * 
-.0763 

-.3070 * 
-.3422 * 

.1573 

.3333 
.4957 * 

- 
.4194 * 
.1887 
.1535 

-.2622 
-.0861 
.0763 

-.4194 * 
- 

-.2307 * 
-.2695 * 

-.0314 
.1446 
.3070 * 
-.1887 
.2307 * 

- 
-.0352 

.0037 

.1798 
.3422 * 
-.1535 
.2659 * 
.0352 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ
ต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบ 6 คู่ ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ คู่ ท่ี 1 คือ                     
ช่วงอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน กับช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง คู่ท่ี 3 คือ ช่วงอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน กบัช่วง
อาชีพ อ่ืนๆ คู่ท่ี 4 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั คู่ท่ี 5 คือ ช่วงอาชีพ 
เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง และคู่ท่ี 6 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ อ่ืนๆโดยคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ( X = 2.82) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                
มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วง
อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ( X = 3.31) ช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.12) และช่วงอาชีพ อ่ืนๆ               
( X = 3.16) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ เกษตรกร ( X = 2.89) มีค่าเฉล่ียระดบัการ                       
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั
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สมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหานอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของ
คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ( X = 3.31) ช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.12) และ
ช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X = 3.16) 
 
ตารางที่ 4.20  ผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

X  SD T-test P-value ผลการทดสอบ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

3.13 
3.08 

.628 

.599 
.759 .449 ไม่แตกต่าง 

 X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.07 
3.05 
3.23 
3.00 

.586 

.574 

.625 

.640 

2.617 .051 ไม่แตกต่าง 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.26 
3.21 
2.92 
2.89 
3.00 

.642 

.636 

.525 

.460 

.707 

6.554 .000 * แตกต่างกนั 

อาชีพ 

นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ  

พนกังานบริษทัเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.20 
2.87 
2.88 
3.11 
3.94 
3.19 
3.24 

.548 

.794 

.294 
1.03 
.534 
.615 
.574 

3.030 .007 * แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.01 
3.14 
3.43 
3.55 

.603 

.557 
1.06 
.412 

3.449 .017 * แตกต่างกนั 

ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล

คลองโคน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.23 
2.99 
3.09 
3.04 
3.12 

.428 

.711 

.681 

.644 

.586 

.484 .748 ไม่แตกต่าง 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-value) มีค่าน้อยกว่า                      
0.05 

 
จากตารางท่ี 4.20  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                
มีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ดว้ยค่าสถิติ 
T-test และ F-test หรือ (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนใน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน มีค่า P-value เท่ากบั .449 , .051 , .748 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ิน
ท่ีมี เพศ อายุ และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า P-value เท่ากบั .000 , .007 , .017 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ                   
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน จะไดผ้ลดงัตางรางท่ี 4.21 - 4.23 
 
ตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                   
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปวช.ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.26 
3.21 
2.92 
2.89 
3.00 

- 
.0463 

.3322 * 

.3665 * 
.2567 

-.0463 
- 

.2859 * 

.3202 * 
.2104 

-.3322 * 
-.2859 * 

- 
.0342 
-.0756 

-.3665 * 
-.3202 * 
-.0342 

- 
-.1098 

-.2567 
-.2104 
.0756 
.1098 

- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดับ
การศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนแตกต่างกนั อย่าง                 
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงระดบัการศึกษา 
อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา คู่ท่ี 2 คือ ช่วงระดบัการศึกษา 
อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา คู่ท่ี 3 คือ ช่วงระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรี กับช่วงระดับการศึกษา ประถมศึกษา และคู่ท่ี 4 คือ ช่วงระดับการศึกษา ปริญญาตรี กับ                   
ช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
( X = 2.92) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                   
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหานอ้ยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา ( X = 3.26) และ
ช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.21) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี ( X = 2.89) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว
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เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงระดับการศึกษา ประถมศึกษา                  
( X = 3.26) และช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.21) 
 
ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาชีพ 
 

อาชีพ X  
นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตร 
กร 

รับจ้าง อืน่ๆ 

นกัเรียน นกัศึกษา
รับราชการ  

พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.20 
2.87 
2.88 
3.11 
3.94 
3.19 
3.24 

- 
.3333 
.3231 
.0889 
.2639 
.0087 
-.0424 

-.3333 
- 

-.0103 
-.2444 
-.0694 

-.3246 * 
-.3758 * 

-.3231 
.0103 

- 
-.2342 
-.0592 

-.3143 * 
-.3655 * 

-.0889 
.2444 
.2342 

- 
.1750 
-.0801 
-.1313 

-.2639 
.0694 
.0592 
-.1750 

- 
-.2551 * 
-.3063 * 

-.0087 
.3246 * 
.3143 * 
.0801 

.2551 * 
- 

-.0512 

.0424 
.3758 * 
.3655 * 
.1313 

.3063 * 
.0512 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ
ต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 6 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ 
รับจ้าง คู่ ท่ี  2 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กับช่วงอาชีพ อ่ืนๆ คู่ ท่ี  3 คือ ช่วงอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง คู่ท่ี 4 คือ ช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน กบัช่วงอาชีพ อ่ืนๆ 
คู่ท่ี 5 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง และคู่ท่ี 6 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ 
อ่ืนๆ โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับราชการ ( X = 2.87) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้าน                  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.19) 
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ช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X = 3.24) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน                    
( X = 2.88) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนน้อยกว่า                 
ค่าเฉล่ีย  ของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.19) ช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X = 3.24) ในขณะ
ท่ีคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ เกษตรกร ( X = 3.94) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนมากกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.19) ช่วงอาชีพ 
อ่ืนๆ ( X = 3.24) 
 
ตารางที่ 4.23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน X  
ไม่เกนิ  

10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 
– 20,000 บาท 

ตั้งแต่ 20,001 
– 30,000 บาท 

สูงกว่า  
30,001 บาท 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.03 
3.04 
3.36 
3.55 

- 
-.1236 

-.4131 * 
-.5364 

.1236 
- 

-.2894 
-.4128 

.4131 * 
.2894 

- 
-.1233 

.5364 

.4128 

.1233 
- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงรายไดต่้อ
เดือนต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                         
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนแตกต่างกนั อย่าง                
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 
10,000 บาท กบัช่วงรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงรายไดต่้อ
เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ( X = 3.03) มีค่าเฉล่ียระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                   
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
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ในการวางแผนแตกต่างกัน น้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงรายได้ต่อเดือน ตั้ งแต่                  
20,001 - 30,000 บาท ( X = 3.36)  

 
ตารางที่ 4.24  ผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

X  SD T-test P-value ผลการทดสอบ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

3.30 
3.28 

.611 

.588 
.330 .742 ไม่แตกต่าง 

 X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.30 
3.36 
3.31 
3.08 

.617 

.550 

.607 

.608 

3.156 .025 * แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.30 
3.41 
3.24 
3.19 
2.98 

.587 

.665 

.550 

.561 

.604 

1.953 .101 ไม่แตกต่าง 

อาชีพ 

นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ  

พนกังานบริษทัเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.37 
2.98 
3.28 
3.60 
3.01 
3.39 
3.35 

.743 

.760 

.490 

.883 

.435 

.571 

.656 

5.116 .000 * แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24  (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.22 
3.31 
3.51 
3.80 

.649 

.488 
1.01 
.938 

2.457 .063 ไม่แตกต่าง 

ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล

คลองโคน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.47 
3.23 
3.17 
3.17 
3.32 

.468 

.711 

.668 

.690 

.559 

1.058 .377 ไม่แตกต่าง 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-value) มีค่าน้อยกว่า                      
0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในท้องถ่ิน ด้วย
ค่าสถิติ T-test และ F-test หรือ (ANOVA) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
คนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลอง
โคน มีค่า P-value เท่ากบั .742 , .101 , .063 , .377  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน 
ในขณะท่ี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อายุ และอาชีพ มีค่า P-value เท่ากบั 
.025 , .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ                
คนในท้องถ่ินท่ีมี อายุ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน                    
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อย่าง               
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มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุ และอาชีพ จะ
ไดผ้ลตางราง ดงัต่อไปน้ี จะไดผ้ลดงัตางรางท่ี 4.25 - 4.26 
 
ตารางที่ 4.25  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ
 

อายุ X  15 - 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.30 
3.36 
3.31 
3.08 

- 
-.0558 
-.0033 
.2192 * 

.0558 
- 

.0524 
.2749 * 

.0033 
-.0524 

- 
.2225 * 

-.2192 * 
-.2749 * 
-.2225 * 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุต่างกนั
จะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป กบัช่วงอายุ 15 - 25 ปี คู่ท่ี 
2 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป กบัช่วงอายุ 26-35 ปี และคู่ท่ี 3 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป กบัช่วงอาย ุ                   
36 - 45 ปี โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 46  ปีข้ึนไป ( X = 3.08) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 15 - 25 ปี                   
( X =3.30) ช่วงอาย ุ26 - 35 ปี ( X =3.36) และช่วงอาย ุ36 - 45 ปี ( X =3.31) 
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ตารางที่ 4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                   
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาชีพ 
 

อาชีพ X  
นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตร 
กร 

รับจ้าง อืน่ๆ 

นกัเรียน นกัศึกษา
รับราชการ  

พนกังานบริษทั
ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.37 
2.98 
3.28 
3.60 
3.01 
3.39 
3.35 

- 
.3915 
.0923 
-.2308 
.3581 * 
-.0198 
.0238 

-.3915 
- 

-.2991 
-.6222 * 
-.0333 

-.4113 * 
-.3677 * 

-.0923 
.2991 

- 
-.3231 
.2658 * 
-.1121 
-.0685 

.2308 
.6222 * 
.3231 

- 
.5889 * 
.2109 
.2545 

-.3581 * 
.0333 

-.2658 * 
-.5889 * 

- 
-.3780 * 
-.3343 * 

.0198 
.4113 * 
.1121 
-.2109 
.3780 * 

- 
.0436 

-.0238 
.3677 * 
.0685 
-.2545 
.3343 * 
-.0436 

- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ
ต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 8 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง คู่ท่ี 3 คือ ช่วงอาชีพ  
รับราชการ กบัช่วงอาชีพ อ่ืนๆ คู่ท่ี 4 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา คู่ท่ี 5 
คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คู่ท่ี 6 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วง
อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั คู่ท่ี 7 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง และคู่ท่ี 8 คือ ช่วง
อาชีพ เกษตรกร กับช่วงอาชีพ อ่ืนๆ โดยคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับราชการ ( X = 2.98)                     
มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานน้อยกวา่ค่าเฉล่ียของคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ( X = 3.60) ช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.39) และช่วง
อาชีพ อ่ืนๆ ( X = 3.35) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ เกษตรกร ( X = 3.01) มีค่าเฉล่ีย
ระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
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จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานน้อยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่วงอาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา ( X = 3.37) ช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ( X = 3.28) ช่วงอาชีพ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ( X = 3.60) ช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.39) และช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X = 3.35) 
 
ตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ จ  าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

X  SD T-test P-value ผลการทดสอบ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

3.08 
2.95 

.577 

.521 
2.154 .032 * แตกต่างกนั 

 X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.06 
2.98 
3.04 
2.88 

.624 

.485 

.525 

.607 

1.444 .230 ไม่แตกต่าง 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.10 
3.11 
2.92 
2.81 
2.24 

.516 

.547 

.485 

.472 

.921 

9.011 .000 * แตกต่างกนั 

อาชีพ 

นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ  

พนกังานบริษทัเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.08 
2.43 
2.83 
3.24 
2.88 
3.09 
3.08 

.608 

.918 

.303 

.754 

.457 

.475 

.654 

5.950 .000 * แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.00 
3.01 
2.95 
2.55 

.583 

.492 

.621 
1.124 

1.012 .387 ไม่แตกต่าง 

ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล

คลองโคน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.47 
2.72 
2.83 
3.03 
3.04 

.755 

.582 

.756 

.613 

.468 

4.416 .002 * แตกต่างกนั 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-value) มีค่าน้อยกว่า                      
0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ดว้ย
ค่าสถิติ T-test และ F-test หรือ (ANOVA) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
คนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า P-value เท่ากบั .230 , .387 ซ่ึงมีค่ามากกวา่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี อายุ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ                     
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลา
การอาศยัอยูท่ี่คลองโคน มีค่า P-value เท่ากบั .032 , .000 , .000, .002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อย่าง               
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงเพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน จะไดผ้ลตางราง จะไดผ้ลดงัตางรางท่ี 4.28 - 4.31 
 
ตารางที่ 4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงเพศ 
 

เพศ X  ชาย หญงิ 

ชาย 
หญิง 

3.08 
2.95 

- 
.1279 * 

-.1279 * 
- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงเพศต่างกนั
จะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงเพศ หญิง กบัช่วงเพศ ชาย โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่วงช่วงเพศ หญิง ( X = 2.95) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ                           
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์แตกต่างกนั นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงเพศ ชาย ( X = 3.08) 
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ตารางที่ 4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปวช.ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.10 
3.11 
2.92 
2.81 
2.24 

- 
-.0103 
.1795 * 
.2922 * 
.8595 * 

.0103 
- 

.1898 * 

.3025 * 

.8698 * 

-.1795 * 
-.1898 * 

- 
.1127 
.6800 * 

-.2922 * 
-.3025 * 
-.1127 

- 
.5673 * 

-.8595 * 
-.8698 * 
-.6800 * 
-.5673 * 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.29  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดับ
การศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 8 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงระดบัการศึกษา 
อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา คู่ท่ี 2 คือ ช่วงระดบัการศึกษา 
อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา คู่ท่ี 3 คือ ช่วงระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรี กบัช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา คู่ท่ี 4 คือ ช่วงระดบัการศึกษา ปริญญาตรี กบัช่วงระดบั
การศึกษา มธัยมศึกษา คู่ท่ี 5 คือ ช่วงระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี กบัช่วงระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา คู่ท่ี 6 คือ ช่วงระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี กบัช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา  
คู่ท่ี 7 คือ ช่วงระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี กบัช่วงระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส.  
และคู่ท่ี 8 คือ ช่วงระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี กบัช่วงระดบัการศึกษา ปริญญาตรี โดยคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส. ( X = 2.92) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา ( X = 3.10) และช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.11) เช่นเดียวกบั 
คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ( X = 2.81) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคน
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ในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้าน            
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา ( X = 3.10) และช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.11) และคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่วงระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี ( X = 2.24) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 
( X = 3.10) ช่วงระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา ( X = 3.11) ช่วงระดบัการศึกษา อนุปริญญา 
ปวช.ปวส. ( X = 2.92) และช่วงระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ( X = 2.81) 
 
ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาชีพ 
 

อาชีพ X  
นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตร 
กร 

รับจ้าง อืน่ๆ 

นกัเรียน นกัศึกษา
รับราชการ  

พนกังานบริษทั  
ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.08 
2.43 
2.83 
3.24 
2.88 
3.09 
3.08 

- 
.6436 * 
.2462 
-.1675 
.1964 
-.0105 
-.0079 

-.6436 * 
- 

-.3974 * 
-.8111 * 
-.4472 * 
-.6541 * 
-.6515 * 

-.2462 
.3974 * 

- 
-.4137 * 
-.0498 

-.2567 * 
-.2541 

.1675 
.8111 * 
.4137 * 

- 
.3639 
.1570 
.1596 

-.1964 
.4472 * 
.0498 
-.3639 

- 
-.2069 * 
-.2043 

.0105 
.6541 * 
.2567 * 
-.1570 
.2069 * 

- 
.0026 

.0079 
.6515 * 
.2541 
-.1596 
.2043 
-.0026 

- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ
ต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 9 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบั
ช่วงอาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
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คู่ ท่ี  3 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กับช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว คู่ ท่ี  4 คือ ช่วงอาชีพ                          
รับราชการ กบัช่วงอาชีพ เกษตรกร คู่ท่ี 5 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง คู่ท่ี 6 คือ 
ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ อ่ืนๆ คู่ท่ี 7 คือ ช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน กบัช่วงอาชีพ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คู่ท่ี 8 คือ ช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง และคู่ท่ี 9 
คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กับช่วงอาชีพ รับจ้าง โดยคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับราชการ                          
( X =2.43) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                        
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่า
ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมี ช่วงอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ( X = 3.08) ช่วงอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน ( X =2.83) ช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ( X = 3.24) ช่วงอาชีพ เกษตรกร                   
( X = 2.88) ช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.09) และช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X =3.08) เช่นเดียวกบั คนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ( X = 2.83) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ                 
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์นอ้ยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั ( X = 3.24) และช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.09) และคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ เกษตรกร 
( X = 2.88) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                  
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่า
ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.09) 
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ตารางที่ 4.31  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน               
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคน 
 

ระยะเวลาการอาศัยอยู่
ในพืน้ทีต่ าบล 
คลองโคน 

X  ไม่เกนิ 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 21 ปีขึน้ไป 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.47 
2.72 
2.83 
3.03 
3.04 

- 
.7425 * 
.6325 * 
.4381 
.4267 

-.7425 * 
- 

-.1100 
-.3044 * 
-.3159 * 

-.6325 * 
.1100 

- 
-.1944 

-.2059* 

-.4381 
.3044 * 
.1944 

- 
-.0114 

-.4267 
.3159 * 
.2059 * 
.0114 

- 
   
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.31  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระยะเวลา
การอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลคลองโคนต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                     
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 5 คู่ ท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอายุ 6 - 10 ปี กบัช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุ 6 - 10 ปี กบัช่วงอาย ุ              
16 - 20 ปี คู่ท่ี 3 คือ ช่วงอายุ 6 - 10 ปี กบัช่วงอายุ 21 ปีข้ึนไป คู่ท่ี 4 คือ ช่วงอายุ 11 - 15 ปี กบัช่วง
อาย ุไม่เกิน 5 ปี และคู่ท่ี 5 คือ ช่วงอายุ 11 - 15 ปี กบัช่วงอายุ 21 ปีข้ึนไป โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วง
อาย ุ6 - 10 ปี ( X =2.72) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
แตกต่างกนันอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี ( X =3.47) ช่วงอายุ 16 - 20 
ปี ( X = 3.03) และช่วงอายุ 21 ปีข้ึนไป ( X = 3.04) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 11 - 15 
ปี ( X =2.83) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกนั
น้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี ( X =3.47) และช่วงอายุ 21 ปีข้ึนไป 
( X = 3.04) 
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ตารางที่ 4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 

X  SD T-test P-value ผลการทดสอบ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

3.22 
3.19 

.574 

.583 
.453 .651 ไม่แตกต่าง 

 X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.20 
3.22 
3.29 
3.03 

.619 

.481 

.655 

.532 

3.057 .028 * แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.31 
3.23 
3.11 
3.10 
2.96 

.652 

.587 

.481 

.457 

.747 

2.468 .045 * แตกต่างกนั 

อาชีพ 

นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ  

พนกังานบริษทัเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.20 
2.96 
3.13 
3.29 
2.93 
3.31 
3.40 

.712 

.750 

.299 

.641 

.429 

.566 

.704 

5.397 .000 * แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.32  (ต่อ) 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของคนในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 

X  SD F-test P-value ผลการทดสอบ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.06 
3.28 
3.53 
3.55 

.564 

.526 

.955 

.661 

6.433 .000 * แตกต่างกนั 

ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล

คลองโคน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.90 
3.08 
3.10 
3.06 
3.24 

.787 

.608 

.699 

.628 

.531 

3.517 .008 * แตกต่างกนั 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-value) มีค่าน้อยกว่า                      
0.05 
 

จากตารางท่ี 4.32  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของระดบัการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน 
ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test หรือ (ANOVA) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ มีค่า P-value เท่ากบั .651 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี เพศท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน มีค่า P-value 
เท่ากบั .028 , .045 , .000 , .000 , .008  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) กล่าวคือ คนในทอ้งถ่ินท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
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การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลองโคน จะไดผ้ลดงัตางรางท่ี 4.33 - 4.37 
 
ตารางที่ 4.33  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ
 

อายุ X  15 - 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3.20 
3.22 
3.29 
3.03 

- 
-.0153 
-.0948 
.1750 

.0153 
- 

-.0796 
.1903 * 

.0948 

.0796 
- 

.2698* 

-.1750 
-.1903 * 
-.2698 * 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.33  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุต่างกนั
จะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จังหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป กบั
ช่วงอายุ 26 - 35 ปี และคู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป กบัช่วงอายุ 36 - 45 ปี โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป ( X =3.03) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ                       
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมใน                      
การติดตามและประเมินผลน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 26 - 35 ปี ( X = 3.22) 
และช่วงอาย ุ36 - 45 ปี ( X = 3.29) 
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ตารางที่ 4.34  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                    
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปวช.ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา ปวช.ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.31 
3.23 
3.11 
3.10 
2.96 

- 
.0749 

.1909 * 

.2106 * 
.3531 

-.0749 
- 

.1160 

.1357 

.2782 

-.1909 * 
-.1160 

- 
.0197 
.1622 

-.2106 * 
-.1357 
-.0197 

- 
.1425 

-.3531 
-.2782 
-.1622 
-.1425 

- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.34  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดับ
การศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ               
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วง
ระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส. กบัช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา และคู่ท่ี 2 คือ ช่วง
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี กบัช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบั
การศึกษา อนุปริญญา ปวช.ปวส. ( X = 3.11) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา ( X = 3.31) เช่นเดียวกับ คนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงระดับการศึกษา ปริญญาตรี                     
( X = 3.10) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลนอ้ย
กวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา ประถมศึกษา ( X = 3.31)  
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ตารางที่ 4.35  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                        
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาชีพ 
 

อาชีพ X  
นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตร 
กร 

รับจ้าง อืน่ๆ 

นกัเรียน นกัศึกษา
รับราชการ  

พนกังานบริษทั
ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

3.20 
2.96 
3.13 
3.29 
2.93 
3.31 
3.40 

- 
-.2444 
.0692 
-.0889 
.2722 
-.1093 
-.2000 

-.2444 
- 

-.1752 
-.3333 
.0278 

-.3537 * 
-.4444 * 

-.0692 
.1752 

- 
-.1581 
.2030 
-.1785 
-.2692 

.0889 

.3333 

.1581 
- 

.3611 
-.0204 
-.1111 

-.2722 
-.0278 
-.2030 
-.3611 

- 
-.3815 * 
-.4722 * 

.1093 
.3537 * 
.1785 
.0204 

.3815 * 
- 

-.0907 

.2000 
.4444 * 
.2692 
.1111 

.4722 * 
.0907 

- 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.35  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ
ต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ คู่ ท่ี 1 คือ ช่วงอาชีพ                        
รับราชการ กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอาชีพ รับราชการ กบัช่วงอาชีพ อ่ืนๆ คู่ท่ี 3 คือ ช่วง
อาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ รับจา้ง และคู่ท่ี 4 คือ ช่วงอาชีพ เกษตรกร กบัช่วงอาชีพ อ่ืนๆ โดย
คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับราชการ ( X = 2.96) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลน้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในท้องถ่ินท่ีมี ช่วงอาชีพ รับจ้าง                  
( X = 3.31) และช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X =3.40) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ เกษตรกร 
( X = 2.93) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่า
ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาชีพ รับจา้ง ( X = 3.31) และช่วงอาชีพ อ่ืนๆ ( X =3.40) 
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ตารางที่ 4.36  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน X  
ไม่เกนิ  

10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 
- 20,000 บาท 

ตั้งแต่ 20,001 
- 30,000 บาท 

สูงกว่า  
30,001 บาท 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,001 บาท 

3.06 
3.28 
3.53 
3.55 

- 
-.2193 * 
-.4707 * 
-.4874 

.2193 * 
- 

-.2514 
-.2681 

.4707 * 
.2514 

- 
-.0167 

.4874 

.2681 

.0167 
- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.36  ผลการเปรียบเทียบภายหลัง พบว่า  คนในท้องถ่ินท่ีมีช่วงรายได ้              
ต่อเดือนต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                  
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงรายได้
ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท กบัช่วงรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท และคู่ท่ี 2 คือ ช่วง
รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท กบัช่วงรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท โดยคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ( X = 3.06) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม                   
ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่วงรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท ( X = 3.28) และช่วงรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่                         
20,001 - 30,000 บาท ( X = 3.53)  
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ตารางที่ 4.37  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคน 
 

ระยะเวลาการอาศัยอยู่
ในพืน้ทีต่ าบล 
คลองโคน 

X  ไม่เกนิ 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 21 ปีขึน้ไป 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปีข้ึนไป 

3.90 
3.08 
3.10 
3.06 
3.24 

- 
.8172 * 
.8024 * 
.8357 * 
.6648 * 

-.8172 * 
- 

-.0148 
.0185 
-.1524 

-.8024 * 
.0148 

- 
.0333 
-.1376 

-.8357 * 
-.0185 
-.0333 

- 
-.1709 

-.6648 * 
.1524 
.1376 
.1709 

- 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.37  ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่  คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงระยะเวลา
การอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลคลองโคนต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน                         
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ ท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอายุ 6 - 10 ปี กบัช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี  คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุ 11 - 15 ปี 
กบัช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี คู่ท่ี 3 คือ ช่วงอายุ 16 - 20 ปี กบัช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี และคู่ท่ี 4 คือ ช่วงอาย ุ
21 ปีข้ึนไป กบัช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี โดยคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 6 - 10 ปี ( X = 3.08) มีค่าเฉล่ีย
ระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน น้อยกว่า
ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี ( X = 3.90) เช่นเดียวกบั คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วง
อายุ 11 - 15 ปี ( X = 3.10) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการ                          
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั น้อยกว่าค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ ไม่เกิน 5 ปี                  
( X = 3.90) คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาย ุ16 - 20 ปี ( X = 3.06) มีค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นการ
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มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาย ุ
ไม่เกิน 5 ปี ( X = 3.90) คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอายุ 21 ปีข้ึนไป ( X = 3.24) มีค่าเฉล่ียระดบัการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดั
สมุทรสงคราม ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั นอ้ยกว่าค่าเฉล่ียของ
คนในทอ้งถ่ินท่ีมีช่วงอาย ุไม่เกิน 5 ปี ( X = 3.90) 
 

DPU



 
 
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม” ในส่วนน้ี ผูศึ้กษาได้น าผลการศึกษาท่ีได้จาก                     
การวิเคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และน าเสนอขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5.2  ขอบเขตของการศึกษา 
5.3  ระเบียบวธีิวจิยั 
5.4  สรุปผลการศึกษา 
5.5  อภิปรายผลการศึกษา 
5.6  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2.  เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 4.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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5.2  ขอบเขตของการศึกษา 
ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                  

ป่าชายเลนคลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยประชากรท่ีใช้ใน              
การวิจัยคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลน                    
คลองโคนอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม และคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงไดก้ าหนดพื้นท่ีศึกษาไวท่ี้ป่าชายเลนคลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยในส่วนของระยะเวลาท่ีศึกษา คือ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2556 
 
5.3  ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี ใช้หลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม รวมทั้ งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวนทั้งหมด 5 คน โดยการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) มีดงัน้ี 1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน 2)  ผูน้  าชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคน 3)  ศูนย์
อนุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 4)  สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน 5)  ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์และ
รีสอร์ท และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยไดมี้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบโอกาส หรือไม่ทราบความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) ซ่ึงได้ขอ้มูลสถิติของคนในชุมชนท้องถ่ินต าบลคลองโคน จาก
เว็บไซต์ (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน, 2555) ได้ทราบจ านวนของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน
ต าบลคลองโคนนั้น มีจ  านวนคนในชุมชนท้องถ่ินประมาณ 4,500 คน ต่อปี ซ่ึงทางผูว้ิจยัได้มี                   
การ (เทียบจากตารางของ Krejcie และ Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 354 คน จึงไดเ้ลือกใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 354 คน ในการหาขอ้มูล ทั้งน้ี ทางผูว้ิจยัจึงได้เลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง                 
แบบบงัเอิญ หรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) ในการเก็บขอ้มูลจาก
คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 

หลงัจากท าการเก็บรวมรวมขอ้มูล ท่ีป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้นั้น จึงไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามทั้งหมด 
น ามาท าการวเิคราะห์และประมวลผล ส่วนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งน ามาสรุปขอ้มูล โดย
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ใชว้ิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นสถิติท่ีใชใ้นการบรรยาย หรือ
อธิบายลกัษณะ ทั้งน้ี ไดมี้การสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นมาท าเป็นตาราง เพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากประเด็นต่างๆ และในส่วนท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามท่ีแจกให้กลุ่มตวัอย่างคนใน
ชุมชนท้องถ่ิน ต าบลคลองโคน ได้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการตรวจสอบข้อมูล (Editing) ลงรหัส 
(Coding) และประมวลผลขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีท าการลงรหสัเรียบร้อยแลว้ มาบนัทึกขอ้มูลลง
ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ใน                
การประมวลผลขอ้มูล จากนั้น ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ การหาจ านวนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการอาศยัอยูท่ี่คลอง
โคน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน                      
ความต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                 
นอกจากน้ี ไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงใชส้ถิติขั้นสูงใน                             
การประมวลผล เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั และหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น และ                 
ตวัแปรตาม โดยใชว้ธีิ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (Independent Samples T-test) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่า T-test ในการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัตวัแปร และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ ANOVA) ใน                    
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัตวัแปร และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ตวัแปรท่ี                 
ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 
5.4  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว                   
เชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.4 .1  การมีส่วนร่วมของผู ้น า ชุมชนและผู ้ท่ี มี ส่วนเ ก่ียวข้อง ท่ี มี ต่อแหล่งท่องเ ท่ียว                      
ทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีการเก็บข้อมูลโดย                    
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นค าถาม 10 ค าถาม เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจดัการ               
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน พบวา่ ในภาพรวมส่วนใหญ่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคนนั้ น มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการท่องเ ท่ียว                  
เชิงนิเวศอยู่ในระดบัดี ในการเขา้ใจค าจ ากดัความของค าว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และสามารถ
น าไปปฏิบติั หรือด าเนินงานในสถานท่ีจริงไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีการจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ การจดักิจกรรม
ต่างๆ นั้ นได้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ดูแล
ทรัพยากรป่าชายเลน และการชมวถีิชีวติของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไข แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
พบวา่ ส่วนใหญ่แต่ละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งก็จะมีการแสดงความมีส่วนร่วมออกมา ในส่วนของปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน การดูแลเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียว และการดูแลทรัพยากรป่าชายเลน 

ในขณะท่ี การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ส่วน
ใหญ่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยตรงเลยนั้น คือ คนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดมี้อาชีพใหม่เขา้มาในชุมชน
นอกเหนือจากอาชีพหลกั ซ่ึงเม่ือมีการท่องเท่ียวเขา้มาก็ได้มีการกระจายรายได้ต่างๆ ชาวบา้นมี
อาชีพใหม่เกิดข้ึนในชุมชน 

อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ส่วนใหญ่ไดมี้การก าหนดแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั               
การพฒันา การด าเนินงานเก่ียวกับการท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ในหลายๆ ส่วน เช่น                
การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงในส่วนของแหล่ง
ท่องเท่ียว และบรรยากาศต่างๆ ให้กลมกลืนกบัธรรมชาติให้มากท่ีสุด การจดัการดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก พบวา่ ส่วนใหญ่ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคนนั้น 
ไดมี้การสร้างไวเ้พื่อรองรับนกัท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ ท่ีพกัโฮมสเตย ์รีสอร์ทท่ีมีเป็นจ านวนมาก 
การจดัการดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ส่วนใหญ่นั้นไดมี้การจดักิจกรรมท่ีช่วยใน
การอนุรักษ์ ดูแล รักษาแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงในส่วนของการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวนั้น ทางเวบ็ไซต ์ป้ายประชาสัมพนัธ์ นิตยสาร และ
หนงัสือพิมพ ์

ทั้งน้ี ในส่วนของขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม เก่ียวกบั
ภาพรวมของป่าชายเลนคลองโคน  จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มีขอ้เสนอแนะ หรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่มีในส่วนของ ศูนยอ์นุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน นั้นตอ้งการศูนย ์             
การเรียนรู้ชุมชน ในขณะท่ีผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ และรีสอร์ทนั้น ตอ้งการโครงการเก่ียวกับ                  
การรณรงคก์ารปลูกป่าชายเลนใหมี้อยา่งต่อเน่ือง 
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 5.4.2  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จากการศึกษาการทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้อง ถ่ินเ ก่ียวกับ                            

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากการสอบถามจากแบบสอบถาม จ านวน 15 ขอ้ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคนในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็น
ค าถามถูก 13 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 86.67 และขาดความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็นค าถามผิด 2 ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คนในชุมชนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในประเด็น
ค าถาม 2 ค าถาม คือ 1) ผลประโยชน์ท่ีคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ คือ ช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน
ทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว และ 2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท าให้วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินเปล่ียนไปจาก
ความเป็นอยูเ่ดิม 

ในขณะท่ี ส่วนใหญ่ในภาพรวม มีประเด็นค าถามท่ีมีคนในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจ
ในประเด็นค าถาม 13 ขอ้ คือ 1) ค  าวา่ “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” คือ การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 2) หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ จะตอ้งหลีกเล่ียง                    
การสร้างผลกระทบทางดา้นลบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 3) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กบัคนในชุมชนทอ้งถ่ินป่าชายเลนคลองโคน 4) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการพื้นท่ีให้มีความย ัง่ยืน 5) เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึน ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไม่มีความอุดมสมบูรณ์ 6) คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การดูแลแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 7) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 8) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเนน้การใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของ
ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 9) จุดเด่นของป่าชายเลนคลองโคน คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวิถี
ชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 10) กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การปลูกป่าชายเลน
การศึกษาธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 11) การให้ขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียว ถือวา่เป็นส่ิงส าคญั
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 12) ลกัษณะเด่นของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะเนน้
การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส าคญั 13) การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน คือ                 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5.4.3  การเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จากการสุ่มตวัอยา่งคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 354 คน โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ี                
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า จากขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
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และมีอายุอยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี มากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา และ
ประกอบอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด ทั้งน้ีคนในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่มีรายได ้ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
และอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคนระยะเวลา 21 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม                  
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน                
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ไดด้งัน้ี  
1)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา จ าแนกตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของคนในท้องถ่ิน ผลการวิเคราะห์ พบว่า คนในท้องถ่ินท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) ท่ีแตกต่างกนั 
จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
(อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ) ท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน                 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อย่าง                 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคน
ในทอ้งถ่ิน ผลการวิเคราะห์ พบว่า คนในทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ และ
ระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน               
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน 
ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว                    
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

3)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ                   
คนในทอ้งถ่ิน ผลการวิเคราะห์ พบว่า คนในทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อ
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ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ และ
อาชีพ) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของคนในท้อง ถ่ิน ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  คนในท้อง ถ่ิน ท่ี มีจ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่าง
กนั ในขณะท่ี คนในทอ้งถ่ินท่ีมีจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และ 5)  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของคนในท้องถ่ิน ผลการวิเคราะห์ พบว่า คนในท้องถ่ินท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (เพศ) ท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ                 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี คนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาการอาศยัอยู่ท่ีคลองโคน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน                
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั อย่าง                
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.4.4  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                        
ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว  
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมใน 
การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมใน              
การติดตามและประเมินผล ซ่ึงในการวิจัยในส่วนน้ีได้มีการวดัระดับการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น                     
5 ระดบั ทั้งน้ีจากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ส่วนใหญ่ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนนั้น 
มีระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลางในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในทุกๆ ดา้น  
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ตารางที่ 5.1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ว 
เชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 

X  S.D. 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
อนัดับ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 

3.05 .592 ปานกลาง 4 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.10 .610 ปานกลาง 3 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.28 .596 ปานกลาง 1 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.00 .545 ปานกลาง 5 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 3.20 .580 ปานกลาง 2 

รวม 3.13 .484 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า คนในชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากท่ีสุด ( X = 3.28) รองลงมา คือ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ( X = 3.20) และส่วนดา้นท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X = 3.00) 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน สามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นท่ี 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ใน
ภาพรวมในดา้นน้ี มีระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยเรียงตามระดบัการมีส่วนร่วมจาก
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาในพื้นท่ีท่องเท่ียว ป่าชายเลนคลองโคน 
(ปัญหาดา้นขยะ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ฯลฯ) รองลงมา คือ ไดมี้ส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ได้มีส่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน (การสนบัสนุนจากภาครัฐ การร่วมมือของคนในชุมชนฯลฯ) และไดมี้
ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดมี้
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการกบัปัญหาท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ี 2) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ในภาพรวมในดา้นน้ี มีระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยเรียง
ตามระดบัการมีส่วนร่วมจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี รองลงมา คือ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการ             
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพ ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผนการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใช้ในพื้นท่ี และได้มีส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกับการวางแผน                     
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน    
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ดา้นท่ี 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในภาพรวม
ในดา้นน้ี มีระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยเรียงตามระดบัการมีส่วนร่วมจากค่าเฉล่ีย
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีท่องเท่ียว ป่าชายเลน คลองโคนให้มีความย ัง่ยืน 
รองลงมา คือ ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไดมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้กบันกัท่องเท่ียว และไดมี้ส่วนร่วมใน
การใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดมี้ส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว  ้ ดา้นท่ี 4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ใน
ภาพรวมในดา้นน้ี มีระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยเรียงตามระดบัการมีส่วนร่วมจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว รองลงมา คือ ไดใ้ช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน ไดมี้อาชีพหลกั 
หรืออาชีพเสริมจากแหล่งท่องเท่ียว ป่าชายเลนคลองโคน และได้รับรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว                 
ป่าชายเลนคลองโคน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน และด้านท่ี 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม                       
และประเมินผล ในภาพรวมในด้านน้ี มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง โดยเรียงตาม                   
ระดบัการมีส่วนร่วมจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ                         
ป่าชายเลนให้มีความย ัง่ยืน รองลงมา คือ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวอยูเ่สมอ ไดมี้ส่วนร่วมในการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพฒันาท่ีวางไว ้และไดมี้
ส่วนร่วมประเมินผลจากการด าเนินงานตามแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดมี้ส่วนร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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ตารางที ่5.2  แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม จ าแนกตามขอ้มูลการตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

การตัดสินใจทีจ่ะเข้าร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เข้าร่วม 129 36.4 
ไม่เข้าร่วม 6 1.7 
ไม่แน่ใจ 219 61.9 

รวม 354 100.0 
  

จากตารางท่ี  5.2 แสดงจ านวนและร้อยละของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามขอ้มูลการตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
พบวา่ คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน “ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” ร้อยละ 61.9 รองลงมา คือ 
เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 36.4 และล าดบัสุดทา้ย คือ ไม่เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 
1.7 ตามล าดบั 

5.5  อภิปรายผลการศึกษา 
จากการ ศึกษา เ ร่ือง  “การ มี ส่ วน ร่วมของ ชุมชนท้อง ถ่ินในการจัดการการ                      

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.5.1  สรุปผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

โดยสรุปผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงไดส้รุปโดยการอา้งอิง
จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ประกอบกบัการสรุปประเด็นเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน โดยจากการศึกษา พบวา่ การจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการดูแลในหลายๆ ดา้นร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองโคนนั้น ไดมี้การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
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เป็นการตอบสนองถึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว และ
ในส่วนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ได้มีการกล่าวถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว
คลองโคน ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลได้มีการกระจายรายได้ให้กบัคนในชุมชนทอ้งถ่ิน และมีอาชีพ
รองรับคนในท้อง ถ่ินอีกด้วย  ซ่ึ ง เ ป็นผลท าให้ เศรษฐกิจของคนในชุมชนดีข้ึน รวมถึง                               
การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวได้อีกด้วย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ กฤษณ์ โคตรสมบติั (2553) ไดก้ล่าวถึง ประเด็นการประเมินศกัยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในเขตแก่งสามพนัโบก อ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดั
อุบลราชธานี ซ่ึง พบว่า มีศกัยภาพอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นสภาพ
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ด้านส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ด้านคุณค่า ความส าคัญ และการให้
การศึกษา ดา้นความร่วมมือของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว และดา้นองคก์รในการจดัการ และ
การบริหารการท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัแนวทางในการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในเขตแก่งสามพนัโบก เน่ืองจากเป็นการท าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน ชาวบา้นมีงานท า 
และมีรายได้เพิ่มข้ึน และงานวิจยัของ ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2552) ท่ีกล่าวถึงประเด็นการ
พัฒนาการท่อง เ ท่ี ยว ท่ี เน้นการท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ ง นิ เวศ เพื่ อป ลูก จิตส า นึกด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน เพราะว่าการพฒันา
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ถือไดว้่าเป็นการพฒันาเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
รวมทอ้งถ่ินนั้นๆ จึงแสดงให้เห็นไดว้า่ทุกชุมชนนั้นไดมี้การพฒันาความร่วมมือของคนในชุมชน
เพื่อศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู ่หรือมีส่วนไดส่้วนเสีย ไม่
วา่จะเป็นการพฒันาทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก และท่ีส าคญัคือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน
นั้น ส่วนใหญ่จะมีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ 
จากความร่วมมือของทุกๆ หน่วยงาน ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดจ้ากความเป็นมาของคลองโคนท่ีแต่
ก่อนป่าชายเลนนั้น ไม่ไดมี้ความอุดมสมบูรณ์อยา่งเช่นในปัจจุบนัน้ี ซ่ึงสามารถจะให้เห็นไดว้า่ทุก
หน่วยงาน หรือทุกภาคส่วนรวมทั้งท่ีส าคญั คือ คนในชุมชนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความร่วมมือในการฟ้ืนฟู
ป่าชายเลนจนท าใหใ้นปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหก้บันกัท่องเท่ียวให้
มาเยีย่มเยอืนป่าชายเลนคลองโคนได ้
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 5.5.2  สรุปผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการท่องเท่ียว                   
เชิงนิเวศ 

จากการศึกษาการทดสอบความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้อง ถ่ินเ ก่ียวกับ                             
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงไดส้รุปโดยการอา้งอิงจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
ประกอบกับการสรุปประเด็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถ่ินเ ก่ียวกับ                        
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ในภาพรวมคนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากการสอบถามจากแบบสอบถาม จ านวน 15 ขอ้ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคนในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็น
ค าถามถูก 13 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 86.67 และขาดความรู้ความเขา้ใจ มีผูต้อบประเด็นค าถามผิด 2 ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 สามารถสรุปไดว้า่คนในชุมชนทอ้งถ่ินป่าชายเลนคลองโคนนั้นมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศลิษา หมดัลงั (2549) 
พบว่า คนในชุมชนบา้นคลองสนก่ิงอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด ได้กล่าวถึง ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ชาวบา้นคลองสนยงัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมาก เพราะวา่ส่วนใหญ่ทุกชุมชนมีความเขา้รู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดี เก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรมต่างท่ีเก่ียวการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ให้กับนักท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ได้มีการจดักิจกรรมได้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการ
ท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงน าไปสู่การได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงจ าเป็นท่ีชาวบา้นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตามสามารถท าให้ทราบได้ว่า ส่วนใหญ่คนในชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว                  
เชิงนิเวศนั้น มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงจากผลสรุป
ดงักล่าวสามารถน ามาพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างย ัง่ยืนได้ และยงัท าให้คนในชุมชน
ทอ้งถ่ินเขา้ใจไดดี้อีกดว้ย 
 5.5.3  สรุปผลการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม จาก
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลอง
โคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุ
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ของปัญหา 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4) ดา้น
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  

ทั้งน้ี ไดส้รุปโดยการอา้งอิงจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ประกอบ
กบัการสรุปประเด็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลอง
โคนสามารถสรุปไดว้า่ ในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้น เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัลกัษณะประชากรศาสตร์นั้น มีทั้งในส่วนของความแตกต่างตามท่ีตั้งในสมมติฐาน 
และไม่แตกต่างในส่วนของระดบัมีส่วนร่วม ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่นั้นลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์นั้น มีระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลองโคนแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคล้องกบั งานวิจยัของ ศลิษา หมดัลงั (2549) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน                  
การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบา้นคลองสน ก่ิงอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราดได้
กล่าวถึงประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวบา้นคลองสนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์จะ
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในด้านร่วมศึกษาค้นหาปัญหา ด้านร่วมใน                     
การวางแผน ร่วมในการด าเนินงาน และร่วมในการติดตามผล แตกต่างกนั และงานวิจยัของ สุรศกัด์ิ 
วรภคบุญญา (2547) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน                
การอนุรักษป่์าชายเลนในเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในเขตบางขุนเทียน มีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุ
การศึกษา อาชีพรอง และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ในขณะท่ีงานวิจยัรัตนวดี จุลพนัธ์ุ (2547) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษา เกาะล้าน จังหวดัชลบุรี ได้กล่าวถึงประเด็นเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า อาชีพ ประสบการณ์ในการอบรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  และ               
การรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สถานภาพทางสังคม  และการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน  ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
และการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน                  
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนในชุมชนแตกต่าง
กนั จึงท าให้ความคิดเห็นหรือระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแตกต่างกนั และเหมือนกนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินนั้นๆ มีส่วนท าให้มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก หรือนอ้ย ซ่ึง
จากงานวจิยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีทั้งแตกต่างกนั และสัมพนัธ์กนั 

อย่างไรก็ตามจึงแสดงให้เห็นได้ว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนทอ้งถ่ินท่ี
แตกต่างกนักบัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่มีความ
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แตกต่างกนัในการมีส่วนร่วม หรือการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงถือไดว้า่ในส่วนของป่าชายเลนคลอง
โคนนั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่ใจในส่วนของเร่ืองการสนบัสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ไม่ใช่มีส่วนร่วมเพียงแต่ผูท่ี้ไดรั้บ
ผลประโยชน์โดยตรงเท่านั้น แต่เป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ินทุกคน 
 5.5.4  สรุปผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมใน 
การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) ดา้นการมีส่วนร่วมใน                
การติดตามและประเมินผล ซ่ึงในการวิจัยในส่วนน้ีได้มีการวดัระดับการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น                       
5 ระดบั ซ่ึงไดส้รุปโดยการอา้งอิงจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ประกอบกบั               
การสรุปประเด็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าส่วนใหญ่ในภาพรวมคนในชุมชน
ทอ้งถ่ินคลองโคนนั้น มีระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลางใน               
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ในทุกๆ ดา้น เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และส่วนดา้นท่ีคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ภาณุ วรมิตร (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงประเด็นเก่ียวกบั
ประชาชนชาวเกาะสมุยมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมาก เพราะว่า
ประชาชนชาวเกาะสมุยนั้น มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวด้านการมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ขมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการมีส่วนร่วนในการหาสาเหตุของปัญหา 
และงานวจิยัของ ศลิษา หมดัลงั (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองสน ก่ิงอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด ได้กล่าวถึง
ประเด็นเก่ียวกบัประชาชนชาวบา้นคลองสน มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
ดา้นร่วมศึกษาคน้หาปัญหา ดา้นร่วมในการวางแผน ร่วมในการด าเนินงาน และร่วมในการติดตาม
ผล ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมีส่วนร่วมนอ้ย เน่ืองจากปัญหาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชาวชุมชนบา้นคลองสนสรุปเป็นประเด็นได ้5 ประเด็น ดงัน้ี 
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การตระหนกัถึงความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว การเอาใจใส่ในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว ความรู้ใน
การอธิบายแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ความไม่แน่นอนหรือการฉวยโอกาสในการก าหนดราคาสินคา้ 
และบริการต่างๆของชาวคลองสน และการเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ ของสมาคม ชมรมต่างๆ ของชาว
คลองสนตลอดจนการจดัการบริหารสมาคมชมรมให้เจริญกา้วหนา้ เพราะวา่ระดบัการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนนั้นมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจยัหลายๆ อย่างในชุมชนท่ีท าให้เกิดความ
แตกต่าง เช่น หน่วยงาน หรือการไดรั้บผลประโยชน์ของคนท่ีอาศยัในชุมชนเดียวกนัแต่อยู่กนัคน
ละพื้นท่ี ก็ถือไดว้า่เป็นปัจจยัในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

อย่างไรก็ตามงานวิจยัได้สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ของฟอร์นารอฟ Fornaroff (1980) ท่ีเสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอน
การมีส่วนร่วม ได้แก่ การวางแผน การตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมาย การติดตามประเมินผล                                
การด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และแนวคิดของอคิน รพีพฒัน์ (2547) ได้
แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา และคน้หาสาเหตุของปัญหา 
ตลอดจนแนวทางแก้ไข การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันา การวางแผนพฒันา แก้ไขปัญหา                 
การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน และการประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา เพราะวา่
แนวคิดของนกัวชิาการหลายท่านท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถน ามาเขียน
เป็นประเด็นหลกัๆ ในกรอบแนวความคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 
5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในส่วนของการวดัระดบั
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ินได ้

ทั้งน้ีจึงท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และมีผลต่อการจดัการการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคนให้มีความย ัง่ยืน ทั้ง
ทรัพยากรป่าชายเลน และสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวให้คงความสมบูรณ์ไว ้เพื่อท่ีจะ
สามารถรักษาวถีิชีวติของคนในชุมชน และระบบนิเวศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าให้เป็นท่ีสนใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะเลือกมาท่องเท่ียวได ้
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5.6  ข้อเสนอแนะ 
 5.6.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1)  จากผลการวจิยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่ไดมี้แนวคิด
และการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัดีอยูแ่ลว้ แต่ในบาง
หน่วยงานยงัขาดความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน อย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐ กบัหน่วยงาน
เอกชน ซ่ึงควรมีการติดต่อประสานงานกนัมากข้ึน ในการเขา้ไปดูแลในแหล่งท่องเท่ียวร่วมกนั 
ไม่ได้ต่างคนต่างท า เพราะต่างก็มีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกนัในการดูแลทรัพยากร                
ป่าชายเลนใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และย ัง่ยนื 

2)  จากผลการวิจยั พบว่า การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชน
ทอ้งถ่ินกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่นั้นมีความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน ทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนั ซ่ึง
ท าใหเ้ห็นไดว้า่คนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นมีระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จึงท าให้เห็นความส าคญัได้ว่าคนในชุมชนต าบล              
คลองโคนนั้น มีทั้งคนท่ีมีส่วนร่วมมาก และมีส่วนร่วมน้อยในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ              
ป่าชายเลนคลองโคน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เขา้ไปในพื้นท่ีเพื่อท า
ความเขา้ใจกบัคนในทอ้งถ่ิน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพิ่มข้ึน เพื่อจะสามารถท าให ้                
คนในทอ้งถ่ินนั้นไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม 

3)  จากผลการวจิยั พบวา่ การทดสอบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบั              
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในภาพรวมนั้นมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาก แต่
ในทางปฏิบติัมีบางส่วนท่ีจดักิจกรรมบางอยา่งท่ีขดัต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น การเก็บหอย เป็น
ตน้ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการท าลายธรรมชาติ จึงท าให้เขา้ใจได้ว่ามีบางส่วนยงัมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัน้อยอยู่ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัคนใน
ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน ในขอ้มูลเชิงลึก เก่ียวกบัการจดักิจกรรมใหก้บันกัท่องเท่ียว เพื่อน าไปสู่การจดัการท่ี
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

4)  จากผลการวิจยั พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการจดัการ                  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม นั้น ในภาพรวมไดมี้ระดบัการมี
ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งหมด 5 ดา้น ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงจากการได้เข้าไปเก็บข้อมูลนั้น ท าให้ทราบได้ว่าการมีส่วนร่วมใน                   
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การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้ น จะเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่ม เช่น ในกลุ่มของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงก็จะมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศมาก แต่ถา้เป็นคนในทอ้งถ่ินทัว่ไปท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็จะไม่ไดมี้ส่วนร่วมใน
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศคลองโคน หรือมีก็จะเป็นการมีส่วนร่วมนอ้ย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้คนในทอ้งถ่ินทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคนร่วมกนั เพื่อท่ีจะสามารถท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกิดความย ัง่ยืน และมี
ประสิทธิภาพ 
 5.6.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม แรงจูงใจ ของนักท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เน่ืองจากจดัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะ
กบัเฉพาะความสนใจพิเศษของนกัท่องเท่ียว 

2)  ควรมีการศึกษาบทบาทและและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เพราะถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมากในการเขา้ไปดูการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความน่าสนใจ แต่มีเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

3)  ควรมีการศึกษาในส่วนของการเปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน
ของท่ีอ่ืน เพื่อน ามาศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละท่ี โดยศึกษาความ
เหมือนและแตกต่าง เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้มีความย ัง่ยืน 
และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืนๆ 
ต่อไป 

4)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลยคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีต่อคนในชุมชนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการ
แกไ้ขปัญหา หรือขอ้บกพร่องในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้กบัคนในชุมชนทอ้งถ่ินคลอง
โคน 

5)  ควรมีการศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่า
ชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เพราะวา่จะไดน้ าไปเป็นประโยชน์ในการก าหนดรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลนในท่ีอ่ืนๆ ได ้ใหมี้ความชดัเจนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

6)  ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะสามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาตวัอยา่งของชุมชนอ่ืนๆ ได ้
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ภาพที ่1  จุดข้ึนเรือหางยาววดัคลองโคน เพื่อเขา้ไปชมป่าชายเลนคลองโคน 

ภาพที ่2  จุดข้ึนเรือหางยาวศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน เพื่อเขา้ไปชมป่าชายเลนคลองโคน  
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ภาพที ่3  บริเวณภายในศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 

ภาพที ่4  บรรยากาศชุมชนป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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ภาพที ่5  บรรยากาศป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ภาพที ่6  โฮมกระเตง ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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ภาพที ่7  รูปภาพการประชาสัมพนัธ์ ป่าชายเลนคลองโคน  

ภาพที ่8  พื้นท่ีปลูกป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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ภาพที ่9  ลานกิจกรรมใหค้วามรู้ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน  

ภาพที ่10  ชาวบา้นถีบกระดานเลนเก็บหอย ป่าชายเลนคลองโคน  

DPU



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประเดน็ค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DPU



148 
 

ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) เพือ่เกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 

 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว  
 การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียว 
 การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ 
 การจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 การจดัการดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม ของผูถู้กสัมภาษณ์ เก่ียวกบั

ภาพรวมของป่าชายเลนคลองโคน  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
2. ผู้น าชุมชนท้องถิ่นคลองโคน 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว  
 การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียว 
 การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ 
 การจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 การจดัการดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม ของผูถู้กสัมภาษณ์ เก่ียวกบั

ภาพรวมของป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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3. ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว  
 การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียว 
 การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ 
 การจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 การจดัการดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม ของผูถู้กสัมภาษณ์ เก่ียวกบั

ภาพรวมของป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
4. สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และรีสอร์ท 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว  
 การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียว 
 การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ 
 การจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 การจดัการดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม ของผูถู้กสัมภาษณ์ เก่ียวกบั

ภาพรวมของป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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5. ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และรีสอร์ท 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดักิจกรรมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว  
 การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไ้ข แหล่งท่องเท่ียว 
 การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวและบรรยากาศ 
 การจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 การจดัการดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติม ของผูถู้กสัมภาษณ์ เก่ียวกบั

ภาพรวมของป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) เพือ่เกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 

 
ข้อที ่1  ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมายถึงอะไร 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่2  ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่3  ท่านมีการจัดกจิกรรมในการจัดการแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองอย่างไรบ้าง  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่4  ท่านได้มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไข แหล่งท่องเทีย่วหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่5  ท่านได้รับผลประโยชน์จากแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคนหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ข้อที ่6  ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การจัดการการ 

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคนหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่7  ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวและบรรยากาศหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่8  ท่านได้มีส่วนร่วมการจัดการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่9  ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่10  ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อที ่11  ท่านมีข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น หรือส่ิงทีต้่องการเพิม่เติม เกีย่วกบัภาพรวมของป่า

ชายเลนคลองโคน  จังหวดัสมุทรสงครามหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
ป่าชายเลนคลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 

===================================================================== 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจ และ

ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั

สมุทรสงคราม ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการสามารถส่งเสริม และเป็น

แนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพได้ โดยการวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรปริญญา                  

ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จึงเรียนมาเพื่อ 

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรสงคราม  

ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการจัดการการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน                 

คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม  

ส่วนท่ี  3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน                 

คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ส่วนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

               อรวรรณ  เกิดจนัทร์ 

                       (ผูว้จิยั) 

    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  

       มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

 แบบสอบถามเลขท่ี............................... 

 วนัท่ีเก็บแบบสอบถาม............................... 
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนท้องถิ่นคลองโคน 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องวา่ง   ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ   

    1) ชาย        2) หญิง 
2. อาย ุ  

    1) 15 - 25 ปี      2) 26 - 35 ปี 

    3) 36 - 45 ปี      4) 46 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา   

    1) ประถมศึกษา      2) มธัยมศึกษา  

   3) อนุปริญญา ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่า   4) ปริญญาตรี 

   5) สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.  อาชีพ  

   1) นกัเรียน นกัศึกษา      2) รับราชการ  

   3) พนกังานบริษทัเอกชน      4) ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

   5) เกษตรกร       6) รับจา้ง 

   7) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
5. รายไดต่้อเดือน   

    1) ไม่เกิน 10,000 บาท     2) ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท 

    3) ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท    4) สูงกวา่ 30,001 บาท 
6.  ท่านอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลคลองโคนเป็นเวลานานเท่าใด 

    1) ไม่เกิน 5 ปี      2) 6 - 10 ปี  

   3) 11 - 15 ปี       4) 16 - 20 ปี 

   5) 21 ปีข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จังหวดัสมุทรสงคราม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีตรงกบัความรู้ความเขา้ใจของท่านมากท่ีสุด 

รายการ ถูก ผดิ 

1. ค าวา่ “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” คือ การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผดิชอบต่อ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

  

2. หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ จะตอ้งหลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบ
ทางดา้นลบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

  

3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนทอ้งถ่ิน
ป่าชายเลนคลองโคน 

  

4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีใหมี้                   
ความยัง่ยนื 

  

5. เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึน ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชนไม่มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

  

6. คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลแหล่งท่องเท่ียว                        
ป่าชายเลนคลองโคน 

  

7. ผลประโยชนท่ี์คนในทอ้งถ่ินไดรั้บ คือ ช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน
ทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว 

  

8. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่าย
เดียว 

  

9. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเนน้การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของทอ้งถ่ินเป็น
ส าคญั 

  

10. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท าใหว้ถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ินเปล่ียนไปจากความ
เป็นอยูเ่ดิม 

  

11. จุดเด่นของป่าชายเลนคลองโคน คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

  

12. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การปลูกป่าชายเลน             
การศึกษาธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

  

13. การใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัของการท่องเท่ียว                 
เชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 

  

14. ลกัษณะเด่นของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะเนน้การพฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกเป็นส าคญั (ท่ีพกั  ท่ีจอดรถ ร้านอาหาร) 

  

15. การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยนื คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ส่วนที่ 3 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคน 
จังหวดัสมุทรสงคราม  
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีตรงกบัระดบัการมีส่วนร่วมของท่านมากท่ีสุด 

รายการ 
มากทีสุ่ด

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด

(1) 

  1.  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

    1.1  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาในพื้นท่ี
ท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน (ปัญหาดา้นขยะ ปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ฯลฯ) 

     

    1.2  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดข้ึน (การสนบัสนุนจากภาครัฐ การร่วมมือของคนใน
ชุมชนฯลฯ) 

     

    1.3  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
ในพื้นท่ีท่องเท่ียว 

     

    1.4  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการ
กบัปัญหาท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว 

     

    1.5  ท่านไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ี
พบในแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน 

     

  2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

    2.1  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการทรัพยากร           
ธรรมชาติในพื้นท่ี 

     

    2.2  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัการวางแผน                           
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

     

    2.3  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวธีิการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี 

     

    2.4  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจดัการ                              
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

    2.5  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผนการ
จดัการ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใชใ้นพื้นท่ี 
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รายการ 
มากทีสุ่ด

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด

(1) 

  3.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    3.1  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

     

    3.2  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหก้บันกัท่องเท่ียว  

     

    3.3  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

     

    3.4  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีท่องเท่ียวป่าชายเลน  
คลองโคนใหมี้ความย ัง่ยนื 

     

    3.5  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว 

     

  4.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

    4.1   ท่านไดรั้บผลประโยชน์จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวป่าชายเลนคลองโคน  

     

    4.2   ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลน
คลองโคน 

     

    4.3   ท่านไดรั้บผลประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
แผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

     

    4.4   ท่านไดมี้อาชีพหลกั หรืออาชีพเสริมจากแหล่ง
ท่องเท่ียว ป่าชายเลนคลองโคน 

     

    4.5   ท่านไดรั้บรายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวป่าชายเลนคลอง
โคน 

     

  5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

    5.1  ท่านไดมี้ส่วนร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผน                                  
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

     

    5.2  ท่านไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลจากการด าเนินงานตาม
แผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

     

    5.3  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ                           
ป่าชายเลนใหมี้ความย ัง่ยนื 
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ถ้าท่านมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ                          

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน “ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม” ท่านตอ้งการจะเขา้ร่วม
หรือไม่ 

   1) เขา้ร่วม       2) ไม่เขา้ร่วม      3) ไม่แน่ใจ 

ส่วนที ่4 : ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
ท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ                       

การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ “ป่าชายเลนคลองโคน  จังหวดัสมุทรสงคราม”   
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
มากทีสุ่ด

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด

(1) 

   5.4  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของ                           
แหล่งท่องเท่ียวอยูเ่สมอ 

     

   5.5  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการพฒันาท่ีวางไว ้
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวอรวรรณ      เกิดจนัทร์ 

ประวติัการศึกษา  

ปี 2554 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)                             
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์                                          
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน  
    ปี 2555 - 2556  

อาจารยแ์ผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

    วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

    ปี 2556 - ปัจจุบนั  

เจา้หนา้ท่ีแผนงานและประเมินผล 

    สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

    ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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