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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 2) ส ารวจความรู้
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน การวิจยั
ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ ประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีต าบลบางคูเวียง อ าเภอ
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีต าบลบางคูเวียง จ านวน 400 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบโควตา้ และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตวัอย่างประชาชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ านวน 5 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ร้อยละ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 
ประชากร (t-test) และการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีต าบลบางคูเวียง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายุ 36 – 50 ปี สถานภาพสมรส โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้พกั
อาศยัมากกวา่ 10 ปี และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมหรือองคก์รใด 

ในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั
ตะเคียน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั
ตะเคียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละด้านของการมีส่วนร่วม พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากท่ีสุด โดยรวมอยูใ่นระดบั
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มาก รองลงมาไดแ้ก่  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย และดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ตามล าดบั ในด้านความรู้ความเขา้ใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 15.28 (ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก) 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนในดา้น
การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน พบวา่ เจา้หนา้ท่ีรัฐจะเป็น
ตวักลางระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบติังานมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนเป็นส าคญั ซ่ึงถา้ทางภาครัฐมีงบก็ช่วยเหลือทางวดัและทางชุมชน ผูป้ระกอบการตลาดน ้ าวดั
ตะเคียนจะช่วยกนัดูแลดา้นความสะอาด ความปลอดภยับริเวณร้านคา้ของตนเอง และบริเวณตลาด
น ้ าวดัตะเคียนอยูต่ลอด ผูน้ าชุมชนจากทางพระวดัตะเคียนเป็นผูบ้ริหารดูแลรับผิดชอบตลาดน ้ าวดั
ตะเคียน การก่อสร้างตลาดน ้าวดัตะเคียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหช้าวบางคูเวยีงใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
แหล่งซ้ือขายอาหารและสินคา้ต่างๆ ของชาวบา้น โดยเป็นการเปิดโอกาสและสร้างอาชีพให้กบั
ชาวบ้าน ในด้านความรู้ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนทั้ง 3 กลุ่มให้ความคิดเห็นเหมือนกนัว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คือ 
การอนุรักษป์ระเพณี และวิถีชีวิตในชุมชนไวด้งัเดิม เช่น การขายของบนเรือ การน าของท่ีผลิตเอง
มาจ าหน่าย ซ่ึงถือเป็นธุรกิจทอ้งถ่ิน ในดา้นปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั
ตะเคียน ทั้ง 3 กลุ่มไม่พบปัญหา หรืออุปสรรคอะไร ข้ึนอยูก่บัทางวดัว่าจะให้ทางภาครัฐและภาค
ส่วนต่างๆ ช่วยสนบัสนุนดา้นใดบา้ง เน่ืองจากทางวดัเป็นผูบ้ริหารจดัการดูแลตลาดน ้ าวดัตะเคียน
ดว้ยตวัเอง ส่วนขอ้เสนอแนะ เช่น ควรจดักลุ่มสินคา้ท่ีจ  าหน่ายเพื่อให้สะดวกกบันกัท่องเท่ียว ควร
รักษารูปแบบเดิมของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและตวัสินคา้ทอ้งถ่ินเอาไว ้เป็นตน้ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ทางวดั ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ต้องช่วยกัน
ประชาสัมพนัธ์ โดยมุ่งให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ ถ้ามีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ 
มิใช่เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายวดั และภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการพฒันาและทุกฝ่ายเขา้ใจในบทบาท
และหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี โดยเขา้ไปส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัและการท ากิจกรรมร่วมกนัใหม้ากข้ึน  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are 1) to study level of people’s participation in 
conservation tourism management : Wat Takien floating market, Bangkruay district, Nonthaburi 
province 2) to survey knowledge and understanding of people in conservation tourism 3) to study 
problems, obstacles and suggestions towards people’s participation in conservation tourism 
management. The sample was divided into two groups : people live in Bang Khu Wiang sub-
district, Bangkruay district, Nonthaburi province and stakeholders regarding tourism of Wat 
Takien floating market, Bangkruay district, Nonthaburi province. This research is the quantitative 
research by using questionnaires to collect 400 people in Bang Khu Wiang sub-district by quota 
sampling. In the qualitative approach samples are selected by purposive sampling through in-
depth interviews. Descriptive and inferential statistics (Percentage, frequency distribution, Mean, 
Standard Deviation, t-test and One-way ANOVA) are employed to analyze data.  

The results showed that the most samples who were women more than men and had 
average age between 36-50 years. Most of them were entrepreneurs (local vendors) with bachelor 
degree. They had monthly income between 10,000-20,000 baht, and have been living there more 
than 10 years.  

In terms of people’s participation the finding showed that most people had 
participated to manage conservation tourism at moderate level. When considering in each side of 
the participation, it was found that most people participated in conservation tourism at high level 
because of benefit, followed by the participation in operation at moderate level and the 
participation in evaluation at low level. It was also the participation in decision making at low 
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level. In terms of knowledge and understanding of people in conservation tourism, the study 
showed that most people have knowledge and understanding of conservation tourism at high 
level. 

The results of the in-depth interview with stakeholders regarding tourism of Wat 
Takien floating market, Bangkruay district, Nonthaburi province showed that the local state 
performance importantly focused on responding the needs of the community. The entrepreneurs 
of Wat Takien floating market usually keep their stores clean. Community leader (monk) is the 
responsible administrator and takes care of Wat Takien floating market. In terms of knowledge 
and understanding of conservation tourism of 3 stakeholder groups, they had the same comments 
that conservation tourism was the tradition such as sales on the boats. Most participation of 
community depended on the needs of temple. The suggestions from 3 stakeholder groups were on 
managing products for tourist’s convenience and conserving local culture and local products. 

It’s suggested that temple, government and private sector have to encourage people to 
realize the benefit received from participation. This can lead to the development and 
understanding of the roles and responsibilities of all parties by encouraging people to practice and 
do activities together. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
กรณีศึกษา ตลาดน ้ าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความ
กรุณาและความช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวนิ แสงพิกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ค  าตกัเตือน และขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่ผูว้ิจยั ทั้งยงัตรวจ
แกไ้ขวทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ีจนส าเร็จลุ่ล่วงสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และเลขานุการหลกัสูตรปริญญาโทการจดัการการท่องเท่ียว ท่ี
กรุณาให้ค  าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยัมาโดยตลอด รวมทั้งผูใ้ห้
สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน เจา้หนา้ท่ีส านกังานเทศบาลต าบลปลายบาง 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันนทบุรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พระวดั
ตะเคียนท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการให้ข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
ประชาชนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถาม และให้ความอนุเคราะห์ใน
ทุกส่ิงทุกอย่างกับผูว้ิจยั ขณะลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด และขอขอบคุณเพื่อนๆ การ
ท่องเท่ียวทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจตลอดมา และตอ้งขอขอบคุณขอ้มูลทุกประเภทจาก
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลทุกแห่งทุกบุคคลท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาศึกษาและน ามาใชป้ระโยชน์ในงานวจิยัคร้ังน้ี  

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จของการศึกษาน้ีให้กบัทุก
คนในครอบครัว “สงทิพย์” ท่ีคอยให้ทุกส่ิงทุกอย่างแก่ผู ้วิจ ัยและอยู่เคียงข้างผู ้วิจ ัยเสมอมา  
จนประสบความส าเ ร็จหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเท่ียว  
คณะการท่องเท่ียวและโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 

คมลกัษณ์ สงทิพย ์
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บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา        

วถีิการด ารงชีวติในสังคมไทยไดแ้สดงออกถึงความเจริญงอกงามตามยุคตามสมยัท่ีมีมา
อย่างช้านาน แมว้่าจะมีการวิวฒันาการตวัเองเกิดข้ึนในกลุ่มของสังคม แต่ก็ยงัมีส่ิงท่ียงัคงยึดถือ
ปฏิบติักนัอยู่เรียกการปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมาน้ีว่า “วฒันธรรม” การเพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณของจ านวน
ประชากร หรือแม้แต่การเร่งรัดการพฒันาประเทศให้เท่าเทียมกับประเทศท่ีพฒันาแล้วซ่ึงมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของผูค้นในสังคมนั้นเปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบนั
เทคโนโลยีการส่ือสาร การคมนาคมได้มีการพฒันามากข้ึนจะเห็นได้จากความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารกนัไดไ้ม่วา่จะอยูไ่กลกนัเพียงใดก็ตาม รวมทั้งส่ือต่างๆ ท่ีปัจจุบนัน้ีมีการเขา้ถึงตวัได้
ง่ายในการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ และท่ีขาดมิไดก้็คือวฒันธรรมของต่างประเทศท่ีหลัง่ไหล
เขา้มาในประเทศ และเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในหมู่วยัรุ่นซ่ึงสามารถซึมซบักบัวฒันธรรมเหล่าน้ีไดง่้าย 
จนท าให้เห็นถึงความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีเข้ามาและพร้อมท่ีจะแทนท่ีวฒันธรรมการ
ด ารงชีวติท่ีดีงามตามเอกลกัษณ์แบบไทยท่ีบรรพบุรุษยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน  

การพฒันาประเทศในระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ก่อให้เกิดการขยายตัวทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม คมนาคม การท่องเท่ียว การค้าและบริการ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิด
จากการใช้อย่างส้ินเปลืองและขาดการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ มีความขดัแยง้ระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีค  านึงถึงผลในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนการ
แพร่กระจายของภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า ปัญหาเสียงและกล่ินในชุมชน ปัญหาขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลู ปัญหาการก าจดัของเสียอนัตราย ซ่ึงมีแนวโนม้ของการเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม
สูงข้ึน นอกจากน้ีส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคน
ไทยเราท่ีก่อนไดท้  ามาและผกูพนักบัทอ้งถ่ินไดถู้กบัน่ทอนลงทุกขณะ สถานการณ์เหล่าน้ีไดป้รากฏ
ข้ึนแลว้ในทัว่ทุกภูมิภาค (อนุชาติ พวงส าลี, 2540) 

เช่นเดียวกนักบั ในยุคเร่ิมแรกของการพฒันา ประเทศท่ีดอ้ยพฒันาทั้งหลายต่างแข่งขนั
กนัพฒันาประเทศ โดยไม่ค  านึงถึงทรัพยากรภายในประเทศท่ีอาจถูกท าลายลงไปจนกลายเป็น

DPU



2 

ปัญหาตามมา ท าใหห้ลายประเทศเล็งเห็นถึงความส าคญัและส่งเสริมการพฒันาควบคู่กนัไปกบัการ
อนุรักษร์ะบบนิเวศให้มีความย ัง่ยืน และภายใตค้วามตอ้งการของประเทศในการสร้างความสมดุล
ระหว่างการพฒันากบัการอนุรักษ์และการเสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีมาจากรากหญา้ให้มากท่ีสุด 
ประกอบกบักระแสของโลกในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จากการประชุม Earth Summit ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2535 มีส่วนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งระบบและกระบวนการเพื่อการประสานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตั้งแต่
ในระดบัการตดัสินใจและการระบุแนวทางในการปฏิบติัท่ีจ  าเป็นซ่ึงปรากฏอยูใ่น Agenda 21 ส่วน
ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก่้อให้เกิดกระแสท่ีส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
กระแสความตอ้งการตลาดการท่องเท่ียวในดา้นการเรียนรู้ กระแสความตอ้งการพฒันาคน โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมาจากรากหญา้ อนัจะเป็นหลกัประกนัท่ีจะให้มีการพฒันาในทิศทางท่ี
ถูกต้องมีการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของผู ้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีมากข้ึน 
(สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2540, น. 1-2) 

ประเทศไทยก็ไดน้ าแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์าก าหนดเป็นนโยบาย 
โดยไดมี้การตระหนกัถึงการดูแล ท าให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืโดยการเปิดโอกาสใหก้บัทางภาคเอกชน เช่น องคก์ารพฒันาเอกชน ชุมชน และประชาชนได้
เขา้มามีบทบาทการมีส่วนร่วมในเร่ืองของกระบวนการดา้นการพฒันาต่างๆ มากข้ึน โดยเห็นไดจ้าก
ตวัอยา่งในปี พ.ศ. 2538 - 2539 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในด้านของการท่องเท่ียวท่ีเ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทั้ งในด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี โบราณสถานโบราณวตัถุ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ รวมทั้งแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีในประเทศไทย  ได้มีการจดัให้เกาะเกร็ดนั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ มีประวติัความเป็นมาในดา้นวฒันธรรมชาวมอญ วิถีชีวิต ท่ีส าคญัสถานท่ีตั้งก็ติดต่อกบั
กรุงเทพฯ โดยไดมี้การประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนนกัท่องเท่ียวใหรั้บทราบมากยิง่ข้ึน 

นอกจากนั้นในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบบัท่ี 8  
พ.ศ. 2540 - 2544 จนถึงฉบบัปัจจุบนั ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ยงัคงมีแนวคิดและเน้ือหาท่ีส าคญั
คือการยึดหลกัตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคน การสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติ 
ขณะเดียวกันการพัฒนาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
จ  าเป็นตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอยา่งรอบดา้นและวางจุดยืนการ
พฒันาในระยะยาว ภายใตว้สิัยทศัน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงพิจารณาถึงบริบทการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต และทุกภาคส่วนในสังคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ปี พ.ศ. 2570 ไวด้งัน้ี 

DPU



3 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ในวฒันธรรม
ประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มีความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ี
พึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี” 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 18) อีกทั้งไดมี้การ
ก าหนดทิศทางของการพฒันาทางดา้นการท่องเท่ียวและมุ่งผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
ของการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยอาศยัเง่ือนไขดา้นภูมิศาสตร์และทางดา้น 
การพฒันาเครือข่ายการคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น ใหส้ามารถเช่ือมโยงกนัไดโ้ดยสะดวกพร้อม
กบัการรักษาคุณภาพและความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวให้คงไว ้ ตลอดจนการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือนเพื่อให้ได้มีการกระจายรายได้
ภายในประเทศมากยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงไดมี้การก าหนดกลยทุธ์การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อ
ผลกัดนัใหมี้การดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองและให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
อีกทั้ งยงัเป็นการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนโดยเฉพาะในท้องถ่ินนั้นๆ ได้เข้าใจและเห็นถึง
ความส าคญัในเร่ืองของการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของ
ตนเองให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดไป โดยเน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบของการท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวทางเลือกเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้เกิดความรู้ในการอนุรักษท่ี์ถูกตอ้งแก่
ทุกคน รวมทั้งการประสานงาน การปรึกษาหารือตั้งคณะท างานร่วมกนักบัการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยทั้งในด้านของนโยบายและหลกัปฏิบติักบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพื่อวางแผนดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นไปอย่างเป็น
รูปธรรม  

ดงันั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากประชาชนเป็นเจา้ของทอ้งถ่ินมีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของซ่ึงมีความรัก  ความหวงแหน  
การพึ่งพิง และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวอยู่แลว้สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดการ
พฒันาแบบยัง่ยืนแก่ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวได ้ โดยชุมชนจะตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นศูนยก์ลาง
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกบัเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้มีความสมบูรณ์ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพื่อท่ีจะคง
สภาพความสมบูรณ์ต่อไป  
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นอกจากนั้น แนวโนม้ทางการตลาดการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ไปยงัชุมชน
เพื่อการท่องเท่ียวย ัง่ยนืมากข้ึน ประกอบกบักระแสความนิยมและความตอ้งการยอ้นกลบัไปหาอดีต
เม่ือคร้ังสมยัวยัเยาว ์สมยัคุณปู่ คุณย่า หรือท่ีเรียกว่า “การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต” (Nostalgia 
Tourism) การเขา้ไปสัมผสัวฒันธรรม วถีิชีวติของชุมชน อยูก่บัธรรมชาตินั้นจึงมีมากข้ึน ซ่ึงจากการ
จ าแนกจงัหวดัตามกลุ่มท่องเท่ียว 8 กลุ่มท่องเท่ียวของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2554) พบวา่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต สัมผสัวิถีชีวิตชนบท 
และธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่ถูกจดัไวใ้นกลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง ซ่ึงในบรรดาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองการท่องเท่ียวในลกัษณะดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนนั้น คือ “ตลาดน ้า” 

ตลาดน ้าจึงจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ส าคญั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีชีวิตท่ีมีเสน่ห์ความเป็นไทยของคนในสมยัก่อนท่ี
ผกูพนักบัสายน ้ าตลอดมา โดยเฉพาะการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัท่ีนิยมการตั้งบา้นเรือนตามแหล่งน ้ า
ล าคลอง (สุมณฑา หลบภยั, 2543) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจในการท าวิจยัด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยไดเ้ลือกพื้นท่ีท่ีศึกษาเป็น ตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
ตลาดน ้ าแห่งใหม่ท่ีเกิดข้ึน เม่ือปี 2552 ซ่ึงเป็นตลาดน ้ าเพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี โดยตลาดน ้ าวดัตะเคียนแห่งน้ีผูว้ิจยัเห็นว่ามีความน่าสนจเป็นอย่างยิ่ง และ
ควรร่วมกันดูแลรักษา อนุรักษ์พื้นท่ีตลาดน ้ าและบริเวณโดยรอบไว ้เน่ืองจากมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในหลายด้าน อาทิเช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ประวติัศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต 
พิธีกรรมความเช่ือ สินคา้ของร้านคา้ และสินคา้ทางการเกษตร เป็นตน้ ประกอบกบัตลาดน ้ าแห่งน้ี
ตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีซ่ึงนบัวา่เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีอยูติ่ดกบักรุงเทพมหานคร การเดินทางไปมา
สะดวก มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน พร้อมทั้งมีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ  และเพียบพร้อมไป
ด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเท่ียว ดังนั้ น จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน ้ าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี โดยคาดว่าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของประชาชนในทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษเ์พิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว
ใหค้งอยูต่่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาด

น ้าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อส ารวจความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 
 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 

1. ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 
 
1.4  ตัวแปรของการวจัิย 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ มีดงัน้ี 
1.  ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน 

2.  ตวัแปรตาม 
2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดั

ตะเคียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2.2  ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
 
1.5  ขอบเขตของการวจัิย 

1.   ขอบเขตทางด้านพื้นท่ีท่ีศึกษา พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา มีดงัน้ี 1) ต าบลบางคูเวียงอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  ไดแ้ก่ พื้นท่ีบริเวณภายในและบริเวณ
โดยรอบตลาดน ้ าวดัตะเคียนและวดัตะเคียน โรงเรียนเทพศิรินท ์นนทบุรี ส านกังานเทศบาลต าบล
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ปลายบาง โรงเรียนวดัสิงห์ แหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งชุมชนในต าบลบางคูเวียง 2) ส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันนทบุรี อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

2.  ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษา ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ประชาชน
ทัว่ไปในต าบลบางคูเวียงซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ตลาดน ้ าวดัตะเคียนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1) เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน 2) ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน 3) ผูน้ า
ชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้าวดัตะเคียน 

3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีศึกษา เน้ือหาท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
3.1  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั

ตะเคียน โดยมีกระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในประเมินผล 

3.2  ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
3.3  ศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ า
วดัตะเคียน โดยผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.  ท าให้ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน ซ่ึงสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน โดยขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปใช้เป็นแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียนให้
มีความสอดคลอ้งเหมาะสมตามความคิดเห็นของประชาชน 

4.  ท าให้เพิ่มจ านวนงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับตลาดน ้ าวดัตะเคียน และเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของตลาดน ้ าวดัตะเคียนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้น า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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1.7  นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
ประชาชน หมายถึง คนในชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนทั้งภายในและภายนอก
ต าบลบางคูเวยีง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเขา้ไปมีบทบาทของภาคประชาชนใน
กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยผา่นการร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะแนวทางต่างๆ ร่วมตดัสินใจในประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน ตลอดจนการร่วมลงทุนลงแรง ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมติดตามและประเมินผลจากการด าเนินงานการท่องเท่ียวของตลาดน ้าวดัตะเคียน      

การจัดการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามแผนโครงสร้างและ
เป้าหมายท่ีตั้ งไว ้โดยผ่านขั้นตอนการตดัสินใจ การด าเนินงาน และการติดตามผล ซ่ึงมีความ
สอดคล้องเหมาะสมตามหลักการ สภาพท่ีแทจ้ริง และขอ้จ ากดัต่างๆ ของสังคม ทรัพยากรและ
สภาพแวดลอ้ม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ดา้นการเรียนรู้และเขา้ใจใน
การอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจและความสามคัคีของผูมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์เกิดความเคารพ และเอาใจ
ใส่ดูแลซ่ึงกนัและกนั ระหว่างเจา้บา้น ทรัพยากร และผูม้าเยือน ตลอดจนก่อให้เกิดการกระจาย
รายไดแ้ละมอบประโยชน์คืนกลบัสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัสภาพ
ท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีซ่ึงประกอบไปดว้ย ธรรมชาติ วฒันธรรม ส่ิงปลูกสร้างวีถีชีวิตคนในชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้   

การท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกไดจ้ริงๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว ประเภทของท่ีพกั บริษทัน า
เท่ียวและการจัดการ รวมทั้ งกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวทางเลือก 
(Alternative Tourism) จะเป็นไปในลกัษณะเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสัมผสัวฒันธรรมชุมชน เพื่อการ
ผจญภยั รวมถึงการท่องเท่ียวในชนบทเพื่อศึกษาธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม หรือกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกจะตอ้งมีส่วนช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มรดกทางวฒันธรรม 
และวถีิชีวติของชาวบา้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งดีโดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ทั้งน้ี
จะเนน้ท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวจ านวนนอ้ย ไม่เหมือนกบัการท่องเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourism) 
(สุวรรณชยั หวนนากลาง, 2548, น. 5-6 ) 
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ตลาดน ้า หมายถึง ตลาดรูปแบบยอ้นยุคท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต
ท่ีอยูคู่่กบัสายน ้ ามาโดยตลอด เน่ืองจากในสมยัก่อนยา่นชุมชนมกัอาศยัอยูริ่มน ้ าและเดินทางสัญจร
ทางน ้ าเป็นส่วนใหญ่ การคา้ขายทางน ้ าจึงเกิดข้ึน ตลาดน ้ าเป็นตลาดท่ีพ่อคา้แม่คา้น าสินคา้ทางการ
เกษตร และสินคา้อ่ืนๆ มาขายโดยใชเ้รือแพเป็นพาหนะแทนร้านคา้ เน่ืองจากตลาดน ้ ามีพื้นท่ีจ  ากดั 
ปัจจุบนัตลาดน ้าในหลายแห่งไดร้วมตลาดบกหรือตลาดท่ีขายบนบกซ่ึงสามารถขยายพื้นท่ีไดเ้ขา้ไว้
ดว้ยกนั ในท่ีน้ีหมายถึง ตลาดน ้าวดัตะเคียน    

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ อาทิ เช่น  
การล่องเรือชมวถีิชีวติของชาวบา้น การจบัจ่ายซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ิน การชมการแสดงและการสาธิตการ
ท าผลิตภณัฑ์ การเดินลอดโบสถ์ ไหวพ้ระ นอนโลง สะเดาะเคราะห์  การร่วมงานประเพณีทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ หมายถึง ขอ้จ ากดัท่ีส่งผลดา้นลบต่อ
การด าเนินงาน การบริหารและการจดัการ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องตลาดน ้ า
วดัตะเคียน 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสม หมายถึง วิถีทาง รูปแบบ 
วิธีการแผนงาน การบริหารงาน การจดัการ การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ี์มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวนอ้ย
ท่ีสุด 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการทาํวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

กรณีศึกษา ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้า 
2.5  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาแผนสามปีของเทศบาลตาํบลปลายบาง 
2.6  ขอ้มูลทัว่ไปของตาํบลบางคูเวยีง 
2.7  ขอ้มูลทัว่ไปของวดัตะเคียน 
2.8  ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 
2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.10  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
       2.1.1  ความหมายของการท่องเท่ียว  

นิคม จารุมณี (2536, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจาก
ท่ีหน่ึงท่ีมกัหมายถึงท่ีอยู่อาศยั ไปยงัอีกท่ีหน่ึงถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีแรงกระตุน้ (Motivator) จากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวฒันธรรม  
ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะหรือเกียรติคุณ 

นิศา ชชักุล (2542, น. 1) กล่าวไวว้า่ การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทาง
จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงซ่ึงนับตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจยัสาม
ประการเป็นอยา่งนอ้ย คือ การเดินทาง  การพกัแรม และการกินอาหารนอกบา้น 

มุทิตา ป่ินสุนทร (2542, น. 16) กล่าวไวว้า่ ถา้ไม่มีการเดินทางก็ไม่มีการท่องเท่ียว ทั้งน้ี
เพื่อผอ่นคลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรมต่างๆ เป็นการเปล่ียนบรรยากาศทางส่ิงแวดลอ้มของ
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มนุษย ์มีการประกอบกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ทั้งการกีฬา การพกัผอ่น ทศันศึกษา และการสังสรรค ์
อยา่งไรก็ดีความหมายของการท่องเท่ียวสามารถสรุปได ้3 ประการ คือ  

1)  เดินทางจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไปยงัท่ีอ่ืนชัว่คราว 
2)  เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3)  เดินทางดว้ยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ไดท่ี้มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้
ชนิศา ครูจิรานุวฒัน์ (2546, น. 39) กล่าวไวว้า่ การท่องเท่ียว (Tourism) คือ กิจกรรม

อย่างหน่ึงของมนุษย์นอกเหนือจากการดําเนินชีวิตประจําว ัน และการกระทํากิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานอ่ืนๆ (Basic Need) เป็นกิจกรรมท่ีมนุษยก์ระทาํเม่ือมีเวลาว่าง 
(Leisure) และจดัอยูใ่นประเภทกิจกรรมนนัทนาการ (Recreation) อยา่งหน่ึง ทั้งน้ีกิจกรรมส่วนใหญ่
ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวมกัมีการเดินทาง (Travel) พร้อมกนัไปดว้ย  

กล่าวโดยสรุปความหมายของการท่องเท่ียวไดว้่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทาง
ดว้ยความสมคัรใจในช่วงเวลาวา่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปยงัสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงมีความ
แตกต่างจากท่ีอยูอ่าศยัเดิมของตนเอง โดยการเดินทางจะไม่คาํนึงถึงระยะทางท่ีเดินทางไปวา่จะใกล้
หรือไกล และตอ้งพกัคา้งระหวา่งเดินทางหรือไม่ และในช่วงระหวา่งการเดินทางดงักล่าวจะมีการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนร่วมดว้ย อนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการและวตัถุประสงค์ใน
การเดินทางของแต่ละบุคคล โดยทั้งน้ีการเดินทางไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพและการไปอยูเ่ป็น
การประจาํ สําหรับการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดัตะเคียนจดัเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมี
กิจกรรมต่างๆรองรับนกัท่องเท่ียวไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการและวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง
มาท่องเท่ียว 
       2.1.2  ความสาํคญัของการท่องเท่ียว 

เสรี วงัส์ไพจิตร (2533, น. 189-214) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 
1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได ้และลดปัญหาการขาดดุลการคา้และดุลชาํระเงินของ

ประเทศโดยนาํเงินตราต่างประเทศซ่ึงมาจากการใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ บริการดา้นการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist Expenditure) เขา้สู่ประเทศเช่นเดียวกบัการส่งสินคา้ออกและจากรายไดน้ี้
สามารถนาํไปทดแทนค่าใช้จ่ายในการนาํสินคา้ซ่ึงผลิตเองไม่ได้ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
พฒันาประเทศเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งนาํไปช่วยในการชาํระเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ระหวา่งประเทศดว้ย 

2) การท่องเท่ียวเป็นการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาคของประเทศ เน่ืองจากประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็กจาํนวนมาก รายรับจากการท่องเท่ียวจึงกระจายสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วทั้งระบบ
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เศรษฐกิจทาํให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศ และส่งเสริมการลงทุนเพื่อการสร้าง
ปัจจยัพื้นฐานรวมถึงปัจจยัเสริมต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว 

3) การท่องเท่ียวช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีของรัฐบาล เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว
ตอ้งจ่ายภาษีต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ภาษีเม่ือซ้ือสินคา้และบริการ ภาษีศุลกากร
ค่าธรรมเนียมการประทบัตราหนงัสือเดินทาง ส่วนภาษีท่ีธุรกิจท่องเท่ียวตอ้งจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม
โรงแรม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาํหน่ายอาหาร สุราและเคร่ืองด่ืม ซ่ึง (สถาบนัพฒันาบริหาร
ศาสตร์, 2526, น. 148 อา้งถึงในเสรี วงัส์ไพจิตร, 2533) ไดศึ้กษาพบวา่ธุรกิจโรงแรมเสียภาษีเฉล่ีย
แห่งละ 9.20 ลา้นบาทต่อปี และเสียภาษีการคา้แห่งละ 30 ลา้นบาทต่อปี ส่วนบริษทันาํเท่ียวเสียภาษี
เฉล่ียรายละ 3 ลา้นบาทต่อปี 

4) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจา้งงานและสร้างอาชีพ ทั้งแรงงานทัว่ไป (Unskill) และ
แรงงานท่ีมีความชาํนาญ (Skill) โดยในปี พ.ศ. 2535 เกิดการจา้งงานในระบบท่องเท่ียวเป็นจาํนวน
มากถึง 1,114,000 คน จาํแนกเป็นแรงงานทางตรง 757,520 คน และแรงงานทางออ้ม 356,480 คน 

5) การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีขีดจาํกดั (Limitless Boundary Industry) ไม่มี
ปัญหาเร่ืองการกาํหนดโควตา้การจาํหน่าย กล่าวคือ การท่องเท่ียวสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาแลว้แต่
ความสามารถในการใชก้ลยทุธ์เพื่อพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และสภาพของแต่
ละประเทศเอง 

นอกจากน้ี สุวรรณชยั ฤทธิรักษ์ (2546, น. 6) ยงัไดก้ล่าววา่ การพิจารณาความสําคญั
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถพิจารณาไดท้ั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดงัน้ี 

ความสาํคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
1) การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสําคัญประการหน่ึงในการสร้างรายได้เข้าประเทศ 

(Source of Foreigner Exchange) ไดเ้ป็นจาํนวนมากต่อเน่ืองเสมอมา จนกระทัง่ในปี 2525 ก็
สามารถสร้างรายได้เขา้ประเทศได้เป็นอนัดบัหน่ึง เ ม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากการส่งสินค้า
ประเภทต่างๆ ไปจาํหน่ายในต่างประเทศและครองลาํดบัความสําคญัอยู่อนัดบัตน้ๆ ต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีรายไดสุ้ทธิในรูปเงินตราต่างประเทศจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัมีส่วน
ช่วยใหดุ้ลการชาํระเงินของประเทศเกินดุลอีกดว้ย 

2) รายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัมีผลกระทบทวีคูณ (Multiplier Effect) ในการ
สร้างรายไดห้มุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึงนบัจากการพฒันาสาํรวจติดตามประเมินผลของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบว่าจะทาํให้ผลผลิตส่วนรวมของประเทศมีค่าทวีกว่าปกติ
ประมาณ 2 เท่าตวั 
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3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค เม่ือเกิดการ
เดินทางท่องเท่ียวเขา้ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวในชนบท การพฒันาความเจริญก็จะเขา้ไปถึงภูมิภาค
นั้นๆ ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ มีผูล้งทุนในหลายๆ รูปแบบ ทาํให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอยา่งกวา้งขวาง เป็น
การกระจายรายไดสู่้ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

4)  การท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและนําเอาทรัพยากรของ
ประเทศ โดยเฉพาะของท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอตัราท่ีสูง ในรูปของการผลิตสินค้า
พื้นเมือง และสินคา้ของท่ีระลึก ตลอดจนการใหบ้ริการในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

5)  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ส้ินเปลืองวตัถุดิบ ผลผลิตขายได้ทุกเวลาสุด
แลว้แต่ความเหมาะสม และความสามารถของผูข้าย 

6) การท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ให้เกิดการผลิตเป็นวงจรหมุนเวียนในประเทศทาํให้เกิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพของประชาชนทั้ งทางตรงและทางอ้อม เป็นการลดการว่างงานลง 
ประชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลใหรั้ฐบาลไดรั้บรายไดใ้นรูปของภาษีอากรประเภทต่างๆ 

ความสาํคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อสังคม 
1)  การท่องเท่ียวมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดสันติภาพ 

ความเป็นมิตรไมตรี และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งเจา้ของบา้น และผูม้าเยอืนเกินดุลอีกดว้ย 
2) การท่องเท่ียวมีบทบาทในการพฒันา สร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้เกิดแก่

ทอ้งถ่ินทาํให้มีการก่อสร้างส่ิงใหม่ๆ มีการลงทุนทางดา้นการผลิตเพื่อรองรับบริการแก่ผูม้าเยือน
ทอ้งถ่ิน ทาํใหป้ระชาชนมีรายไดจ้ากการมีงานทาํ จึงทาํใหอ้ยูดี่กินดีมีความสุขโดยทัว่กนั 

3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม 
ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความสาํนึกและตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ตลอดจนการรักษา
เอกลกัษณ์ของชาติ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหน และรักแผน่ดินท่ีอยูอ่าศยัของตน 

4) การท่องเท่ียวช่วยขจดัปัญหาความแตกต่างระหว่างเมืองกบัชนบท ช่วยขจดัปัญหา
การหลัง่ไหลและเคล่ือนยา้ยเขา้มาหางานทาํหรือเส่ียงโชคในเมืองของประชานในชนบท 

5) การท่องเท่ียวช่วยให้ประชาชนในชนบทรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จกัใช้
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาผลิต และประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชใ้นรูปของสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก
ไวส้าํหรับผูม้าเยอืน เป็นการหารายไดม้าจุนเจือครอบครัวเพิ่มข้ึน 

6) การท่องเท่ียวช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสมประสบการณ์แก่บุคคล อนัเป็นผลดีต่อ
การพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์
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ความสาํคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อการเมือง 
1)  การเดินทางท่องเท่ียวก่อให้เกิดภาพลกัษณ์และความรู้สึกถึงความมัน่คงปลอดภยั

ของสถานท่ีนั้น เพราะการท่ีมีนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปเยือนท่ีใดท่ีหน่ึงนั้นจะต้องมีความ
ปลอดภยัเพียงพอ  

2) การท่องเท่ียวเป็นวิถีทางท่ีมนุษยต่์างสังคมได้พบปะ รู้จกั ทาํความเขา้ใจกนั การ
เดินทางไปมาหาสู่กนัภายในประเทศทาํให้ได้รู้จกั คุน้เคย รู้ปัญหา พึ่งพาอาศยักนัเป็นการสร้าง
ความสามคัคี สมานฉนัทข์องคนในชาติ เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีท่ีจะนาํไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วม
โลกท่ีจะช่วยสร้างสรรคส์ัมพนัธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก       

ผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่าการท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความสําคญัและมี
บทบาทอย่างมากในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การกระจายรายได ้การเสริมสร้างรายได้
หลกัและรายไดเ้สริมใหค้นในชุมชน ดา้นสังคม เช่น ความใกลชิ้ดของคนในครอบครัวเน่ืองจากไม่
ตอ้งทาํงานต่างถ่ิน ดา้นวฒันธรรม เช่น ความรู้สึกเคารพรักและหวงแหนภูมิปัญญาและทรัพยากร
ทอ้งถ่ิน ด้านส่ิงแวดลอ้ม เช่น การหันมาเอาใจใส่ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
ดา้นการเมือง เช่น การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสายตานกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่การ
ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดัตะเคียนจึงมีบทบาทและมีสําคญัต่อทุกด้านท่ีกล่าวมาเป็นอย่างมาก เพราะ
ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้บา้นและนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแขกผูม้า
เยอืน                                                        
       2.1.3  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว                      

การพิจารณาการท่องเท่ียวในเชิงระบบจะเห็นวา่ทาํให้สามารถเขา้ใจถึงสภาพความเป็น
จริง และการเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีหมายถึง การพิจารณาระบบยอ่ย ใน
องค์ประกอบหน้าท่ีของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นซ่ึง
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งนั้นก็จะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยจะตอ้งมีการพิจารณารวมไปถึง
ส่ิงแวดลอ้มของระบบท่องเท่ียวดว้ย ซ่ึงอาจเป็นระบบนิเวศวิทยา หรือระบบการบริหาร และการ
ปกครอง เป็นตน้ จาํแนกได ้3 ระบบยอ่ย คือ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, 2540, น. 50) 

1)  ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) อนัประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียว
ตลอดจนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงสภาพกายภาพของ
ทรัพยากรนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ตลอดจนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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2) บริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) ไดแ้ก่ การบริการเพื่อการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีมี
อยูใ่นพื้นท่ีหรือท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ี 

3) ตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Market) เป็นส่วนของอุปสงค์ (Demand) ในการ
ท่องเท่ียว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การตลาดอาจพิจารณาไดท้ั้งตวันกัท่องเท่ียวเอง และกิจกรรม
รูปแบบ หรือกระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีมูลเหตุท่ีทาํให้เกิดการท่องเท่ียวข้ึน มี
องคป์ระกอบสาํคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. อุปสงค์ในการท่องเท่ียว (Tourism Demand) หมายถึง ความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปใช้บริการซ้ือสินคา้ยงัสถานท่ีท่องเท่ียว หรือจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเท่ียว โดยท่ีนกัท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งมีความตอ้งการ มีความสามารถ และมีความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายค่าราคาสินคา้และบริการท่ีกาํหนดไวใ้นเวลานั้นดว้ย 

2. อุปทานในการท่องเท่ียว (Tourism Supply) หรือการเสนอขายสินคา้และบริการการ
ท่องเท่ียว หมายถึง สินคา้และบริการทุกชนิดท่ีเจา้ของแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งจดัให้เป็นให้มี เพื่อ
ตอบสนองอุปสงค์ของนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นอุปทานท่ีปรากฏในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม 
นามธรรม หรือส่ิงท่ีมีอยู ่เป็นอยูต่ามธรรมชาติ รวมทั้งส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึน อุปทานเป็นส่ิงดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

จากองค์ประกอบของการท่องเท่ียวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบของการ
ท่องเท่ียวทุกๆ องคป์ระกอบมีความสําคญัและมีความสัมพนัธ์กนัหมด ซ่ึงการท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้ง
ใชทุ้กองคป์ระกอบเพื่อให้การท่องเท่ียวสามารถทาํงานเป็นระบบต่อเน่ืองกนัไป เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการนาํทุกองค์ประกอบมาใช้ องค์ประกอบเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีตอ้งมีในทุกการ
ท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นท่ีแห่งใดก็ตาม เช่นกนักบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดัตะเคียน จาํเป็นตอ้งมี
องค์ประกอบทั้ งหลายอันได้แก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว บริการการท่องเท่ียว และตลาดการ
ท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพื่อทาํใหก้ารท่องเท่ียวประสบความสาํเร็จและสร้างผลประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
       2.1.4  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว  

แต่แรกนั้นการท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติก่อน และ
ต่อมาก็มีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมชนิดหน่ึงซ่ึงเรียกว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (Tourist Industry) และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่อยา่งมากมาย จนสามารถแบ่งเป็น
ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวตามลกัษณะกาํเนิด ระยะเวลาท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ไดมี้การท่องเท่ียว
เกิดข้ึน และตามลกัษณะอนัโดดเด่นหรือทรัพยากรการท่องเท่ียวของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียว
นั้นๆ ไดด้งัน้ี (ชนิศา ครูจิรานุวฒัน์, 2546, น. 43-44) 

1) ลกัษณะการกาํเนิดแหล่งท่องเท่ียว แบ่งแหล่งท่องเท่ียวเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยมิ์ไดส้ร้างข้ึน ไดแ้ก่ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ  โบราณสถาน ศาสนา และทาง
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรมดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อาจมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจก็ได้ เป็นแหล่งท่ีดึงดูดผูม้าท่องเท่ียวไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ สถานเริงรมย ์
สวนสัตว ์ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม และพิพิธภณัฑ์ 

2) ระยะเวลาท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนนั้นแบ่งแหล่งท่องเท่ียวเป็น 2 
ประเภท คือ 
                  1.  แหล่งท่องเท่ียวถาวร คือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเกิดข้ึนเสมอ
ตลอดปี แต่อาจมีช่วงท่ีผูม้าท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เช่น ในวนัหยุดพิเศษ วนันกัขตัฤกษ ์ซ่ึงเป็นไดท้ั้ง
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์ 
                  2.  แหล่งท่องเท่ียวชั่วคราว คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะวนั หรือเฉพาะช่วงระยะเวลาสั้ นๆ มกัจะเป็นวนัท่ีมีการเฉลิมฉลองหรือวนัท่ีมีเทศกาลต่างๆ 
อาจเป็นทางศาสนา การแข่งขนั การประกวดหรืออ่ืนๆ เช่น เทศกาลหุ่นฟางนก จงัหวดัชัยนาท, 
เทศกาลหมูยา่ง จงัหวดัตรัง 

3)  ลกัษณะอนัโดดเด่นหรือทรัพยากรการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว แบ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท คือ 
                       1.  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ เช่น 
ภูเขา นํ้ าตก ถํ้ า บ่อนํ้ าพุร้อน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า สวนสัตวเ์ปิด อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ 
ทะเล หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ เกาะ อ่างเก็บนํ้า แหล่งนํ้าจืด (หว้ย หนอง คลอง บึง) เป็นตน้ 
                       2.  แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นประเภทประวติัศาสตร์ ได้แก่ วดั โบราณสถาน อุทยาน
ประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ ์คูเมือง ศาสนสถาน กาํแพงเมือง อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน 
เป็นตน้ 
                  3.  แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ได้แก่ งาน
ประเพณี ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต ศูนยว์ฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง ไร่สวน พืช ผกั ผลไม ้และเหมืองแร่ 
เป็นตน้ 
                  4.  แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น สถานเริงรมย ์ศูนยก์ารคา้ และตลาดนดั เป็นตน้  

ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว สามารถแบ่งประเภทไดห้ลายลกัษณะ 
เช่น ตามลกัษณะการกาํเนิดแหล่งท่องเท่ียว ตามระยะเวลาท่ีแหล่งท่องเท่ียวเกิดข้ึน และตามลกัษณะ
โดดเด่นหรือทรัพยากรการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว โดยตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ผูว้ิจยัเห็นว่า
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สามารถแบ่งประเภทไดท้ั้ง 3 ลกัษณะ เช่น หากแบ่งประเภทตามลกัษณะโดดเด่นหรือทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน และพื้นท่ีในเขตวดัตะเคียนโดยรอบ จะประกอบไปดว้ย แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 
       2.1.5  ปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียว มีดงัน้ี ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538 อา้งถึงใน ชนิศา ครูจิรา
นุวฒัน์, 2546, น. 43) 

1)  ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ท่ี
กล่าวขา้งตน้ 

2)  ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facilities) ไดแ้ก่ ส่ิงต่างๆ ท่ีทาํให้การเดินทางท่องเท่ียว
เป็นไปดว้ยความสะดวก มีอยูด่ว้ยกนั 4 ขอ้ คือ 
                        1.  ท่ีพกัซ่ึงตอ้งเช่าอาศยัอยูช่ัว่คราวในแหล่งท่องเท่ียว เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
                        2.  ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
                        3.  สถานบริการ เช่น ร้านขายของใช ้ร้านขายของท่ีระลึก ร้านซกัรีด 
                        4.  ปัจจยัพื้นฐานทางการท่องเท่ียว เช่น โทรศพัท ์และระบบการส่ือสารต่างๆ 

3) การเขา้ถึง (Accessibility) แหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การคมนาคมขนส่ง (Transportation) 
ประเภทต่างๆ 

4) การตอ้นรับ (Hospitality) ได้แก่ อธัยาศยัไมตรีอนัดีของผูค้นทอ้งถ่ินในสถานท่ี
ท่องเท่ียว เจา้ของธุรกิจ และพนกังาน  

สรุปได้ว่า ปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกไป
ท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมในเร่ืองปัจจยัเหล่าน้ี และยงัเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้เกิด
ความประทบัใจตอ้งการท่ีจะกลบัมาเท่ียวอีกในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะในขอ้ท่ี 4 การตอ้นรับของ
เจา้บา้น เจา้ถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว นับว่ามีส่วนสําคญัมากในการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ของนักท่องเท่ียวให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดั
ตะเคียน ผูว้ิจยัเห็นวา่ จาํเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียวดงักล่าวขา้งตน้ให้พร้อมตาม
ความเหมาะสมเพื่อท่ีจะได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสร้างความประทับใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวอยูเ่สมอ 
       2.1.6  ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเท่ียว 

จากการรวบรวมความคิดเห็นของผูม้าท่องเท่ียว และผูน้ําทางท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ พบวา่การท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในปัจจุบนั ผูม้าท่องเท่ียวมกัประสบ
ปัญหาดงัน้ี สุนิสา โพธ์ิเต้ีย (2535 อา้งถึงในชนิศา ครูจิรานุวฒัน์, 2546, น. 46-47) 
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1) ขาดการบอกทิศทางในแหล่งท่องเท่ียว และส่วนบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวซ่ึง
ควรมีการบอกทิศทางท่ีชดัเจนข้ึน อาจเป็นในรูปของป้ายบอกทางดว้ยอกัษรดว้ยแผนท่ี รูปภาพหรือ
การออกแบบสถานท่ีใหส้ามารถส่ือสารการเขา้ถึงจุดต่างๆ ไดโ้ดยง่าย 

2) ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากในกิจกรรมการท่องเท่ียว
นั้น ผูม้าท่องเท่ียวตอ้งการส่ิงบริการอ่ืนๆ ประกอบในการท่องเท่ียวดว้ย เช่น บริการดา้นห้องนํ้ า 
หอ้งส้วม ศาลา หรือบริเวณท่ีพกัรอคอยกลุ่มท่องเท่ียวของตน เป็นตน้ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีมกัมีจาํนวน
ไม่เพียงพอ หรือไม่ก็คุณภาพไม่ดีพอ 

3) การท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นขาดเอกลกัษณ์ เน่ืองจากถูกทาํลายเพราะการเขา้ชมของผูม้า
ท่องเท่ียวหรือผูป้ระกอบการในแหล่งท่องเท่ียวนั้ นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหา
ผลประโยชน์ของตนเอง จนทาํใหเ้กิดผลเสียต่อแหล่งท่องเท่ียวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 
เช่น การปลูกสร้างอาคารสูงบดบงัวดั โบราณสถานท่ีสวยงาม มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ทาํให้เสีย
ทศันียภาพ หรือการทิ้งขยะเกล่ือนกลาด การขดูขีดผนงักาํแพง หรือตน้ไมข้องผูม้าท่องเท่ียว และ
การปล่อยนํ้ าเสียจากกิจกรรมของตนลงในแม่นํ้ าลาํคลองของบรรดาผูป้ระกอบการ ทาํให้แหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบเส่ือมสภาพ สูญเสียเอกลกัษณ์ท่ีเคยงดงาม เป็นตน้ 

4) ความไม่สะดวกในการเขา้ถึงจุดต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นเพราะถนนท่ี
มีความคบัแคบเกินไป เกรงจะเกิดอนัตรายระหวา่งคนเดินเทา้กบัผูใ้ชย้วดยานพาหนะข้ึนได ้

5) แหล่งท่องเท่ียวมีความแออดั หรือขาดการระบายอากาศท่ีดี เน่ืองจากมีผูม้าท่องเท่ียว
เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ มากจนเกินกวา่ท่ีความสามารถของสถานท่ีนั้นๆ จะรองรับได ้

6) ขาดความต่อเน่ืองของเส้นทางในแหล่งท่องเท่ียว ทาํให้การเขา้ชมสถานท่ีท่ีน่าสนใจ
สําหรับผูม้าท่องเท่ียวไม่อาจกระทาํได้ เน่ืองจากไม่มีทางเดินท่ีต่อเน่ืองกนัหรือบาทวิถีคบัแคบ
เกินไป 

7) อากาศร้อน มีฝุ่ นมาก และเสียงดงัหนวกหูจากยวดยานพาหนะ ทาํให้บรรยากาศใน
แหล่งท่องเท่ียวไม่สงบ ไม่ร่มร่ืน ไม่น่าเขา้ดูเขา้ชม 

จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ขา้งตน้ เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูม้าท่องเท่ียวเกิดเจตคติท่ี
ไม่ดีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น อาจไม่ตอ้งการกลบัมาเท่ียวอีกในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะในขอ้ท่ี 3 การ
ขาดเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว นบัวา่มีส่วนสําคญัมาก เพราะส่งผลเสียต่อแหล่งท่องเท่ียวและ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ เช่นเดียวกนักบั การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ขา้งตน้เป็นเร่ืองสําคญัท่ีควรทาํการศึกษา สร้างความเขา้ใจและเป็นการเพิ่มองค์
ความรู้เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางประกอบการทาํวจิยัในประเด็นการพิจารณาปัญหาและอุปสรรค 
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กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวได้ว่า การท่องเท่ียวมิได้
หมายถึงการเดินทางพกัผ่อนหย่อนใจเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยงัหมายถึงการ
เคล่ือนยา้ยประชากรจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยเม่ือมีการ
เดินทาง การทาํกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนระหวา่งการท่องเท่ียว ยอ่มมีการจบัจ่ายซ้ือสินคา้และบริการ
ตามมา ซ่ึงทาํให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างการกระจายรายไดสู่้ชุมชน เกิดประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม อนันาํมาซ่ึงความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพฒันาระบบ
และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่อยา่งไรก็ตามผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่างมีทั้งทางบวกและทาง
ลบ หากเกิดปัญหาหรือมีขอ้ผิดพลาดในการบริหารจดัการองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวเพียงดา้น
ใดดา้นหน่ึงก็ตาม ก็ยอ่มส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อภาพลกัษณ์ เกิดความรู้สึกในดา้นท่ีไม่ดีหรือไม่
พอใจจากนกัท่องเท่ียว ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ขโดยเร็ว  แต่ทั้งน้ีการท่องเท่ียวก็
ยงัคงสรรค์สร้างประโยชน์มากมาย โดยเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความรู้ ไดเ้พิ่มประสบการณ์
ใหม่ ใหค้วามเพลิดเพลิน เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีร่วมกนั และยงัมีส่วนช่วยในการกระตุน้ให้มี
การอนุรักษธ์รรมชาติ วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอีกดว้ย 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์       
       2.2.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

การประชุมมูลนิธิพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว (2544 อ้างถึงใน พรทิพย ์          
วีระสวสัด์ิ, 2551, น. 55) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีความหมายในลกัษณะเป็นการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) และคาํอ่ืนๆ เช่น Green Tourism, Conservation 
Tourism, Community Tourism และ Eco-Tourism โดยมีปรัชญารากฐานอยูท่ี่การเพิ่มรายไดใ้นการ
ท่องเท่ียวควบคู่กบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มเป็นสําคญั ดงันั้น ความหมายของการท่องเท่ียวจึง
สามารถมองได ้2 ดา้น คือ  

1) แนวคิดแบบการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีแมจ้ะมีการตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และประสานผลประโยชน์ระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัทรัพยากรและ
ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียว แต่ขณะเดียวกนัจะตอ้งคาํนึงถึงผลสําคญัท่ีควรจะไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวคือประสบการณ์ในทางท่ีเป็นคุณค่าต่อนกัท่องเท่ียวนั้นๆ และส่ิงแวดลอ้มไม่เส่ือมโทรม
ลง ซ่ึงแนวคิดน้ีมกัเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง ท่ีคงความสมดุลระหว่างรายไดข้องชุมชน
ท้องถ่ิน และประสบการณ์อันดีท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับ รูปแบบการท่องเท่ียวแบบน้ี เช่น  
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การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (History Tourism) หรือการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural 
Tourism) เป็นตน้ 

2) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คือ การท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงคุณค่าทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและไม่ทาํลายระบบนิเวศวิทยา การท่องเท่ียวแบบน้ีจึงมกัเป็นการท่องเท่ียวตามแหล่ง
ธรรมชาติ และสร้างสรรค์ และไม่ทาํลายแต่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และให้ชุมชนได้
ประโยชน์ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้ธรรมชาติ และเป็นคุณค่าของการรักษาธรรมชาติไว ้
การท่องเท่ียวแบบน้ีส่วนมาก มกัมอบการจดัการให้กบัชุมชน (Community Base Eco-Tourism) 
เพื่อให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีความพร้อม ทั้งน้ีเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ทอ้งถ่ิน ทั้งในแง่ของเมด็เงิน เคร่ืองมือในการพฒันา รวมทั้งความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเอง 

ในด้านของนักท่องเท่ียว ก็จะได้สัมผสัธรรมชาติและได้รับประสบการณ์ธรรมชาติ
อย่างแท้จริง ภายใตรู้ปแบบการบริการท่ีเหมาะสม ซ่ึงสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตของ
ชุมชน รูปแบบการท่องเท่ียวแบบน้ี เช่น การพกัแรมร่วมกบัชุมชน การเดินพกัคา้งแรมในป่า เพื่อ
ศึกษาธรรมชาติ การดาํนํ้ า ไต่เขา ล่องแพ ข่ีจกัรยานไปตามเส้นทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวดู
พิธีกรรม วฒันธรรม และวถีิชีวติชาวบา้น เป็นตน้ 

เสรี เวชบุษกร (2538, น. 37) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นธรรมชาติและต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคมซ่ึงหมายถึง
วฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินดว้ย 

จากความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์า้งตน้ สรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
หมายถึง การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนรูปแบบหน่ึงท่ีคาํนึงถึงคุณค่าและความรับผิดชอบต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติและต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคม เช่น วฒันธรรมของชุมชนในท้องถ่ิน 
ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน โดยส่วนใหญ่มกัมอบการจดัการและการ
พฒันาใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และให้ชุมชนไดรั้บประโยชน์ 
เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเอง  
       2.2.2  หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

หลกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีหลกัการท่ีสาํคญัคือ (Environnet, ม.ป.ป.) 
1)  จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ให้คงสภาพเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด 
ไม่ถูกทาํลายไป 
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2)  กระตุน้จิตสํานึกของคนในทอ้งถ่ินให้พยายามดูแลรักษา และปกป้องทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเหล่านั้น โดยไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว เพียงเพื่อหวงั
ผลประโยชน์ส่วนตน 

3)  ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นักท่องเท่ียว เพื่อตระหนกัถึงคุณค่า และความสําคญัของ
แหล่งท่องเท่ียว ท่ีตนเดินทางเขา้ไปเยือน และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นมรดกตกทอด ของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ใหค้งสภาพท่ีดีต่อไป นานๆ 

ขณะท่ีสุรเชษฎ ์เชษฐมาส และดรรชนี เอมพนัธ์ (2538, น. 30) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ีเป็น
พื้นฐานหรือหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1)  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ซ่ึง
มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้น 

2)  เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีการจดัการอย่างย ัง่ยืนไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมค่อนข้างตํ่า และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 

3)  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ และการให้การศึกษาเก่ียวกบัระบบนิเวศ
และส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความประทบัใจและประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า 
ซ่ึงจะสร้างความตระหนกัและจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งทางดา้นการอนุรักษท์ั้งต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4)  เป็นการท่องเท่ียวท่ีนาํไปสู่การกระจายรายได ้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ในภาคบริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ทอ้งถ่ินมากกวา่การท่องเท่ียวท่ีเคยส่งเสริมกนัมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงมกัจะเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ
ใหญ่ๆ ท่ีผลประโยชน์ส่วนใหญ่มกัจะตกอยูก่บัผูป้ระกอบการหรือบริษทันาํเท่ียวเท่านั้น 

จากหลกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูจึ้งวิจยัจึงสรุปไดว้่า การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษเ์ป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ี
มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและทรงคุณค่าในพื้นท่ี โดยนําการจดัการอย่างย ัง่ยืนและการมีจิตสํานึก
รับผดิชอบมาใชเ้พื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีท่ีเดินทางไป อีกทั้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
เรียนรู้ ช่ืนชมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนคุณลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏ
อยู่ในพื้นท่ี อนัส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมถึงการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและให้ประโยชน์กลบัคืนสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการและความหมายของ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษด์งักล่าวขา้งตน้มาเสริมสร้างองคค์วามรู้เพื่อใชป้ระกอบการทาํวจิยั 
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       2.2.3  องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์       
ดรรชนี เอมพนัธ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2539, น. 30) ไดก้ล่าว โดยทัว่ไปการวาง

แผนการท่องเท่ียวซ่ึงรวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้น จะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบสําคญั 4 
ประการ ดงัน้ี    

1)  ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Nature Resource Tourism) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติท่ียงัดาํรงไวซ่ึ้งสภาพดงัเดิมของระบบนิเวศน์ (First Hand Ecosystem) และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่จึงมกั
ปรากฏอยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า และอุทยานประวติัศาสตร์ 
เป็นตน้ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540, น. 7) กล่าวถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วา่เป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว (Nature Attractions) 
และตดัขาดจากโลกภายนอก(Solitude) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไม่ไดส้ัมผสัท่ีบา้น นอกจากน้ียงัไดใ้ห้
ความหมายของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวว่า หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเด่น (Destination) 
ของการท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะมีทรัพยากรท่ีเป็น
ส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ความดึงดูดใจเหล่านั้นอาจเป็นความดึงดูดใจนักท่องเท่ียวประเภทใด
ประเภทหน่ึง แต่อาจไม่เป็นส่ิงดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวประเภทอ่ืน ดงันั้นสภาพทรัพยากรจึงมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตลาดการท่องเท่ียว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแลว้ ในบางพื้นท่ี
ยงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ดงันั้น ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึงศกัยภาพ
ในการประกอบกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวดว้ย โดยไดแ้บ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Nature Destination) และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture 
Destination) แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี (Historical, Archaeological 
and Religious Destination) แหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรมและประเพณี (Art, Culture and 
Traditional Destination)      

2)  นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2540, น. 4-6) ระบุ
วา่นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทดว้ยกนัคือ  

ประเภทท่ี 1 นักท่องเท่ียวแบบหัวกะทิ (Hard-Core Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเนน้ความสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้ขณะท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ 

ประเภทท่ี 2 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรู้้ได้เขา้ใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีทอ้งถ่ิน 
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ประเภทท่ี 3 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั (Mainstream Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ ท่ีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มนํ้ าอเมซอน (Amazon) 
อุทยานกอริลาในรวนัดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ท่ีเป็นการริเร่ิม
สาํหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ 

ประเภทท่ี 4 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists) เป็น
นักท่องเท่ียวท่ีบังเอิญต้องไปชมธรรมชาติเพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมท่ีตนได้เลือกไป 
นอกจากน้ี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539, น. 29) ได้กล่าวถึงลกัษณะของ
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า จะตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษธ์รรมชาติ 

3)  การตลาด การตลาดนบัเป็นส่วนสาํคญัในการชกัจูงนกัท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียวโดย
เป็นส่ือกลางระหวา่งนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงในเชิงการตลาดจะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจใหช้ดัเจนวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีลกัษณะอยา่งไร โดยให้ขอ้มูล และส่ิงท่ีคาดหวงั
จากการท่องเท่ียว (Expectation) อย่างถูกตอ้งแก่นักท่องเท่ียวเพื่อเป็นการช่วยให้นักท่องเท่ียว
ตดัสินใจวา่ รูปแบบของการท่องเท่ียวในลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสมกบัความสนใจ และตรงตามความ
ตอ้งการของตนเองหรือไม่ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการเลือกสรร
ประเภทและคุณภาพของนกัท่องเท่ียวในเชิงปริมาณ (Quantitative Tourism) อนัจะเป็นหนทาง
นาํไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงส่วนใหญ่งานดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นหนา้ท่ีของภาครัฐ 
หรือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

4)  การบริหาร การท่องเท่ียวซ่ึงรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์อ้งการส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในขณะท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว 
แต่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นตอ้งการบริการท่ีเน้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร และการบริการเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัธรรมชาติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เช่น บริการด้านส่ือความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในภาค
บริการ     

จากการศึกษาองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทั้ง 4 ประการขา้งตน้ ทาํให้
ผูว้จิยัเขา้ใจภาพรวมของลกัษณะของแต่ละองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์า่ต่างมีความ
เช่ือมโยงและมีความสําคญัต่อการสร้างและพฒันาความสําเร็จของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงตอ้งทาํการศึกษาองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์ั้ง 4 ประการของการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษต์ลาดนํ้ าวดัตะเคียน เพื่อเพิ่มองคค์วามรู้ และเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูล 
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2.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การปรับปรุงแกไ้ขและการพฒันาส่ิงต่างๆ ท่ีสําเร็จเกิดข้ึนไดใ้นทุกยุคสมยั เกิดข้ึนจาก

การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน โดยไดมี้การนาํแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อมุ่งเน้นท่ีจะให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
       2.3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

United Nations (UN, 1981 อา้งถึงในพิเชษฐ ไพบูลยศิ์ริ, 2544, น. 7) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันาว่า คือการท่ีประชาชน
ก่อใหเ้กิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึงความตอ้งการ
ของตนและจดัอนัดบัความสําคญัการเขา้ร่วมในการพฒันาและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันานั้น 
เป็นไปโดยการเนน้ท่ีใหอ้าํนาจการตดัสินใจแก่ประชาชนในชนบท 

เกียรติศกัด์ิ เรือนทองดี (2536, น. 14) กล่าววา่ในการพฒันาชุมชน หมายถึง การร่วมคิด
แกไ้ขปัญหา การดาํเนินงานและกิจกรรมในชุมชน ร่วมวางแผน วางโครงการ ร่วมปฏิบติังานในรูป
ของการเสียสละแรงงาน การบริจาคเงิน ว ัสดุ ส่ิงของ และร่วมติดตามผลงานบํารุงรักษา
สาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น ทั้งน้ีการแสดงออกในการมีส่วนร่วมอาจเป็นการแสดงออกของ
บุคคลโดยตรง หรือโดยผา่นตวัแทนองคก์ร ประชาชนในชุมชนนั้นๆ  

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2537, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การมีส่วนร่วม 
คือการท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ ควบคุมการใช้ การ
กระจายทรัพยากร และปัจจยัการผลิตในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพตามความจาํเป็นอยา่ง
สมศกัด์ิศรีในฐานะของสมาชิกของสังคม ซ่ึงในการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และ
ภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกในรูปการตดัสินใจในการกาํหนดวถีิชีวติของตนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง 

Payakapan (1980 อา้งถึงในวิวรรณ ขนัธโภคยั, 2544, น. 43) ไดส้รุปแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนวา่ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัของหลกัการพฒันาชุมชนซ่ึงนาํประชาชนให้บงัเกิด
การพึ่ งตนเอง และเกิดความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงานโครงการพฒันาต่างๆ ในชุมชนทาํให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527, น. 6) ไดเ้สนอความหมายและหลกัการสําคญัของเร่ือง
นโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาวา่ หมายถึง กระบวนการส่งเสริม ชกันาํ สนบัสนุน 
และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
องคก์ารอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลาย
เร่ืองรวมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีกาํหนดไว ้
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สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีประชาชนทั้งใน
รูปส่วนบุคคลและกลุ่มคนพฒันาขีดความสามารถของตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
เพื่อการพฒันาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั โดยเร่ิมตั้งแต่การร่วมคิดแกไ้ขปัญหา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติังาน ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  
       2.3.2  รูปแบบ ลกัษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

Fornaroff (1980, p.104) กล่าววา่ การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อการ
กระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัน้ี   

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  
1)  การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการกาํหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้

ตลอดจนการติดตามประเมินผล  
2)  การดาํเนินงาน 
3)  การใชบ้ริการจากโครงการ 
4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
Cohen and Uphoff (1981, p. 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการท่ีสมาชิกของ

ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 
1)  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 
2)  การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 
3)  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 
4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เขา้มามีส่วนช่วยเหลือและเขา้มามี

อิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานั้น
อยา่งเสมอภาค 

สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ (2547) การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1)  ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางดา้นเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้

สังคม องคก์รต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลกัตามสิทธิ หน้าท่ีในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบติัและการรับผิดชอบ
ในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งส่งเสริม ชักนาํ สนับสนุนให้การดาํเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อ
ชุมชนตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดดว้ยความสมคัรใจ 
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2)  ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเคร่ืองช้ีนาํตนเองให้เขา้
มามีส่วนร่วม แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การกระทาํให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ทาํให้ผู ้
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วม เกิดความผกูพนั มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีดาํเนินงานดว้ยความสมคัร
ใจ 

ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ (2541, น. 38) กล่าววา่ รูปแบบการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ในอีก
มุมมองหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ถา้หากไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจไม่ถือวา่เป็น
การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการอีกกลุ่มหน่ึง และไดแ้บ่งการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การ
ริเร่ิมตดัสินใจ ดาํเนินการตดัสินใจ และการตดัสินใจปฏิบติัการ 

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Implementation) ซ่ึงอาจเป็นไปในรูปของการเขา้ 
ร่วมโดยการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วมในการบริหารและการร่วมมือ รวมทั้ง 
การเขา้ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 

3)  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางดา้นสังคม หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงเป็นการควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 
รูปแบบในการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมของชุมชนทอ้งถ่ินมาก ซ่ึงจะบ่งบอกถึง
ลกัษณะการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั  

อินทิรา มณีคุณ (2540, น. 16-18) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ดา้น คือ                 
1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การตดัสินใจเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดท่ี

หลากหลาย มีการกาํหนดทางเลือก การประเมินทางเลือกและการตดัสินใจเลือกทางเลือก เปรียบได้
กบัการวางแผนเพื่อนาํทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบติั สามารถแบ่งการตดัสินใจน้ีออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
                        1.1  การตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ (Initial Decisions) โดยเร่ิมจากการคน้หาความ
ตอ้งการจากคนในทอ้งถ่ินและวิธีการท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือวินิจฉยัโครงการท่ีสําคญั เช่น การ
ตดัสินใจวา่ควรจะเร่ิมโครงการต่อไปหรือไม่ เร่ิมท่ีใด จะไดรั้บเงินและแรงงานจากท่ีใด วิธีการท่ีจะ
เขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนทาํอยา่งไร การมีส่วนร่วมในช่วงน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัท่ีสุด
ในการท่ีจะเลือกรับเอาโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรมมาใช ้โดยผา่น
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กระบวนการตดัสินใจ การเขา้ไปมีส่วนร่วมยิ่งเร็วเท่าไรก็จะไดข้อ้มูลทางเลือกท่ีมากข้ึนมีโอกาสท่ี
จะประสบผลสาํเร็จไดม้ากและสามารถป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
                        1.2  การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการ (Ongoing Decisions) คนในทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ อาจจะถูกชกัจูงให้เขา้มามีส่วนร่วมภายหลงัจากท่ีนาํ
โครงการเขา้มาแลว้ การมีส่วนร่วมในชั้นน้ีอาจมีผลต่อความสําเร็จของโครงการมากกวา่การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ ซ่ึงโครงการจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของบุคคลท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมในภายหลงัน้ี 
                        1.3  การตดัสินใจในช่วงปฏิบติังาน (Operational Decisions) เป็นความเก่ียวขอ้งใน
องค์กรเม่ือโครงการเขา้มาหรือมีการเช่ือมโยงโครงการเขา้มาสู่คนในทอ้งถ่ิน โดยมีการร่วมของ
องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์สําหรับทาํกิจกรรมในโครงการกาํหนด
กรอบท่ีจะใหส้มาชิกยดึถือ มีการประชุม คดัเลือกผูน้าํท่ีจะเขา้ไปมีอิทธิพลในองคก์ร 

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั คนในทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติัได ้3 วิธี
คือ 

2.1  การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากร (Resource Contribution) ซ่ึงสามารถ
ดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การสละแรงงาน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการให้ข่าวสาร ทั้งหมดน้ี
เป็นแหล่งทรัพยากรหลกัท่ีสาํคญัซ่ึงมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน นาํมาใชเ้พื่อการพฒันาโครงการส่งเสริมโดยใช้
แรงงานทอ้งถ่ินท่ีส่ิงท่ีดี การบริจาคเงินและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ  

2.2  การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Administration and 
Coordination) คนในทอ้งถ่ินสามารถรวมตวักนัในการปฏิบติังานโดยการเป็นลูกจา้งหรือสมาชิกทีม
ท่ีปรึกษาหรือเป็นผูบ้ริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสาหรือทาํหนา้ท่ีประสานงานกิจกรรมของ
โครงการโดยมีการฝึกอบรมใหรู้้เทคนิคการปฏิบติังานในโครงการ วธีิน้ีนอกจากจะเพิ่มความ
ไวว้างใจใหก้บัคนในทอ้งถ่ินแลว้ยงัช่วยใหเ้ขาเกิดความตระหนกัถึงปัญหาของตนเสียอีกดว้ย  

2.3  การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่
จาํเป็นตอ้งมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่มกัจะพิจารณาถึงผลเสียท่ีตามมาภายหลงัจากท่ีนาํ
โครงการเขา้มาและผลท่ีเกิดกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

3)  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานและมีผลทางเศรษฐกิจซ่ึงไม่
ควรมองขา้ม ซ่ึงไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 
                        3.1  ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Meterial Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
บุคคลทาํให้เพิ่มการบริโภค เพิ่มรายไดแ้ละมีทรัพยสิ์นมากข้ึนซ่ึงควรวิเคราะห์ให้ไดว้า่ใครคือผูมี้
ส่วนร่วมและดาํเนินการใหเ้กิดข้ึน 
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                        3.2  ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้น
สาธารณะ ได้แก่ การได้รับบริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภคทาํให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน  
จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ทั้งในเร่ืองปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ 
คุณภาพของบริการ และความพึงพอใจ 
                        3.3  ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) เป็นผลประโยชน์สําคญัท่ีไดจ้าก
โครงการ คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self - Esteem) พลงัอาํนาจทางการเมือง (Political 
Power) และความรู้สึกวา่ตนเองมีประสิทธิภาพ (Sense of Efficacy)    

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อาจทาํได ้2 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรง 
และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ในการประเมินผลนั้นควรจะประเมินว่าใครบา้งท่ีมีส่วนร่วมและ
ก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองไดอ้ยา่งไร มีขอ้เสนอแนะท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัอนัจะก่อใหเ้กิดความสําเร็จ
ไดอ้ยา่งไร มีการใหค้าํปรึกษาอยา่งไรเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ โดยส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
จะเป็นผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณประจาํปี ส่วนคนในทอ้งถ่ินอาจมีส่วนร่วม
ได้โดยฝ่ายกิจกรรมทางการเมือง จากการคดัเลือกตวัแทนเขา้ไปในรัฐสภาแล้วเรียกร้องหรือให้
ขอ้เสนอแนะผา่นทางช่องทางน้ี โดยแสดงถึงการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการก็
แสดงความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในโครงการ ในการประเมินผลนั้นมีบ่อยคร้ังท่ีมีการใชส่ื้อ 
เช่น การส่งจดหมายถึงบรรณาธิการ เพื่อแสดงความคิดเห็นว่า พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ การให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง  ซ่ึงวิธีน้ีมีผูนิ้ยมใช้และไดรั้บความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากเป็นรูปธรรม
ของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลท่ีดีกวา่การไม่มีส่วนร่วมเลย          

เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ (2545, น. 115) กล่าววา่ รูปแบบของการมีส่วนร่วม มีดงัน้ี 
การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจไม่เท่าเทียมกนั ฝ่ายหน่ึงรู้สึกดอ้ยอาํนาจกวา่หรือมีทรัพยากรหรือความรู้ดอ้ยกวา่ เป็นตน้ การ
มีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) รัฐเป็นผูก้าํหนดนโยบายลงมาวา่ตอ้งการอะไร โดย
ท่ีรัฐไม่รู้ความตอ้งการของชาวบา้น ดงันั้นการมีส่วนร่วมก็เพียงแสดงความคิดเห็นในการดาํเนิน
กิจกรรมบางส่วนเท่านั้น การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การกาํหนดปัญหา ความตอ้งการการตดัสินใจในแนวทางการแกปั้ญหาและความเท่า
เทียมกนัของทุกฝ่าย 

เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2526, น. 10) และไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527, น. 6) ซ่ึงเสนอขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมไว ้8 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

1)  ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตลอดจน
ความตอ้งการของชุมชน 
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2)  ร่วมคิดหาสร้างแบบ และวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3)  ร่วมวางนโยบายหรือวางแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจดัและแก้ไข
ปัญหาและสนองความตอ้งการของชุมชน 

4)  ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีการจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5)  ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6)  ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

หน่วยงาน 
7)  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
8)  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดท้าํ

ไวก้บัเอกชน และรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 
จากแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ ลกัษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ ส่วน

ใหญ่จะมีรูปแบบ ลกัษณะและขั้นตอนท่ีไม่แตกต่างกนัมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการสรุปแนวคิดของ
บุคคลต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้นมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาขั้นตอนการมีส่วนร่วม และการ
ออกแบบสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูลในงานวิจยั โดยมีการนาํแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
(1981, p.6) ขอ้มูลจาก ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ (2541, น. 38) และขอ้มูลจาก อินทิรา มณีคุณ (2540, น. 
16-18) ท่ีไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน มาประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 

1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เช่น การแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทาง
วิธีการ ตลอดจนการตดัสินใจและการวางแผนในการอนุรักษ์และปรับปรุงพฒันาส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ี 

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั เช่น การเขา้ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในรูป
ของตวัเงิน ทรัพยสิ์น แรงงาน และอ่ืนๆ ตามรูปแบบแผนวิถี ชีวิตในสังคมและวฒันธรรมนั้น หรือ
ตามแนวนโยบายหรือแผนงานของทอ้งถ่ินท่ีวางไว ้           

3)  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เช่น ผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยผลประโยชน์ท่ีไดรั้บต่างมีคุณค่าทางวตัถุและทางจิตใจแก่ผูไ้ดรั้บ     

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น การให้ความสนใจติดตามสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม 
       2.3.3  ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

Kaufman (1949, น. 7 อา้งถึงใน พรทิพย ์ตงัคณานุกูลชยั, 2541, น. 35) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
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1)  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
2)  ปัจจยัดา้นสังคมเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได ้และการ

เป็นสมาชิกกลุ่ม และความยาวนานในการอาศยั 
3)  ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารทั้งทางการส่ือสารมวลชนและ

ส่ือบุคคล 
World Health Organization (WHO อา้งถึงใน ววิรรณ ขนัธโภคยั, 2544, น. 44)  

ไดเ้สนอปัจจยัของการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ 
1)  ปัจจยัของส่ิงจูงใจ หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ นั้น 

จะมีเหตุผลท่ีสาํคญั คือ ประการแรก มองเห็นวา่ตนจะไดต้อบแทนในส่ิงท่ีทาํไป และประการท่ีสอง 
การไดรั้บการบอกเล่าหรือไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วม โดยมีส่ิงจูงใจเป็นตวันาํ 

2)  ปัจจยัโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเขา้ร่วม หมายถึง การมองเห็น
ช่องทางในการมีส่วนร่วม และมองเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับหลงัการมีส่วนร่วม ดงันั้นพื้นฐาน
ทางดา้นโครงสร้างของช่องทางการมีส่วนร่วม จึงควรมีลกัษณะดงัน้ีคือ 

      2.1  เปิดโอกาสใหทุ้กๆ คนในชุมชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึง 

      2.2  มีการกาํหนดเวลาท่ีชดัเจนแน่นอนเพื่อผูท่ี้จะเขา้ไปมีส่วนร่วมจะไดส้ามารถ
กาํหนดเง่ือนไขตามสภาพท่ีเป็นจริงของตนได ้

      2.3  มีการกาํหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีแน่นอนวา่จะทาํอะไร 
3)  ปัจจัยด้านอํานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี

ประชาชนสามารถกาํหนดเป้าหมาย วิธีการ และผลประโยชน์ของกิจกรรมไดน้ั้น จะข้ึนอยู่กบัการ
กาํหนดและการจดัสรรของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงไม่อาจจะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงได ้

จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะของการเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ งปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ปัจจยัของส่ิงจูงใจ ปัจจยัโครงสร้างโอกาส และปัจจยัดา้นอาํนาจซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ี
เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเลือกเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากเอาไวใ้ช้พิจารณาควบคู่กับ
ประโยชน์ ผลตอบแทน และการมีอาํนาจหากเขา้มามีส่วนร่วม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดในเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมท่ีกล่าวขา้งตน้ มาใชเ้ป็นแนวทางการสร้างคาํถามในเคร่ืองมือท่ีใช้
เก็บขอ้มูลต่อไป 
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2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วตลาดน า้ 
ผูว้จิยัไดจ้าํแนกประเด็นการท่องเท่ียวตลาดนํ้าโดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ

สารคดีชีวติไทยในแม่นํ้าลาํคลอง ตลาดนํ้า (สมยั สุทธิธรรม, 2539) ไวด้งัน้ี  
       2.4.1  คนไทยกบัสายนํ้า 

สยามเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพนัธ์ธัญญาหารมาตั้งแต่อดีตกาล
จวบจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ดงันั้น ในวิธีชีวิตของคนไทยจึงมีความเก่ียวพนัอยู่กบันํ้ า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ก่อใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดมาอยูเ่สมอตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงชีวิตจะหาไม่ และไม่วา่จะเป็น
เร่ืองราวของพิธีกรรมต่างๆ งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และสถาปัตยกรรมท่ี
ถูกสร้างข้ึนก็ตาม ลว้นแต่มีรูปแบบสัญลกัษณ์ซ่ึงมีความเก่ียวพนัอยูก่บันํ้ าแทบทั้งส้ินแมว้า่จะมีชีวิต
อยูบ่นบกแลว้ก็ตาม 

แต่ความทรงจาํและสัญชาตญาณท่ีสืบทอดกนัมานานแต่คร้ังบรรพกาลนั้นก็สามารถท่ี
จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางนํ้ าของคนไทยไดเ้สมอ เช่น การนาํปลาตะเพียนสานมาแขวนไวท่ี้เปล
เด็ก หรือการสักรอยสักของคนไทยโบราณท่ีนิยมสักรูปพญานาคไวต้ามขาหรือส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย ซ่ึงตาํนานจีนและญวนไดก้ล่าวถึงเผา่ไทยเหล่าน้ีวา่ "ข่ินหม่าน" อนัมีความหมายวา่ งูใหญ่
หรือพญานาคนัน่เอง ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงออกถึงวฒันธรรมไทยของเราว่ามีสภาพแววลอ้มในชีวิต
เป็นเช่นไร ความรู้สึกท่ีเก่ียวกบันํ้ าจะถูกบนัทึงฝังอยู่ในจิตสํานึกตั้งแต่เล็กจนโตไม่วา่คนเหล่านั้น 
จะมีถ่ินฐานอยูใ่นนํ้าหรือบนบกก็ตามนอกจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ ความรู้สึกของคนไทยท่ี
มีความผูกพนัอยูก่บันํ้ าในปัจจุบนั เราจะเห็นไดจ้ากการประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โดยทัว่ไปเช่น 
ด้ามกระบวยตกันํ้ า หัวเรือรูปพญานาค ราชรถ เกวียน หรือแมก้ระทัง่รถบรรทุกสิบล้อต่างๆ ยงั
ปรากฏมีภาพแกะสลกัเป็นรูปของพญานาคติดอยูเ่สมอ 

คร้ันเม่ือประมาณ 200 ปีต่อมาลกัษณะของการอยูอ่าศยัตามแม่นํ้ าลาํคลองของคนไทย
ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ก็ยงัมีอยูม่ากมายคลา้ยกบัในสมยักรุงศรีอยธุยา เพราะวา่ลกัษณะของพื้นท่ี
กรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีราบเช่นเดียวกบักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาอยู่ในกรุงเทพฯ ใน
สมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์หลายคนมกัจะกล่าววา่ "พื้นท่ีราบจนสุดลูกหูลูกตาเหมือนกบัในประเทศ
ฮอลนัดา..สภาพส่ิงแวดลอ้มเช่นน้ีทาํใหผู้ค้นมีชีวติอยูอ่ยา่งสะเทินนํ้าสะเทินบก" "...เช่นเดียวกบัเม่ือ
ในสมยักรุงศรีอยธุยา กรุงเทพฯ ในอดีตส่วนใหญ่มกัจะเห็นภาพท่ีจอแจกนัอยูต่ามแม่นํ้ าลาํคลอง จะ
ไปไหนต่อไหนก็เจอแต่เรือแน่นไปหมด จนไม่สามารถแหวกทางผา่นกนัไปไดห้ากไม่ชาํนาญแต่น้ี
แหละพวกน้ีเขาชาํนาญพายเรืออยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีเพราะเป็นชาวสะเทินนํ้ าสะเทินบก และอยู่กบันํ้ า
มาตั้งแต่เกิดเขาให้เด็กพายเรือตั้งแต่อายุไม่ถึง 10 ขวบ รวมทั้งเด็กผูห้ญิงด้วย ทั้งท่ีเรือจอแจแน่น
ขนดัน้ีก็ไม่ปรากฏวา่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนแต่อยา่งใดซ่ึงเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยย์ิง่.." 
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นอกจากชีวิตของผู ้คนท่ีอาศัยในเรือหรือตามเรือนแพ อีกส่วนหน่ึงของผู ้คนใน
กรุงเทพฯ สมยันั้นก็ใชชี้วติอยูบ่นบก โดยการปลูกเรือนยกพื้นสูงบนเสาไม ้แต่ในดา้นสัญชาตญาณ
ทางนํ้ าแลว้ถือว่าชีวิตของผูค้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไดแ้สดงให้เห็นว่า นํ้ าเป็นส่วนหน่ึงในวิถี
ชีวติของพวกเขา ไมแ้พชี้วติของผูค้นในสมยักรุงศรีอยธุยาเช่นกนั 
       2.4.2  อดีตของตลาดนํ้า 

การติดตลาดนํ้ า ถือเป็นกิจกรรมการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีเป็นลกัษณะเด่นของกิจกรรม
ตลาดในภาคกลาง เน่ืองเพราะในคร้ังอดีตกาล ชุมชนส่วนใหญ่อาศยัการสัญจรทางนํ้ า และพึ่งพา
แม่นํ้ าเจา้พระยาเป็นเส้นเลือดหลกัหล่อเล้ียงชีวิต ก่อนท่ีเส้นทางติดต่อคมนาคมทางบกจะเกิดข้ึน
มากมายอยา่งในปัจจุบนั 

ในอดีต ตลาดนํ้าท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ตลาดนํ้าในยา่นเมืองอยุธยาเน่ืองจากเป็นแหล่งการคา้
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิศาสตร์ มีแม่นํ้ าลาํคลองลอ้มรอบหลายสาย เกิดเป็นย่านตลาดนํ้ าหลายต่อ
หลายแหล่งดว้ยกนั เช่น ตลาดคูไมร้้อง ตลาดปากคลองวดัเดิม และตลาดหวัรอ 

กาลเวลาท่ีผนัเปล่ียนไปพร้อมกับก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีท่ีอาํนวยความสะดวก 
เส้นทางสัญจรทางบกมาแทนท่ีเส้นทางคมนาคมทางนํ้ า ชุมชนท่ีเคยเป็นสังคมนํ้ าก็กลายเป็นชุมชน
ท่ีอาศยัเส้นทางทาํมาหากินทางบกมากข้ึน หลายส่ิงท่ีเคยพฒันาควบคู่มากบัสังคมไทยสูญหายหรือ 
คลายความสาํคญัลงไป ไม่เวน้แมแ้ต่ยา่นตลาดนํ้าหลายแห่งท่ีไดก้ล่าวถึง 
       2.4.3  ตลาดนํ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นอกจากน้ีแลว้ยงัมีตลาดนํ้ าท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ ตลาดนํ้ าตล่ิงชัน 
เป็นตลาดนํ้ าท่ีตั้งอยู่หน้าท่ีว่าการ อาํเภอตล่ิงชนั จดัข้ึนโดยท่ีว่าการฯ โดยมีรูปแบบคือ สร้างเป็น
เรือนแพริมนํ้าในคลองชกัพระขายอาหาร เคร่ืองด่ืม ผลไม ้บางคร้ังนัง่อยูใ่นแพอาจมีเรือพายมาขาย
ไอศกรีมแท่งเหมือนท่ีเคยกินกนัในสมยัก่อน เรียกไดว้่าฟ้ืนความเป็นเด็กกลบัมาอีกครา ก็ท่ีริมแพ
ตลาดนํ้าตล่ิงชนัน่ีเอง ตลาดนํ้าตล่ิงชนัจะคึกคกัมากในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

ตลาดนํ้ าวดัไทร บางขุนเทียน เป็นอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเคยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคึกคกัของ
ตลาดนํ้ า ตั้งอยูใ่นคลองตน้ไทร สภาพตลาดนํ้ าท่ีคึกคกัเหมือนเดิมนอ้ยลงไปมากแลว้ อีกทั้งร้านคา้
ริมคลองยงัเนน้การขายสินคา้ท่ีระลึกให้กบัชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่หากลองนัง่พกัผอ่นริมท่า
นํ้าวดัไทร ปล่อยใหก้ระแสลมพดัพาไอเยน็ของสายนํ้ามาให้คลายเหน่ือยสักพกั ก็จะพบเรือพายขาย
ของ ท่ีเป็นชาวจริงๆยงัคงหลงเหลืออยู ่

อีกแห่งของตลาดนํ้ า คือ ย่านบางกรวย บางใหญ่ซ่ึงเดินทางไดท้ั้งทางบกและทางนํ้ า 
โดยล่องเรือผา่นทางคลองบากกอกนอ้ย เป็นตน้ 
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       2.4.4  ชีวติตามแม่นํ้าลาํคลอง 
ในปัจจุบนัชีวิตตามแม่นํ้ าลาํคลองเร่ิมจะหมดความสําคญัลงไปเน่ืองจากการคมนาคม

ทางบกมีความเจริญมากข้ึน และสะดวกสบายกว่าการสัญจรทางนํ้ า ผูค้นหนัมานิยมการซ้ือขายกนั
บนบก เพราะการขนส่งสินคา้ต่างๆเปล่ียนมาใชร้ถยนตร์ถไฟแทนการใชม้ากกว่าแต่ก่อน เป็นเหตุ
ทาํให้บรรดาตลาดนํ้ าตลาดแห่งการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนัต่างก็ซบเซาลงและเลิกไปในท่ีสุด 
เช่น ตลาดนํ้าท่ีคลองมหานาคและตลาดนํ้าวงัไทรซ่ึงเคยเป็นตลาดใหญ่มีเรือเขา้ออกมากมาย แต่แลว้
เม่ือมีการตดัถนนเขา้ไปสู่ชุมชนสินค้าต่างๆ ก็ไปถึงประตูบ้าน บรรดาตลาดนํ้ าเหล่านั้นก็หมด
ความสาํคญัลง แต่อยา่งไรก็ตามการคมนาคมและการขนส่งทางนํ้าก็ใช่จะหมดความสาํคญัลงไปเสีย
ทีเดียว เพราะประเทศไทยของเราเป็นประเทศท่ีได้ช่ือว่ามีแม่นํ้ าลาํคลองมาก ซ่ึงหากจะรวมเอา
ความยาวของแม่นํ้ าลาํคลองทั้งหมดก็จะไดป้ระมาณ 5,900 กิโลเมตร นอกจากน้ียงัมีคลองต่างๆ ท่ี
ขดุข้ึนมาเพื่อการเดินเรือโดยเฉพาะ ซ่ึงมีอยูห่ลายคลองดว้ยกนั เช่น คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ 
คลองมหาชยั คลองรังสิต คลองประเวศน์ คลองสําโรง คลองเจา้เจ็ด คลองพีพฒัน์ และคลองดาํเนิน
สะดวก เป็นตน้ 
       2.4.5  กิจกรรมของชุมชนตลาดนํ้า 

ชุมชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีหน่ึงๆล้วนผูกผนัและมีกิจกรรมหลายอย่างร่วมกนั ทั้งในยาม
ปกติ และเทศกาลพิเศษต่างๆ แมแ้ต่ชาวชุมชนตลาดนํ้า 

กิจกรรมท่ีมีร่วมกนัของชาวชุมชนตลาดนํ้ า ท่ีเด่นชดัท่ีสุดก็คงไม่พน้เร่ืองการคา้ขาย
แลกเปล่ียนสินคา้หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคกนัระหว่างชุมชน ซ่ึงนอกจากจะเป็นกิจกรรมแลว้ยงั
อาจเรียกไดว้า่เป็นวฒันธรรมตลาดนํ้ากนัเลยทีเดียว 

บางคร้ัง ชาวชุมชนตลาดนํ้ ายงัมีการรวมตวักนันอกเหนือกิจกรรมดงักล่าวในทอ้งนํ้ าท่ี
เป็นแหล่งคา้ขายดว้ย ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาเทศกาลงานบุญ เช่น เขา้พรรษา ก็อาจมีการรวมตวั
กนัของชาวบา้น ร้านคา้ร่วมกนัจดัมหรสพร่ืนเริงต่างๆ  
       2.4.6  ตลาดนํ้ากบัลาํเรือ 

ชีวิตของผูค้นท่ีมีวิถีเป็นชาวนํ้ า อาศยัตลาดนํ้ าในการคา้ขายหาซ้ือแลกเปล่ียนส่ิงของท่ี
ตอ้งการ มีบา้นเรือนตั้งอยู่ในละแวกแม่นํ้ าลาํคลอง สัญจรทางนํ้ า มีความเป็นอยู่อย่างผูกผนัแนบ
แน่นกบัทอ้งนํ้าลว้นยอ่มคุน้เคยกบั "เรือ" 

เรือมีหลายประเภทและเหมาะแก่การใชง้านท่ีแตกต่าง ประเภทของเรือแบ่งไดห้ลายวิธี 
เช่น 
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แบ่งตามวธีิการทาํ อนัไดแ้ก่ เรือขดุเรือต่อ เรือขดุนั้นทาํจากไมซุ้งทั้งตน้ ส่วนเรือต่อใชไ้มแ้ผน่ขนาด
ต่างๆ มาต่อกนัเป็นลาํเรือ หรืออาจแบ่งตามประเภทการใช ้ก็จะแบ่งไดเ้ป็นเรือเรือพายและเรือแจว
(ไม่นบัรวมเรือท่ีติดเคร่ืองยนต)์ 

รูปลักษณะของลาํเรือ เป็นภาพสะท้อนภูมิปัญญาของช่างต่อเรือท่ีคิดค้นลาํเรือให้
เหมาะสมกบัโอกาสและทอ้งนํ้ าท่ีแตกต่างในแต่ละพื้นท่ี เช่น เรือบด เรือเข็ม เป็นเรือท่ีตอ้งการ
เคล่ือนท่ีไปอยา่งรวดเร็ว คนบนเรือตอ้งมีจาํนวนไม่มาก ช่างจะลดปากเรือให้แคบลงแลว้เสริมความ
ยาว เพรียวแหลมของหวัเรือทา้ยเรือใหม้ากข้ึน ทอ้งเรือก็จะกินนํ้านอ้ย ทาํให้เรือพุ่งไปขา้งหนา้อยา่ง
รวดเร็วเหมือนเขม็ 
       2.4.7  รูปแบบของตลาด 

นอกจากความหมายของคาํ และสภาพของแหล่งตลาดแลว้ส่ิงสาํคญัของความเป็นตลาด 
ก็คือ รูปแบบของตลาด ซ่ึงมีความเก่ียวพนัอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยอ์ยา่งมาก 
เช่น ชุมนุมใดท่ีมีการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดกนั โดยทางบกก็มกัเรียก "ตลาดบก" ส่วนชุมชนใดท่ีมี
การติดต่อสัญจรทางนํ้าเป็นหลกั ก็จะเรียกตลาดท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่ "ตลาดนํ้า"  

ตลาดบกเป็นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่ีใช้ชุมนุมประกอกการคา้กนับนพื้นดิน 
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมถนน หรือแหล่งสําคญัภายในชุมชน มกัมีการติดตลาดทุกวนั อาจเป็นช่วง
เชา้มืด และเลิกตลาดในช่วงสาย หรือเร่ิมในช่วงบาย แลว้เลิกราเอาในเวลาเยน็ย ํ่า หรือในชุมชนบาง
แห่งอาจมีการติดตลาดตลอดทั้งวนัก็ได ้

ตลาดนดัการติดตลาดจะเปล่ียนวนัเวลาและสถานท่ีไปเร่ือยๆ แลว้นดัส่วนใหญ่ ในสมยั
โบราณ วนัท่ีนิยม ติดตลาดนดัมกัเป็นวนัพระ วนัโกนหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษน์ัน่เอง ณ สถานท่ีแห่ง
น้ีพ่อคา้แม่ขายทั้งหลายจากถ่ินต่างๆ จะมี โอกาสในการนาํสินคา้ของตน้มาซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั
อยา่งกวา้งขวาง 

ตลาดนัดเกิดข้ึนในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด้วยนโยบายของรัฐท่ีคํานึงถึง
ชาวบา้น หรือเกษตรกรท่ีมกัถูกพ่อคา้คนกลางกดราคา พืชผล จึงไดมี้การริเร่ิมจดัตลาดนดั เพื่อเป็น
สถานท่ีใหพ้อ่คา้แม่ขายรายยอ่ยไดน้าํสินคา้จากเรือกส่วนไร่นามาขายดว้ยตนเอง 

ตลาดนํ้าเป็นตลาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมีชีวิตสัมพนัธ์กบัทอ้งนํ้ าและลาํเรือ ในสมยัก่อน
เรียกตลาดรูปแบบน้ีวา่ "ตลาดเรือ" ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นตลาดนํ้า 
       2.4.8  ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัตลาดนํ้า 

ราตรี โตเพ่งพฒัน์ (2543, น. 3) ให้ความหมายของตลาดนํ้ าวา่หมายถึง แหล่งคา้ขาย
แลกเปล่ียนสินคา้กนัในทอ้งนํ้ าโดยอาศยัเรือเป็นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะเรียกตลาดนดัแลว้ยงัมี
ช่ือเรียกกนัวา่ตลาดเรือหรือตลาดทอ้งนํ้ า และในท่ีสุดก็กลายเป็นตลาดนํ้ า ดงัท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 
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และตลาดนํ้ ามีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตในอดีตของคนไทย เน่ืองจากสมัยก่อนการคมนาคม
ติดต่อกนันั้นจะใช้ลาํนํ้ าเป็นเส้นทางสัญจรท่ีสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีมีลกัษณะ
ภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งนํ้ า ตลาดนํ้ าจึงเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัของ
สายนํ้ าในวิถีชีวิตของคนไทยท่ีดาํเนินชีวิต และหาเล้ียงชีพด้วยการเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่
เพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้ าทาํให้ไดผ้ลผลิตทางการเกษตรนาํมาแลกเปล่ียนซ้ือขายใน
สถานท่ีท่ีสะดวกเหมาะสมต่อการติดต่อเดินทาง เส้นทางนํ้ าจึงมีบทบาทสําคญัแก่ชีวิตคนไทยใน
สมยัก่อนตลอดมา ซ่ึงแต่เดิมผูค้นอาศยัอยูก่นัอยา่งง่ายๆ รูปแบบการดาํรงชีวิตของแต่ละชุมชนเป็น
ลกัษณะของการพึ่งตนเอง ต่อมาเม่ือบา้นเมืองพฒันามากข้ึน การดาํรงชีวิตของมนุษยก์็เปล่ียนไป มี
การแลกเปล่ียนซ้ือขายส่ิงของซ่ึงกนัและกนัทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน และจากแหล่งชุมชน
หน่ึงกบัอีกแหล่งชุมชนหน่ึง ทาํให้เกิดสถานท่ีท่ีถือเป็นแหล่งซ้ือขายของชุมชนข้ึนกลายเป็นย่าน
เศรษฐกิจท่ีเราเรียกวา่ตลาด ชุมชนใดท่ีใชก้ารคมนาคมทางบกในการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดอนัเป็น
แหล่งสําคญัในการแลกเปล่ียนคา้ขายก็จะเรียกกนัว่า “ตลาดบก” แต่ถา้ชุมชนนั้นใช้การคมนาคม
ทางนํ้ าเป็นเส้นทางสัญจรส่วนใหญ่จะเรียกตลาดท่ีเกิดข้ึนว่า “ตลาดนํ้ า” ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว่า 
ลกัษณะของตลาดจะข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเป็นอยา่งมาก อีกทั้งเป็น
การแสดงวฒันธรรมความเป็นอยูอี่กรูปแบบหน่ึงดว้ย 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าทั้งในเร่ืองของประวติัความเป็นมา
ของตลาดนํ้ าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความหมายและรูปแบบของตลาดนํ้ าและตลาดอ่ืนๆ สาย
สัมพนัธ์ระหว่างคนกบัสายนํ้ า ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนาํมาใช้ประกอบกบั
งานวจิยัคร้ังน้ี 
  
2.5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาแผนสามปีของเทศบาลต าบลปลายบาง  

เน่ืองจากตลาดนํ้ าวดัตะเคียนอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตาํบลปลายบาง  
ผูว้ิจยัจึงจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษายุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาแผนสามปีของเทศบาลตาํบล
ปลายบาง ดงัน้ี (เทศบาลตาํบลปลายบาง, ม.ป.ป.) 
       2.5.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประกอบดว้ย 
                 1)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 
                 2)  แนวทางการพฒันาป้องกนั แกไ้ข เฝ้าระวงั ปัญหายาเสพติด 
                 3)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 
                 4)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนการสังคมสงเคราะห์ 
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                 5)  แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
                 6)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนการสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล 
                 7)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายขององคก์รภาคประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ 
                 8)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 
                 9)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ    
                 10)  แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว 
       2.5.2   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
                 1)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน ปรับปรุง บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
       2.5.3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
                 1)  แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง บาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
                 2)  แนวทางการพฒันา พฒันาระบบไฟฟ้าและประปา 
       2.5.4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ประกอบดว้ย 
                 1)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
                 2)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม  ปรับปรุงงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
       2.5.5  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  การ
ท่องเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 
                 1)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการฝึกและการประกอบอาชีพ 
                 2)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียว 
                 3)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
       2.5.6  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย 
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                 1)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน บาํรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีงานขงทอ้งถ่ิน 
                 2)  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นศาสนา 

สรุปไดว้า่ ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาแผนสามปีของเทศบาลตาํบลปลายบางท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ แบ่งเป็น 6 ดา้นสําคญั ไดแ้ก่ ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นบริหารจดัการและ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเม่ือพิจารณาศึกษาไปในแนวทางย่อยของยุทธศาสตร์การพฒันาแต่ละ
ดา้นพบวา่มีส่วนสําคญัและเป็นแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน
ใหเ้กิดการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้าวดัตะเคียน  
 
2.6  ข้อมูลทัว่ไปของต าบลบางคูเวยีง 

ตาํบลตาํบลบางคูเวยีงเป็นท่ีตั้งของตลาดนํ้าวดัตะเคียน การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของตาํบล
บางคูเวียงจึงเป็นเร่ืองจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบังานของผูว้ิจยั โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ
ตาํบลบางคูเวยีงในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี, 2548) 
       2.6.1  ประวติัความเป็นมา 

ตาํบลบางคูเวยีงตั้งอยูใ่นอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ีอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของ
แม่นํ้ าเจา้พระยา ร่วมกบัตาํบลปลายบาง และตาํบลมหาสวสัด์ิ จดัตั้งเป็นสุขาภิบาลปลายบาง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง
วนัท่ี 13 ตุลาคม 2537 ต่อมาเน่ืองจากสุขาภิบาลมีฐานะการคลงัเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจาํของ
สุขาภิบาลได ้กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศใหสุ้ขาภิบาลปลายบาง เป็นสุขาภิบาลท่ีมีฐานะการ
คลงัเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจาํของสุขาภิบาลได ้ไดล้งในประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2539 ในปี พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลทัว่ประเทศ 
เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาํบล สุขาภิบาลปลายบางจึงได้รับการเปล่ี ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลตาํบล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบนัมีนายพงษ์ศกัด์ิ อจัฉริยะประสิทธ์ิ เป็น
นายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 12 คน เป็นเทศบาลระดบัชั้นท่ี 5  
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       2.6.2  สภาพทัว่ไป 
ตาํบลบางคูเวียงตั้งอยูท่างทิศเหนือของอาํเภอบางกรวย มีพื้นท่ีทั้งหมด 3,385 ไร่ แบ่ง

ออกเป็นสวนไมผ้ล 2,492 ไร่ ไมด้อกไมป้ระดบั 25 ไร่ ครัวเรือนเกษตร 410 ไร่ อ่ืน ๆ 458 ไร่ 
ลกัษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มมีนํ้ าท่วมขงัตลอดปี และมีลาํคลองผ่านเป็น
จาํนวนมาก ในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ คลองท่ีสําคญั ไดแ้ก่ คลองบางคูเวียง คลองบางราวนก คลองข่ือ
ขวาง และคลองหวัคู คลองส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเส้นทางส่งนํ้าเขา้สวน ใชส้อยรวมทั้งคมนาคม แหล่งนํ้ า
ท่ีสําคญัและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ คลองบางกอกน้อย ไหลผ่าน ระหว่างเขตติดต่อ
ระหว่างอาํเภอบางกรวย อาํเภอเมืองและอาํเภอบางใหญ่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และนํ้ า
ชลประทาน ไดรั้บนํ้าจากโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาพระพิมล  
       2.6.3  อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลบางม่วง อาํเภอบางใหญ่ 
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลมหาสวสัด์ิ และตาํบลบางขนุกอง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย  

       2.6.4  ขอ้มูลอาชีพของตาํบล 
อาชีพหลกั ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ ไมด้อกไมป้ระดบั  

       2.6.5  ขอ้มูลสถานท่ีสาํคญัของตาํบล 
1)  คลองบางกอกนอ้ย 
2)  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี   
3)  วดัสิงห์ 
4)  วดัตะเคียน 
5)  วดัโบสถ ์
6)  วดัหูชา้ง 

       2.6.6  จาํนวนประชากรของตาํบลบางคูเวยีง  
จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 8,509 คน เป็นชาย 3,959 คน เป็นหญิง 4,550 คน มีจาํนวน

ครัวเรือนทั้งหมด 4,427 ครัวเรือน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของตาํบลบางคูเวียง ทาํให้ผูว้ิจยัทราบขอ้มูลทัว่ไปโดยรวม 

เช่น ประวติัความเป็นมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สภาพทัว่ไปของตาํบล อาณาเขตติดต่อ อาชีพของ
ตาํบล สถานท่ีสําคญัของตาํบล และจาํนวนประชากรและจาํนวนครัวเรือนของตาํบล ดงันั้น ขอ้มูล
ขา้งตน้จะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้และเป็นแนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูว้ิจยั 
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2.7  ข้อมูลทัว่ไปของวดัตะเคียน  
ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมเน้ือหาและศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของวดัตะเคียนซ่ึงเป็นผูจ้ดัสร้าง

ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนและเป็นผูดู้แลรับผิดชอบตลาดนํ้ าวดัเคียนโดยตรง ดงันั้น ขอ้มูลทัว่ไปของวดั
ตะเคียนจึงมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นท่ีควรศึกษาและทาํความเขา้ใจ เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้ง
กบังานของผูว้จิยั โดยขอ้มูลทัว่ไปของวดัตะเคียน มีดงัน้ี (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2554) 
       2.7.1  ประวติัความเป็นมา 

วดัตะเคียนเป็นวดัท่ีเก่าแก่ มีอายนุบัร้อยปี คาดวา่สร้างมาก่อนสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 5 แต่วดัแห่งน้ีก็มีภิกษุมาจาํพรรษาบา้งร้างบา้งสลบักนัไป จนมาถึง
สมยัหลวงปู่ แยม้ มาเป็นเจา้อาวาส จึงไดพ้ฒันาวดัใหเ้จริญเร่ือยมาจนปัจจุบนั  
       2.7.2  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 9 ส่ิงภายในวดั มีดงัน้ี     

1)  พระอุโบสถหลงัเก่า คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมยัอยุธยา มีพระพุทธรูปเก่าแก่
ประดิษฐานอยูภ่ายใน  

2)  พระอุโบสถ ซ่ึงสร้างข้ึนมาใหม่ ภายในประดิษฐานหลวงพอ่พุทธโคดม 
3)  การลอดใตโ้บสถ ์ซ่ึงเช่ือกนัวา่โบสถเ์ป็นส่ิงท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ การลอดสถานท่ี หรือ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ เพื่อลา้งอาถรรพณ์และความเป็นสิริมงคลน้ี เป็นคติความเช่ืออยา่งหน่ึงของคนไทยมา
ตั้งแต่อดีต พิธีลอดใตโ้บสถ์นั้นก็โดยการตั้งจิตอธิษฐานแลว้สวดมนต์เวียนใตโ้บสถ์ 3 รอบ เพื่อ
ความเป็นมงคลในชีวิต โดยทางเขา้ดา้นซ้ายมือซ่ึงจะสร้างทางเขา้เป็นรูปหัวเสือขนาดใหญ่ ส่วน
ทางออกสร้างเป็นรูปมงักรขนาดใหญ่ โดยมีความเช่ือมาจากหลกัฮวงจุย้ว่าเขา้ทางหัวเสือคือความ
ชัว่ร้ายทั้งปวงให้ขจดัปัดเป่าทิ้งไป ส่วนทางออกมงักรเป็นสัตวช์ั้นสูงตามความเช่ือจีน ทาํให้จิตใจ
บริสุทธ์ิมีแต่ส่ิงดีงาม 

4)  มณฑปหลวงปู่ แยม้ โดยสร้างเป็นรูปเคารพหลวงปู่ แยม้เจา้อาวาสองคปั์จจุบนัไวใ้ห้
ผูค้นกราบไหว ้ 

5)  ศาลเจา้แม่ประกายทองประกายมาศ ซ่ึงชาวบา้นนิยมมาขอหวยแลว้บนดว้ยเคร่ือง
แต่งกายชุดไทย 

6)  หลวงพ่อธรรมจกัร เป็นพระยืนประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อธรรมจกัร โดย
ชาวบา้นเช่ือกนัวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิมากจึงนิยมมาขอพรต่างๆ 

7)  การทาํพิธีถวายสังฆทาน นอนโลง ต่อชะตา  
8)  ตน้ตะเคียน ซ่ึงมีความเก่าแก่อายนุบัร้อยปีท่ีเหลืออยูเ่พียงตน้เดียวทางดา้นหนา้วดั 
9)  หลวงพ่อโต เป็นพระเก่าแก่ ซ่ึงประดิษฐานอยูด่า้นนอกวดัวดัเช่นกนั ในสมยัก่อน

นิยมมาบนบานสานกล่าวกนัดว้ยการแกผ้า้กระโดดนํ้าลงคลองดา้นหนา้วดั 
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นอกจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 9 แลว้ ในบริเวณวดัมีรูปป้ันต่างๆ มากมายทั้งรูปพระอภยัมณี 
สินสมุทร ผีเส้ือสมุทร ไซอ๋ิว ตือป๊วยไก่ รูปนางยกัษคี์บลูกชินจากชามก๋วยเต๋ียว นอกจากน้ียงัมีรูป
ป้ันท่ีสอนในเร่ืองอบายมุขต่างๆ ซ่ึงก็ถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืนๆ 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของวดัตะเคียน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดนํ้ าวดัตะเคียนทาํให้
ผูว้ิจยัทราบขอ้มูลทัว่ไปของวดัตะเคียน เช่น ประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ของวดั เจา้อาวาสองค์
ปัจจุบนั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ 9 ส่ิงภายในวดั และรูปป้ันต่างๆ ภายในวดั เม่ือพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของวดั
ตะเคียน ผูว้ิจยัพบวา่วดัตะเคียนเป็นวดัท่ีเก่าแก่สร้างมานานนบัร้อยปี มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ให้กราบ
ไหวข้อพร ทาํบุญบริจาค และร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเพื่อความเป็นสิริมงคล ดงันั้น วดั
ตะเคียนท่ีมีทั้งโบราณสถาน โบราณวตัถุ กิจกรรมงานประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือทางศาสนา 
จึงมีความสาํคญัและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอยา่งยิ่ง โดยขอ้มูลขา้งตน้จะเป็น
การเพิ่มองคค์วามรู้และมุ่งใหเ้ห็นความสาํคญัและคุณค่าท่ีมีของวดัตะเคียนต่อประชาชน 
 
2.8  ข้อมูลทัว่ไปของตลาดน า้วดัตะเคียน 

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของตลาดนํ้าวดัตะเคียน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีวจิยั โดยมีขอ้มูลดงัน้ี (ปิยะพงค ์มัน่กลัน่, 2554, น. 38-
58) 
       2.8.1  ความเป็นมา 

ตลาดนํ้าวดัตะเคียนเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยหลวงปู่
แยม้ เจา้อาวาสวดัตะเคียน ด้วยแนวคิดท่ีตอ้งการพลิกฟ้ืนวิถีชีวิตของคนในอดีตให้คนรุ่นใหม่ได้
สัมผสั และตอ้งการท่ีจะใชพ้ื้นท่ีบริเวณลาํคลองแห่งน้ีใหเ้กิดประโยชน์แก่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
น้ีใหท้าํมาหากิน โดยการนาํพืชผกัต่างๆ ท่ีปลูกกนัเอง รวมถึงของกินท่ีหลากหลายนาํใส่เรือพายมา
ขาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ปัจจุบนัตลาดนํ้ าวดัตะเคียนเปิดให้บริการทุกวนัตั้งแต่เวลา
ประมาณ 8.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. แต่วนัเสาร์-วนัอาทิตย์จะมีร้านค้ามากกว่าวนั
ธรรมดา ในแต่ละสัปดาห์จะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาประมาณสัปดาห์ละ 1,000-2,000 คนเฉล่ีย 5,000-
8,000 คนต่อเดือน และตลาดนํ้าแห่งน้ีดาํเนินการโดยวดัตะเคียน  
       2.8.2  สถานท่ีตั้ง 
                  ตลาดนํ้าวดัตะเคียนตั้งอยูใ่นบริเวณวดัตะเคียน ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลตาํบลปลายบาง 
หมู่ท่ี 3 ตาํบลบางคูเวียง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีชุมชนท่ีตั้งอยู่ใกลเ้คียง 2 ชุมชน ไดแ้ก่ 
หมู่ท่ี 3 บา้นวดัตะเคียน และหมู่ท่ี 7 บา้นวดัศรีประวติั  
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       2.8.3  การเขา้ถึง 
ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนสามารถเขา้ถึงโดยทางบก จากถนนนครอินทร์ เป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 8 ช่องทาง เขา้ถนนสายรองถนนบางคูเวียงเขา้สู่ตลาดนํ้ า โดยใช้รถยนต์ส่วนตวั 
รถยนตรั์บจา้ง และรถสองแถวสาย 4 ตลาดนนท์-วดัโบสถบ์น  

 

 
 

ภาพที ่2.1  แผนท่ีตลาดนํ้าวดัตะเคียน  
 
ทีม่า : www.travel2guide.com, สืบคน้เม่ือ 5 ธนัวาคม 2555 
 
       2.8.4  ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ตลาดนํ้าวดัตะเคียน มีทรัพยากรการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 
1 ประเภทประวติัศาสตร์ และโบราณสถาน ประกอบด้วย วดัตะเคียน ประเภทท่ี 2 ประเภท
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ประกอบด้วย ตลาดนํ้ า วิถีชีวิตชุมชน และประเภทท่ี 3 
ประเภทธรรมชาติ ประกอบดว้ย ทิวทศัน์ริมคลองบางคูเวยีง  
       2.8.5  การบริการการท่องเท่ียว 

ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนมีมคัคุเทศก์ บอกเล่าเร่ืองให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในการเขา้ชม
แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ า มีบริการเรือชมวิวทิวทศัน์บา้นเรือนริมคลองและชมวิถีชีวิตคนในชุมชน 
หอ้งนํ้าท่ีใหบ้ริการภายในตลาดนั้นจะใชห้้องนํ้ าของวดั ซ่ึงการทาํความสะอาดห้องนํ้ าทางวดัไดจ้ดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดช่วงเยน็ของทุกวนั การให้บริการท่ีจอดรถ ใชล้านจอดรถท่ีอยูบ่ริเวณ
วดัตะเคียนทางด้านขวาและด้านหลังของพระอุโบสถ สามารถจอดได้ 150 คนั และมีร้านค้า

DPU



41 

ประมาณ 50 ร้าน แบ่งออกเป็นบริเวณต่างๆ ไดแ้ก่  ร้านคา้ในเรือ และร้านคา้บริเวณในวดัตะเคียน 
ไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว  
       2.8.6  กิจกรรมการท่องเทียว 

กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวทาํเม่ือมาท่องเท่ียวยงัตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ไดแ้ก่ นั่งเรือชมวิว
ทิวทศัน์บา้นเรือนริมคลองและชมวถีิชีวติคนในชุมชน ค่าบริการท่านละ 40 บาท ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชัว่โมง กราบไหวห้ลวงพอ่พุทธโคดม เลือกซ้ือผลผลิตทางการเกษตร และรับประทานอาหาร  
       2.8.7  ผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ท่ีระลึก 

สินคา้ท่ีมีในตลาดนํ้าวดัตะเคียน ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้และตน้ไมท่ี้เป็นผลผลิตมาจากสวนท่ี
ชาวบา้นปลูกเอง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมพื้นบา้น รวมทั้งมีร้านเคร่ืองจกัสาน 
และร้านคา้ของใชภ้ายในบา้น  
       2.8.8  ระบบสาธารณูปโภค 
                 1)  แหล่งนํ้ าใช้ การให้บริการดา้นการประปาดาํเนินการโดยการประปานครหลวง เขต
บางกอกนอ้ย นอกจากน้ี เทศบาลตาํบลปลายบางยงัไดด้าํเนินการให้บริการนํ้ าประปาบ่อบาดาลแก่
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีการประปานครหลวงเขา้ไม่ทัว่ถึง จาํนวน 3 บ่อ มีผูใ้ชบ้ริการ 119 ครัวเรือน 
                 2)  ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าเขตของชุมชนเทศบาลตาํบลปลายบาง ดาํเนินการโดยการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ ให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ชุมชนในเขตเทศบาล ปัจจุบันการ
ให้บริการไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บา้น นอกจากน้ียงัมีการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขต
เทศบาลตาํบลปลายบาง      3)  การกาํจดัมูลฝอย การให้บริการในด้านการกาํจดัขยะมูล
ฝอยในเขตของชุมชนเทศบาลตาํบลปลายบาง มีบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร 
จาํนวน 2 คนั ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จาํนวน 8 คนั ขนาดความจุ 8 ลุกบาศก์เมตร จาํนวน 2 
คนั และขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร จาํนวน 1 คนั เรือเก็บขยะ 2 ลาํ และถงัรองรับขยะมูลฝอย 
2,000 ถงั ซ่ึงวางไวต้ามจุดต่างๆ ในชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณตลาดนํ้ าประมาณ 0.03 ตนัต่อ
วนั มีพนกังานเก็บขยะ ขน และกวาดขยะมูลฝอย 45 คน นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีบ่อเก็บขยะตาํบล
ไทรนอ้ย อาํเภอไทรนอ้ย ซ่ึงเป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของตลาดนํ้ าวดัตะเคียนขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงขอ้มูล
ทั่วไปโดยรวมของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ได้แก่ ความเป็นมา สถานท่ีตั้ ง และชุมชนใกล้เคียง 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว การบริการการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์และสินคา้ท่ี
ระลึก การเขา้ถึง การใช้บริการระบบสาธารณูปโภค โดยขอ้มูลขา้งตน้ทั้งหมด ผูว้ิจยัเห็นว่ามี
ความสําคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนให้ประชาชนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและผูท่ี้อาศยัอยู่
ในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดนํ้ าวดัตะเคียนท่ีมีวดั
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ตะเคียนเป็นผูด้าํเนินการตลาดนํ้ าแห่งน้ีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพฒันาอย่างย ัง่ยืนให้กับแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน อีกทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนกัท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีองคค์วามรู้
จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัไดน้าํมาใชป้ระกอบการวจิยัต่อไป 
 
2.9  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
กรณีศึกษา ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
       2.9.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้าวดัตะเคียน 

อาภรณีน์ อินฟ้าแสง และเกียรติพงษ ์พงัชนะ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี” ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวมี
ความคิดเห็นต่อตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ย คือ ดา้นบริการของร้านคา้ เรือขายสินคา้ ดา้นความสะดวก ดา้นพื้นท่ี ดา้นวฒันธรรม
ประเพณี และดา้นความปลอดภยั  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด
ดา้นพื้นท่ี ในเร่ืองความเพียงพอของท่ีนั่งพกั ด้านความสะดวก ในเร่ืองของท่ีจอดรถ ด้านความ
ปลอดภยั ในเร่ืองความปลอดภยัจากการจราจร ดา้นบริการของร้านคา้ เรือขายสินคา้ ในเร่ืองความ
หลากหลายของสินคา้ อาหาร พืช ผกัไม ้และดา้นวฒันธรรมประเพณี  ในเร่ืองสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ภายในวดัตะเคียน และพิธีกรรมทางศาสนาของวดัตะเคียน 

ปิยะพงค ์มัน่กลัน่ (2554, น. 92) ไดศึ้กษาเร่ือง “ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าใน
จงัหวดันนทบุรีเพื่อการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว” ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนมี
ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวอยูท่ี่ระดบัคะแนน 3.50 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยจะมีคะแนน
สูงในดา้นการบริการทางการท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ และความเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว
อ่ืน แต่ไดค้ะแนนตํ่าในดา้นการรวมกลุ่มของประชาชน  

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้ าวดัตะเคียนขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัทราบขอ้มูล
ทัว่ไปของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ขอ้มูลและขอ้คิดเห็นจากทางนกัท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ิน
ในด้านต่างๆ ของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน ท่ีได้สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 
ดงัเช่น ผลการศึกษาวิจยัของ อาภรณีน์ อินฟ้าแสง และเกียรติพงษ์ พงัชนะ (2553)  ท่ีศึกษาเร่ือง
ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พบวา่ นกัท่องเท่ียวมี
ความคิดเห็นต่อตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้น พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดดา้นพื้นท่ี ในเร่ืองความเพียงพอ
ของท่ีนัง่พกั ดา้นความสะดวก ในเร่ืองของท่ีจอดรถ ดา้นความปลอดภยั ในเร่ืองความปลอดภยัจาก
การจราจร ดา้นบริการของร้านคา้ เรือขายสินคา้ ในเร่ืองความหลากหลายของสินคา้ อาหาร พืช ผกั
ไม ้และดา้นวฒันธรรมประเพณี ในเร่ืองสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัตะเคียน และพิธีกรรมทาง
ศาสนาของวดัตะเคียน ตลอดจนวิธีการดาํเนินการวิจยั และแนวทางในการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัตะเคียน ในขณะท่ี ปิยะพงค ์มัน่กลัน่ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าในจงัหวดันนทบุรีเพื่อการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า 
ตลาดนํ้าวดัตะเคียนมีศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยจะมีคะแนนสูง
ในดา้นการบริการทางการท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ และความเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน 
ดงันั้น งานวิจยัขา้งตน้จึงเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัของผูว้ิจยัในคร้ังน้ี นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัพบว่า 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้ าวดัตะเคียนยงัมีอยู่จาํนวนจาํกดั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเพิ่มจาํนวน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้ าวดัตะเคียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานเก่ียวขอ้งนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไป     
       2.9.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียว 

พิเชษฐ ไพบูลยศิ์ริ (2544, น. 91) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเกราะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี” 
ผลการศึกษาพบวา่ 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะเกร็ด
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 4 ดา้น คือ ร่วมศึกษาคน้หาปัญหา ร่วมในการวางแผน ร่วมในการ
ดาํเนินงาน และร่วมในการติดตามผล เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ คือ อายุ อาชีพ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การคาดหวงัใน
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความเช่ือถือในตวัผูน้าํชุมชน และ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และพบว่าอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน
เกาะเกร็ด ขาดงบประมาณสนับสนุนแก่ชุมชน และรองลงมาได้แก่ปัญหาจากรถจกัรยานยนต์
รับจา้งท่ีมีจาํนวนมากวิง่เร็วและส่งเสียงดงั และปัญหาสุนขัจรจดัท่ีมีจาํนวนมาก บางส่วนเป็นปัญหา
จากการท่ีประชาชนบางกลุ่มยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวของชุมชนยงัทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง ควรให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน 
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สุพตัรา กลบัดี (2545, น. 106) ไดศึ้กษาเร่ือง “การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ศึกษา
เฉพาะการล่องเรือ ท่ีตลาดริมนํ้ าดอนหวาย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีตลาดริมนํ้ าดอนหวาย มีศกัยภาพสูงสําหรับการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพราะมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาเป็นแหล่ง
จาํหน่ายอาหารและสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
(วิถีชีวิต) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศในพื้นท่ีสองฝ่ัง
แม่นํ้ ามีวดัริมนํ้ าท่ีสําคญั เช่น วดัไร่ขิงเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป และประวติัของชุมชนริมนํ้ า เช่น 
ตลาดริมนํ้า โรงสีขา้ว การดาํรงชีวติในอดีต เรือนไมท้รงไทยโบราณริมนํ้ าท่ีมีประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลสาํคญั อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของแหล่งทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเด่นบางแหล่งให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เช่น ประวติัชุมชนริมนํ้ าและดา้นการ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัตํ่าคือ มีการกาํหนดหรือแบ่งพื้นท่ีในการเดินเรืออยา่ง
ไม่เป็นทางการ ไม่มีกาํหนดพื้นท่ีธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ไม่มีการกาํหนด
จาํนวนนกัท่องเท่ียวเขา้ในพื้นท่ีแต่ละวนั ไม่มีการจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาลงทุน ไม่มี
การกาํหนดกฎระเบียบในการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรในพื้นท่ีอยา่งเป็นทางการ 

ศลิษา หมดัลงั (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนบา้นคลองสน ก่ิงอาํเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด” ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนชาวบา้นคลองสน มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในด้านร่วม
ศึกษาคน้หาปัญหา ดา้นร่วมในการวางแผน ร่วมในการดาํเนินงาน และร่วมในการติดตามผล ทุก
ด้านอยู่ในระดับมีส่วนร่วมน้อย ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่าชาวบา้นคลองสนยงัมีความเขา้ใจไม่ตรงกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลจากการจดัเวทีชุมชน และการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีอาํนาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการการ
ท่องเท่ียว และปัญหาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของชาวชุมชนบา้นคลองสนสรุปเป็นประเด็นได ้5 ประเด็น ดงัน้ี 1) การตระหนกัถึงความสะอาด
แหล่งท่องเท่ียว 2) การเอาใจใส่ในการบริการต่อนกัท่องเท่ียว 3) ความรู้ในการอธิบายแหล่ง
ท่องเท่ียว 4) ความไม่แน่หรือการฉวยโอกาสในการกาํหนดราคาสินคา้และบริการต่างๆ ของชาว
คลองสน 5) การเขา้รวมกลุ่มต่างๆ ของสมาคม ชมรมต่างๆ ของชาวคลองสน ตลอดจนการจดัการ
บริหารสมาคมชมรมให้เจริญกา้วหนา้ ส่วนอุปสรรคท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชาวคลองสนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สรุปไดก้็คือ 1) การศึกษา หรือความรู้ความ
เขา้ใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2) อาชีพ 3) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการ  
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ณัฏฐา ผิวมา, ภทัรพร ทิมแดง และจุฑาวุฒิ จทัรมาลี (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดนํ้ าไทรน้อย 
จงัหวดันนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
ระดบัปานกลาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มบริเวณบา้นของท่าน
เพื่อใหเ้กิดทศันียภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการ
มีร่วมมือเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงชุมชนของ
ท่าน และด้านท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ ด้านการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กลชุ้มชนกบักรรมการชุมชนในการประชุมประจาํเดือน 

สําหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ตลาดนํ้ าไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี พบว่า อายุ การศึกษา ระดบั
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชิงอนุรักษ ์

พระมหาทองมา ใบทบัทิม (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืน : คลองมหาสวสัด์ิ อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 39 ปี มีสถานภาพแต่งงาน 
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีรายได้อยู่
ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเฉล่ีย 27 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน ส่วนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน ไดรั้บจากโทรทศัน์และหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความผกูพนักบัถ่ินท่ีอยู ่และชุมชนมีศกัยภาพใน
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืนในระดบัสูง และระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืน อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อาชีพ ระดบัความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน และ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืน
ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ การศึกษา การเคยรับข้อมูลข่าวสารฯ รายได้รวมของ
ครอบครัว และความผูกพนักับท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรอยา่งย ัง่ยนืแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พรทิพย ์วรีะสวสัด์ิ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ชุมชนประตูจีน และชุมชนป้อมเพชร อําเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสาร
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เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ส่วนใหญ่เขา้ใจในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นระดบัดี 
ชุมชนเห็นว่า รัฐมีการจัดการเ ก่ียวกับการท่องเ ท่ียวเชิงอนุรักษ์  เ ช่น มี ส่ือ โฆษณา ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานท่ีเขา้มามีบทบาทมากท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เทศบาล 
อบจ. ส่วนองคก์รเอกชนไม่มีส่วนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นระดบัทอ้งถ่ินกบัชุมชน เช่น 
บริษทันาํเท่ียว ร้านคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวไม่ไดท้าํให้ชุมชนมีความรู้และความเขา้ใจท่ี
เพิ่มข้ึน ในด้านการบริหารจัดการของชุมชนเองได้มีคณะกรรมการชุมชนท่ีชัดเจน ซ่ึงจะมี
คณะกรรมการบริหารงานทอ้งถ่ิน เช่น คณะกรรมการวดั คณะกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บา้น ปัญหา
อุปสรรคสําหรับการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่า ขาดการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้ประชาชนบางส่วนยงัไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ขาด
งบประมาณสนบัสนุน ภาครัฐควรจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองการจดัการเชิงอนุรักษ์
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรม 

สมภพ สายมา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เหมาะสม
กบัชุมชน บา้นศรีนาป่าน ตาํบลเรือง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน” ผลการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษโ์ดยชุมชน พบวา่ ชุมชนไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้การจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จาก
หน่วยงานต่างๆ พร้อมกบัไดน้าํองคค์วามรู้ดา้นภูมิสังคมมาประยุกตใ์ชโ้ดยนาํสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ภูมิประเทศท่ียงัคงไวเ้ป็นธรรมชาติมาจดัการแหล่งท่องเท่ียว ทาํใหเ้กิดการจดัการดา้นต่างๆ เกิดการ
มีส่วนร่วมในชุมชนในการท่ีจะมีการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกบัชุมชนเอง และมี
กิจกรรมนนัทนาการทางการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน จาํนวน 8 
กิจกรรมหลกั คือ กิจกรรมศึกษาพืชพรรณไมใ้นป่าธรรมชาติ กิจกรรมศึกษาการดาํรงชีวิตของสัตว์
ป่า (บนผนืใกลเ้มือง) กิจกรรมถ่ายรูปชมวถีิธรรมชาติ กิจกรรมฟังเสียงนกร้อง/ดูนกธรรมชาติบนป่า
ดอยหลวงป่าเม่ียงเขาสูงสลบัซบัซ้อน (ดอยเขาเก๊า) กิจกรรมศึกษาสมุนไพรป่าทอ้งถ่ิน (สมุนไพร
ภูมิปัญญาพื้นบา้น) กิจกรรมประกอบอาหารป่าพื้นเมืองทอ้งถ่ิน (วฒันธรรมชุมชน) กิจกรรมเล่า
ขานตาํนานโบราณ (วฒันธรรมชุมชน) และกิจกรรมนนัทนาการรอบกองไฟ และกิจกรรมการเขา้
ค่ายพกัแรม ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ี
เหมาะสมกบัชุมชน พบวา่ ชุมชนไดร่้วมกนัวิเคราะห์พื้นท่ี และไดน้าํทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ินมาเป็นจุดเด่นและพฒันาเป็นกิจกรรม ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากความสามคัคีในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน และ
เกิดจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
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ข้ึน ประชาชนมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวเฉล่ียเพิ่มข้ึน และประชาชนในพื้นท่ีโยกยา้ยไปหาอาชีพ
รับจา้งนอกพื้นท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 80 เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น  

ณรงค ์ขรููรักษ ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวอุทยาน
ไดโนเสาร์ของประชาชนในตาํบลโนนบุรี อาํเภอสหสัขนัธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ” ผลการศึกษาพบว่า  
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตาํบลโนนบุรี อาํเภอสหสัขนัธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในการ
จดัการการท่องเท่ียวอุทยานไดโนเสาร์ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฎวา่
อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้นคือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และอยูใ่นระดบันอ้ย 
จาํนวน 3 ดา้นคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 

สูนทอน ไชสงคาม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาบ้านเกียดโง้ง เมืองปะทุมพอน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นเกียดโงง้ เมืองปะทุมพอน แขวงจาํปา
สัก เห็นความสําคญัของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มีหน้าท่ี
รับผดิชอบโดยตรง ทาํใหเ้กิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมต่างๆ ผลสําเร็จ
และดาํรงอยูไ่ดเ้น่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นคุณค่าความสําคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
อนุรักษแ์ละไดรั้บจากการท่องเท่ียว ทาํให้มีรายไดเ้พิ่มจากการทาํเกษตรและการท่องเท่ียวเพิ่มมาก
ข้ึน ประชาชนในชุมชนเร่ิมต่ืนตวัในการอนุรักษ์ป่าไมเ้พื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ั้งแต่หลงัการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ในปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) ต่อมาในปี ค.ศ.1996 (พ.ศ.2535) ไดมี้การ
ประกาศใช้กฎหมายป่าไม ้เจ้าหน้าท่ีได้มีการอบรมให้ความรู้กับผูน้าํชุมชน และผูน้าํชุมชนได้
เผยแพร่ความรู้ต่อประชาชน ให้มีจิตสํานึกและเกิดความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษป่์าไมเ้พื่อการ
ท่องเท่ียว และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากร ผูน้าํชุมชนจึงไดมี้การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวข่ีช้างข้ึนภูอาสา ชมป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์ เท่ียวชมบริเวณวดัภูอาสา 
เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งวตัถุโบราณท่ีได้เคารพนับถือสืบต่อกันมา ด้านปัญหาในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พบว่า ขาดแคลนเงินทุนท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดูแล
รักษาพยาบาลช้าง แหล่งอาหารช้าง และขาดการประชาสัมพนัธ์ในการดาํเนินกิจกรรมของบา้น
เกียดโงง้ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเน่ือง จาํนวนช้างท่ีใช้ในการท่องเท่ียว
ลดลง ค่าบริการท่องเท่ียวยงัไม่มีเกณฑท่ี์เหมาะสม และขาดการวางแผนรับการท่องเท่ียว  

วิภาดา มุกดา, บุรพร กาํบุญ และเพญ็ภาพร กระเวน (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก” ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 
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อายุส่วนใหญ่จะมีอายุระหวา่ง 20 -30 ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 อาชีพส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มี
รายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ระยะเวลาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีส่วนใหญ่
ระยะเวลา 16 – 25 ปี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75  

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
พบว่า เคยได้รับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จาํนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บส่วนใหญ่เป็นส่ือบุคคล (ญาติพี่น้อง เพื่อนบา้น ผูน้าํชุมชน เจา้หน้าท่ี
ของรัฐ) จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมส่วนใหญ่เป็นการ
ประชุมหมู่บา้นของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34 ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อระดบัการรับรู้ข่าวสารอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00  

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
พบวา่ ภาพรวมระดบัความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  

ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัท่ี 
1 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ลาํดบัท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ลาํดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ลาํดบัท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศยั
อยู่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนอายุ อาชีพ และรายได้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

Sprecher (2000, pp. 158-159) ไดศึ้กษาเร่ือง “Village Tourism Monitoring Tourism 
Change on the Mekong River” ผลการศึกษา พบวา่ การพฒันาเป็นตวับ่งช้ีและวดัวา่การท่องเท่ียว
ในบริเวณแถบลุ่มนํ้ าโขงมีการเจริญเติบโตอย่างมีศกัยภาพท่ีย ัง่ยืนเพราะแม่นํ้ าโขงไหลผ่านหลาย
ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํให้แม่นํ้ าโขงมีความสําคญัในการพฒันาทางตรงและมี
โครงการนําร่องในหลายประเทศท่ีต้องสร้างกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวแถบลุ่มแม่นํ้ าโขง เช่น 
ประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกมัพูชา ทั้งน้ีปรากฏวา่หมู่บา้นมีการพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืและสามารถส่งผลกระทบดา้นบวกต่อเศรษฐกิจชุมชนในอตัรา
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อการท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ิน 
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สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการท่องเท่ียว ทั้งในรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ และการจดัการการท่องเท่ียวใน
รูปแบบอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีแห่งใด ประชาชนส่วนใหญ่ให้การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัตํ่าถึงปาน
กลาง โดยเห็นไดจ้ากผลการศึกษาวิจยัของหลายท่านท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัตํ่า 
เช่น ปิยะพงค์ มัน่กลัน่ (2554) ศึกษาเร่ืองศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าในจงัหวดันนทบุรีเพื่อ
การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนไดค้ะแนนตํ่าในดา้นการ
รวมกลุ่มของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศลิษา หมดัลงั (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนบา้นคลองสน ก่ิงอาํเภอเกาะช้าง 
จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนชาวบา้นคลองสนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย เช่นเดียวกนักบั ณรงค ์ขรููรักษ ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วน
ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวอุทยานไดโนเสาร์ของประชาชนในตาํบลโนนบุรี อาํเภอสหสัขนัธ์ุ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตาํบลโนนบุรี อาํเภอ 
สหสัขนัธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในการจดัการการท่องเท่ียวอุทยานไดโนเสาร์ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
และมีผลการศึกษาวิจยัของหลายท่านท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัปานกลาง เช่น 
พิเชษฐ ไพบูลยศิ์ริ (2544) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเกราะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะเกร็ด เม่ือพิจารณาในแต่
ละดา้นพบวา่ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฏฐา ผิวมา และคณะ (2549) ได้
ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา
ตลาดนํ้ าไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง ขณะเดียวกนั พระมหาทองมา ใบทบัทิม (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน คลองมหาสวสัด์ิ 
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืนอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนักบั วิภาดา มุกดา และ
คณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อาํเภออุม้
ผาง จงัหวดัตาก ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัมีผลการวจิยัของบางท่านท่ีไดบ่้งช้ีในทางบวก
วา่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี เช่น สมภพ สายมา (2552) ไดศึ้กษา
เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน บา้นศรีนาป่าน ตาํบลเรือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัน่าน ผลการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พบว่า ชุมชนไดรั้บการ
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ฝึกอบรมและเรียนรู้การจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ากหน่วยงานต่างๆ พร้อมกบัไดน้าํองคค์วามรู้
ด้านภูมิสังคมมาประยุกต์ใช้โดยนาํสภาพแวดล้อมท่ีเป็นภูมิประเทศท่ียงัคงไวเ้ป็นธรรมชาติมา
จดัการแหล่งท่องเท่ียว ทาํให้เกิดการจดัการดา้นต่างๆ เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนในการท่ีจะมีการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เหมาะสมกบัชุมชนเอง และมีกิจกรรมนนัทนาการทางการศึกษาการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เหมาะสมกบัชุมชน ในขณะท่ี สูนทอน ไชสงคาม (2553) ไดศึ้กษา
เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาบา้นเกียดโงง้ เมือง
ปะทุมพอน แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้น
เกียดโงง้ เมืองปะทุมพอน แขวงจาํปาสัก เห็นความสําคญัของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทาํให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแหล่ง
ท่องเท่ียว กิจกรรมต่างๆ ผลสําเร็จและดํารงอยู่ได้เ น่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นคุณค่า
ความสําคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอนุรักษ์และไดรั้บจากการท่องเท่ียว ทาํให้มีรายไดเ้พิ่ม
จากการทาํเกษตรและการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกนั Sprecher (2000) ไดศึ้กษาเร่ือง Village 
Tourism Monitoring Tourism Change on the Mekong River ผลการศึกษาพบวา่ หมู่บา้นมีการ
พฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืนและสามารถส่งผลกระทบดา้นบวกต่อ
เศรษฐกิจชุมชนในอตัราท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อการท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ิน  

 นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้นทั้ งหมดทาํให้ผู ้วิจ ัยได้ทราบ
แนวทางในการดาํเนินงานวิจยัของผูว้ิจยัเองว่าตอ้งศึกษาอย่างไร มีแนวคิดและทฤษฎีอะไรท่ี
เก่ียวข้อง มีประเด็นใดท่ีต้องนํามาศึกษาบ้าง จนนํามาซ่ึงการสร้างกรอบแนวคิดงานวิจยั และ
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี โดยขอ้มูลท่ีไดผู้ว้ิจยัจะนาํมาทาํการสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการพฒันาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื 

 
2.10  กรอบแนวคิดงานวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
กรณีศึกษา ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” ผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎี
ของ Cohen and Uphoff (1981, p. 6)  และคาํอธิบายขั้นตอนการมีส่วนร่วมจาก ศุภราภรณ์ 
ธรรมชาติ (2541) และอินทิรา มณีคุณ (2540) ท่ีไดร้วบรวมไว ้ มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัการทบทวน
งานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิดงานวจิยัและตวัแปรในการวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี  
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1)  ตวัแปรตน้ มี 1 ตวัแปร คือ 
1. ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้

ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยั 
2)  ตวัแปรตาม  มี 2 ตวัแปร คือ          

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้ าวดั
ตะเคียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2. ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
 

               ตวัแปรตน้                                                                 ตวัแปรตาม 

 

                                        
                                                                
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดงานวจิยั  
 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการการท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ตลาดน า้วดัตะเคียน 
- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์     
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ                               
- อาย ุ 
- อาชีพ                             
- ระดบัการศึกษา                 
- รายไดต่้อเดือน       
- ระยะเวลาท่ีพกัอาศยั      ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
ประชาชน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัใน

ลกัษณะของการวิจยัเชิงผสมผสานระหว่าง การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ 
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้นในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน ้ าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี จึงมีขั้นตอนการด าเนินงานและระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือวจิยัและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       3.1.1  ประชากร 

ประชากรท่ีผูว้ิจยัใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปใน
พื้นท่ีต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) กบัการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั (Key Informant) ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน 2) ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
3) ผูน้ าชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้าวดัตะเคียน  
       3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1)  กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ  

                        1.1  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 
กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นต าบล

บางคูเวยีง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันทบุรี โดยจากขอ้มูลสถิติจ านวนประชากรของต าบลบางคูเวียง
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2555 มีทั้งส้ิน 8,509 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ผูว้ิจยัจึง

DPU



53 

ใช้ประชากรกลุ่มน้ีมาค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการแทนค่าในสูตรขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2534, น. 14) และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั จ  านวน 400 คน 

โดยมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 
   N =              N                                   

                                                                (1+Ne2) 
เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = ขนาดของประชากร (8,509 คน) 
   e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05)  

ในการวจิยัคร้ังน้ีสามารถค านวณขนาดตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
   N =  8,509  =  399.82  หรือประมาณ 400                              
                                                          1+8,509 (0.05)2 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งประชาชนจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
1.2  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 

จากขอ้มูลสถิติจ านวนประชากรของต าบลบางคูเวียงของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 
2555 มีทั้งส้ิน 8,509 คน แบ่งเป็นชาย 3,959 คน เป็นหญิง 4,550 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
ม.ป.ป.) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบเป็นอตัราส่วนระหวา่งชายและหญิงจากจ านวนประชากรทั้งหมดจะได้
เป็น 47 : 53 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แบ่งเป็นการเก็บแบบสอบถามจากผูช้าย จ านวน 188 ชุด และผูห้ญิง 
จ านวน 212 ชุด ในบริเวณพื้นท่ีต าบลบางคูเวียง เช่น ตลาดน ้ าวดัตะเคียน วดัตะเคียน ส านกังาน
เทศบาลต าบลปลายบาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนวดัสิงห์ แหล่งชุมชนและแหล่งท่ีพกั
อาศยั ทั้งน้ี ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) จนไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการทั้งหมด 400 ชุด   
                  2)  กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ 
                       2.1  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ  

กลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพท่ีผูว้ิจยัใช้ในการวิจยั คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) กบั
การท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั (Key Informant) เก่ียวกบัการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 1) เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน 2) ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน 3) ผูน้ า
ชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้าวดัตะเคียน  
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                       2.2  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี

ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันนทบุรี 1 คน เจา้หนา้ท่ีส านกังานเทศบาลต าบลปลายบาง 1 
คน ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  1 คน ตวัแทนจากวดัตะเคียน 1 คน และตวัแทนผูป้ระกอบการ
ในตลาดน ้าวดัตะเคียน 1 คน    
 
3.2  เคร่ืองมือวจัิยทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือวจิยัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีดงัต่อไปน้ี 
1) การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลกบัประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในต าบลบางคู
เวยีง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี              

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) ชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน สมาชิก
ชมรม  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ านวน 40 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลกัของ Likert โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
   มีส่วนร่วมของประชาชน            คะแนน 

  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง    3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนส าหรับการแปลผลค่าเฉล่ียในการสรุปผล โดยการหา

พิสัยของคะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแกว้, 2535, น. 23 -24) ซ่ึงมีวิธีค  านวณ 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
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อนัตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                  จ  านวนชั้นของคะแนน 
         =            5 – 1 
                                          5 
                       =            0.80 
จะได้ช่วงระหว่างชั้นเท่ากบั 0.8 คะแนน แล้วน ามาจดัช่วงคะแนนเฉล่ียและเกณฑ์

ความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 
       คะแนนเฉล่ียในช่วง 4.21 - 5.00      =     มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียในช่วง 3.41 - 4.20      =     มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
 คะแนนเฉล่ียในช่วง 2.61 - 3.40      =     มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียในช่วง 1.81 - 2.60      =     มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย  
 คะแนนเฉล่ียในช่วง 1.00 - 1.80      =     มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน 

จ านวน 18 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) ชนิดให้เลือกตอบ 2 
ตวัเลือก (Yes or No Answer) โดยครอบคลุมเน้ือหาความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยให้
เลือกตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ส าหรับค าถามมีทั้ งค  าถามเชิงบวก จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 
1,2,5,11,12,13, 14,16,18 และค าถามเชิงลบ จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3,4,6,7,8,9,10,15,17 ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ขอ้ท่ีตอบถูก ใหค้ะแนน 1 คะแนน  ขอ้ท่ีตอบผดิ ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 18 ขอ้ คิดเป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 18 คะแนน ผูว้ิจยัได้

แบ่งคะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน โดยใช้เกณฑ์แบ่ง
ความรู้ความเขา้ใจช่วงชั้นเท่ากนัออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
                         คะแนนเฉล่ียในช่วง  13 - 18 = มีความรู้ความเขา้ใจมาก  
                         คะแนนเฉล่ียในช่วง    7 - 12     = มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง                  
                         คะแนนเฉล่ียในช่วง    0 - 6 = มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย                          

2) การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์ ประเภทการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) ในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าวดัตะเคียน โดยก าหนดประเด็นแนวค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
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2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสัมภาษณ์ 
2.2 ขอ้มูลด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดั

ตะเคียน 
2.3 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.4 ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 
โดยผูว้จิยัจะใชค้  าถามในแต่ละตอน ตั้งประเด็นค าถามยอ่ยเพื่อให้ผูส้ัมภาษณ์เป็นผูต้อบ

อธิบาย และร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน จนครบประเด็นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะน าอุปกรณ์ส าหรับการเก็บบนัทึกขอ้มูลไปใช้ในระหว่างการสัมภาษณ์ เช่น ปากกา 
สมุดจดบนัทึก เคร่ืองอดัเสียง กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ 
              
3.3  การสร้างเคร่ืองมือวจัิยและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 

เคร่ืองมือวิจยัคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวิจยัว่ามีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยสามารถน าไปใช้เก็บขอ้มูลและให้ผลการวิจยัท่ี
น่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้งตอ้งไดม้ากท่ีสุด มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
ดงัน้ี 

1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบกบัค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางก าหนด
ขอบเขตขอ้มูลในการร่างและสร้างค าถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

2. ท าการสร้างแบบสอบถามส าหรับประชาชน และแบบสัมภาษณ์ส าหรับผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ตวัแปรและกรอบแนวคิดงานวิจยั สมมติฐาน และ
ขอบเขตเน้ือหาการวิจยั หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนของภาษาและความตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) แลว้น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นั้นกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 

3. น าแบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Pre-Test) โดยท าการ
ทดลองกบักลุ่มท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 40 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย
ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

4. หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความตรงและความเช่ือมัน่ไปเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนทัว่ไปในต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
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จ านวน 400 คน และน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดั
ตะเคียน จ านวน 5 คน 
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแหล่งขอ้มูลข่าวสารจากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มองค์
ความรู้และใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัของผูว้จิยั 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเป็น
ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดร้ะหวา่งการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลและไดเ้ขา้ร่วมท ากิจรรม เช่น การสังเกตการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นตน้ ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูล
จากแบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองในทุกวนัโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความพร้อมของผูใ้หข้อ้มูลเป็นส าคญั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ท าการส ารวจข้อมูลต่างๆ เบ้ืองต้น โดยการลงพื้นท่ีจริง เพื่อให้ผูว้ิจ ัยได้ทราบ

เก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของตลาดน ้ าวดัตะเคียน กิจกรรมและส่ิงท่ีน่าสนใจภายในตลาดน ้ าวดัตะเคียน
และวดัตะเคียน รูปแบบการเดินทางและเส้นทางการเขา้ถึงตลาดน ้าวดัตะเคียน บุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้าวดัตะเคียน ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บขอ้มูล เป็นตน้ 

2) ติดต่อและนัดหมายบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
เพื่อขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลและขอขอ้มูลต่างๆ เพื่อท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน                  

3) ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาดว้ยตนเอง โดยน า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท าการการแจกแบบสอบถามกบั
ประชาชนทัว่ไปในต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 400 คน โดยเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตาตามเพศ ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก และท าการสัมภาษณ์กบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้าวดัตะเคียน โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 5 คน 
ตามประเด็นท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึน 

4) เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์น าไปวิเคราะห์ 
ประมวลผลทางสถิติ แปลผล และสรุปผล ตามล าดับ ส่วนข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์น าไป
สรุปผลเชิงเน้ือหาต่อไป 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
3.5.1  ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 

ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์และ
ประมวลผล ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
ความสมบูรณ์ของค าตอบของแบบสอบถามทั้งหมด และคดัเอาเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ์เท่านั้น 

2. การลงรหัส (Coding) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ี
ก าหนดไว ้

3. การประมวลผลขอ้มูล (Data Processing) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีท าการลงรหัส
เรียบร้อยแลว้มาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ใน
การประมวลผลขอ้มูล และใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั ประกอบดว้ย 

3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัน้ี 
3.1.1 น าขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม มาวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
3.1.2 น าขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน มาวิเคราะห์โดยใชค้่าร้อย
ละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.1.3 น าขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

3.2.1 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่ม โดยใช ้t-test แบบ Independent Sample (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 109) 

3.2.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหวา่งตวัแปร 3 กลุ่มข้ึนไป  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช ้F-test (One-
Way Analysis of  Variance) และกรณีพบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
จะท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแบบรายคู่โดยวธีิของ Scheffe’ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 115-
116) 
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3.5.2  ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก      
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนแล้ว ผูว้ิจ ัยจะน าค าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็น 
เชิงเน้ือหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามขอ้ค าถามในแต่ละตอนของ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหาการวิจัย อัน
ประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสัมภาษณ์ ขอ้มูลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ขอ้มูล
ดา้นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั
ตะเคียน 

 
DPU



 
 

 บทที ่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม ความรู้ความเขา้ใจ และศึกษาปัญหา

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ า
วดัตะเคียน โดยบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผลความหมายของผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

โครงร่างของการเสนอบทท่ี 4 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 4 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
4.2 ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วม และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง

ประชาชน 
4.3 การทดสอบสมมติฐาน  
4.4 ผลการวิจยัเชิงคุณภาพขอ้มูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์
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4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน โดยแจกแจงจ านวน 
(ความถ่ี) และร้อยละ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  4.1  แสดงจ านวน (ความถี่ ) และร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีท่านพกัอาศยัในชุมชน 
และการเป็นสมาชิกของชมรมหรือองคก์ร 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 188 47.0 
 หญิง 212 53.0 
                                             รวม 400 100.0 

2.อายุ   
 นอ้ยกวา่ 20 ปี 41 10.3 
 20 – 35ปี 116 29.0 
 36 – 50 ปี 152 38.0 
 มากกวา่ 50 ปี 91 22.7 

                                             รวม 400 100.0 

3. สถานภาพ   
 โสด 157 39.3 
 สมรส 223 55.8 
 หมา้ย 9 2.3 
 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 11 2.8 
                                             รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. อาชีพ   

 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 119 29.8 

 พนกังานบริษทั 12 3.0 

 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 143 35.8 

 นกัเรียน/นกัศึกษา 52 13.0 

 เกษตรกร 5 1.3 

 รับจา้งทัว่ไป 61 15.3 

 พอ่บา้น/แม่บา้น 8 2.0 

                                             รวม 400 100.0 

5. ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา 47 11.8 

 มธัยมศึกษา 173 43.3 

 ปริญญาตรี 180 45.0 

                                             รวม 400 100.0 

6.รายได้ต่อเดือน   
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 145 36.3 
 10,001 – 20,000 บาท 169 42.3 
 20,001 – 30,000 บาท 57 14.3 
 มากกวา่ 30,000 บาท 29 7.3 
                                             รวม 400 100.0 

7.ระยะเวลาที่ท่านพกัอาศัยในชุมชน   
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 24 6.0 
 1-5 ปี 69 17.3 
 6-10 ปี 61 15.3 
 มากกวา่ 10 ปี 246 61.5 
                                             รวม 400 100.0 
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ตารางที ่ 4.1 (ต่อ) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

8. ท่านเป็นสมาชิกของชมรมหรือองค์กรใดหรือไม่   

 เป็นสมาชิก 14 3.5 
 ไม่เป็นสมาชิก 386 96.5 

                 รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 
จากประชาชน จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 188 คน (ร้อยละ 47) เป็นเพศหญิง 

จ านวน 212 คน (ร้อยละ 53) เม่ือพิจารณาตามอายโุดยเรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือ ประชาชนท่ีมีอายุ 36 – 50 ปี มีจ  านวน 152 คน (ร้อยละ 38) รองลงมาคือ 
อาย ุ20 – 35 ปี มีจ  านวน 116 คน (ร้อยละ 29) และอนัดบัสุดทา้ย อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี มีจ  านวน 41 คน 
(ร้อยละ 10.3) ในส่วนของสถานภาพสมรส เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบว่า ขอ้ท่ีมี
ร้อยละมากท่ีสุดคือ สถานภาพสมรส มีจ านวน 223 คน (ร้อยละ 55.8) รองลงมาคือ สถานภาพโสด 
มีจ านวน 157 คน (ร้อยละ 39.3) และสุดทา้ยสถานภาพหมา้ย   มีจ  านวน 9 คน (ร้อยละ 2.3) ทางดา้น
อาชีพของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือ อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 143 คน 
(ร้อยละ 35.8) รองลงมาคือ รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 119 คน (ร้อยละ 29.8) และ
อนัดบัสุดทา้ย อาชีพเกษตรกร มีจ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.3)  ในดา้นระดบัการศึกษา เรียงล าดบัค่า
ร้อยละจากมากไปหาน้อย พบวา่ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 180 
คน (ร้อยละ 44.8) รองลงมาการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวน 173 คน (ร้อยละ 43.3) และอนัดบั
สุดทา้ย การศึกษาระดบัประถมศึกษา มีจ านวน 47 คน (ร้อยละ 11.8) ทางดา้นรายไดต่้อเดือน ขอ้ท่ีมี
ร้อยละมากท่ีสุดคือ ผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีจ านวน 169 คน (ร้อยละ 42.3) 
รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีจ านวน 145 คน     (ร้อยละ 36.3) และ
อนัดบัสุดท้าย รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีจ านวน 29 คน (ร้อยละ 7.3) ในส่วนของ
ระยะเวลาท่ีท่านพกัอาศยัในชุมชน เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบวา่ พกัอาศยัมากกวา่ 
10 ปี มีจ  านวน 246 คน (ร้อยละ 61.5) รองลงมา 1-5 ปี มีจ  านวน 69 คน (ร้อยละ 17.3) และอนัดบั
สุดทา้ย น้อยกวา่ 1 ปี มีจ  านวน 24 คน (ร้อยละ 6.0) และอนัดบัสุดทา้ย การเป็นสมาชิกของชมรม
หรือองคก์ร เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก มีจ านวน 386 คน (ร้อย
ละ 96.5) และเป็นสมาชิก มีจ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.5) 
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4.2  ค่าเฉลีย่การมีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ า
วดัตะเคียน 

4.2.2 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
 
4.2.1 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ า

วดัตะเคียน 
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวม 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชน    

(ตัวแปร) 
 

(ค่าเฉลีย่) 
(S.D.) ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2.03 0.81 นอ้ย 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 2.92 0.79 ปานกลาง 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 3.26 0.77 มาก 

4. ร่วมประเมินผล 2.56 0.81 นอ้ย 

รวม 2.69 0.65 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนโดยมีค่าเฉล่ียรวม = 2.69 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบ (1-4) พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมกบัการมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.26 (ระดบัมาก) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั ค่าเฉล่ีย = 2.92 (ระดบัปานกลาง) ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉล่ีย =  
2.56 (ระดบันอ้ย) และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย = 2.03 (ระดบันอ้ย) 
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1.1 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้าวดัตะเคียน 
เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2.28 0.89 นอ้ย 

1.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้าวดั
ตะเคียน เช่น การสนบัสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน  การร่วมมือของคนในชุมชน 
เป็นตน้ 

2.23 0.91 นอ้ย 

1.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคิดหา
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้า
วดัตะเคียน 

2.11 0.87 นอ้ย 

1.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนว
ทางการพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น การจดังาน
หรือกิจกรรม การใหข้อ้มูลข่าวสารดา้น
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ เป็นตน้ 

2.00 0.96 นอ้ย 

1.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการติดต่อ
ประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้น
การท่องเท่ียว และส่ิงแวดลอ้มของตลาด
น ้าวดัตะเคียน 

2.00 0.97 นอ้ย 

1.6 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอ
แนวทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในตลาดน ้าวดัตะเคียน 

1.95 0.93 นอ้ย 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)   
 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1.7 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวธีิการ
ดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของตลาดน ้าวดั
ตะเคียน 

2.04 1.00 นอ้ย 

1.8 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ประชุม
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีจดัให้มีข้ึนใน
ตลาดน ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน 

1.85 0.95 นอ้ย 

1.9 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวธีิการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของชุมชน 

2.02 0.92 นอ้ย 

1.10 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการให้
ค  าปรึกษาการจดักิจกรรมเชิงอนุรักษข์อง
ชุมชน 

1.89 0.96 นอ้ย 

รวม 2.03 0.81 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มี

ค่าเฉล่ียรวม = 2.03 (ระดบันอ้ย) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (1.1-1.10) พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การค้นหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้ าวดัตะเคียน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 2.28 (ระดบันอ้ย) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้ าวดัตะเคียน เช่น การสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน  การ
ร่วมมือของคนในชุมชน เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย = 2.23 (ระดบันอ้ย) และอนัดบัสุดทา้ย การมีส่วนร่วมใน
การเขา้ประชุมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีจดัให้มีข้ึนในตลาดน ้ าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน ค่าเฉล่ีย = 
1.85 (ระดบันอ้ย)  
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

2.1 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกบัทางวดัตะเคียนเพื่อการอนุรักษ์
และพฒันาตลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.80 1.00 ปานกลาง 

2.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อการอนุรักษแ์ละ
พฒันาตลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.68 0.97 ปานกลาง 

2.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดน ้ าวดัตะเคียน
ท่ีไดก้ าหนดไว ้

3.45 1.17 มาก 

2.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน
กบันกัท่องเท่ียวและบุคคลภายนอก
ไดรั้บทราบ 

3.32 1.16 ปานกลาง 

2.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นผูน้ า
กลุ่มหรือเป็นตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีข้ึนในตลาด
น ้าวดัตะเคียน 

2.07 1.05 นอ้ย 

2.6 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุน
ปัจจยัเพื่อกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีข้ึนในตลาดน ้า
วดัตะเคียน เช่น เงิน ส่ิงของ แรงงาน เป็น
ตน้ 

3.05 1.06 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)   
 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

2.7 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ในวนัส าคญัเพื่อสืบสานวฒันธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น วนั
ข้ึนปีใหม่ วนัตรุษจีน วนัสงกรานต ์วนั
ลอยกระทง วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

3.42 1.09 มาก 

2.8 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลความ
ปลอดภยัและป้องกนัทรัพยสิ์นในตลาด
น ้าวดัตะเคียน 

3.06 1.05 ปานกลาง 

2.9 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดและความสวยงามเป็นระเบียบ
ภายในชุมชน 

3.22 1.01 ปานกลาง 

2.10 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
เช่น การสาธิตและการจดัแสดงสินคา้
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การศึกษา
เส้นทางธรรมชาติทางน ้า  เป็นตน้ 

2.15 1.13 นอ้ย 

รวม 2.92 0.79 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย

รวม = 2.92 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (2.1-2.10) พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดน ้ าวดัตะเคียนท่ีไดก้ าหนดไวม้ากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.45 
(ระดับมาก) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในวนัส าคญัเพื่อสืบสานวฒันธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัตรุษจีน วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง วนั
เขา้พรรษา เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย = 3.42 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย การมีส่วนร่วมในการเป็นผูน้ า
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กลุ่มหรือเป็นตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีข้ึนในตลาดน ้าวดัตะเคียน ค่าเฉล่ีย 
= 2.07 (ระดบันอ้ย)  
 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

3.1 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดน ้าวดั
ตะเคียนเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

3.40 0.86 ปานกลาง 

3.2 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดน ้าวดั
ตะเคียนเป็นท่ีเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
และวถีิชีวติชุมชนริมคลอง 

3.39 0.87 ปานกลาง 

3.3 ท่านไดรั้บความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาด
น ้าวดัตะเคียน เช่น ความภาคภูมิใจท่ี
ตลาดน ้าวดัตะเคียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว ความรักและความ
สามคัคีกนัของคนในชุมชน เป็นตน้ 

3.83 0.97 มาก 

3.4 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดน ้าวดั
ตะเคียนเป็นแหล่งซ้ืออาหารและสินคา้
ทางการเกษตร  เป็นตน้ 

3.41 0.88 มาก 

3.5 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดน ้าวดั
ตะเคียน และวดัตะเคียนเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมทางสังคมต่างๆ 

3.59 1.05 มาก 

3.6 ท่านไดมี้อาชีพหลกั หรืออาชีพเสริม
จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดน ้า
วดัตะเคียน 

2.93 1.50 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)   
 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

3.7 ท่านไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และ
บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

3.16 0.92 ปานกลาง 

3.8 ท่านไดรั้บรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดน ้าวดั
ตะเคียน 

2.95 1.50 ปานกลาง 

3.9 ท่านไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา
ศกัยภาพใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.67 0.99 ปานกลาง 

3.10 ท่านไดรั้บประโยชน์จากการ
ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

3.28 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.77 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วม ดา้นการมีส่วนร่วมในในผลประโยชน์ มี

ค่าเฉล่ียรวม = 2.92 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองค์ประกอบย่อย (3.1-3.10) พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมกบั

การได้รับความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดน ้ าวดัตะเคียน เช่น 
ความภาคภูมิใจท่ีตลาดน ้ าวดัตะเคียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว ความรักและความ
สามคัคีกนัของคนในชุมชน เป็นตน้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.83 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ การไดใ้ช้
ประโยชน์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางสังคมต่างๆ 
ค่าเฉล่ีย = 3.59 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย การไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาศกัยภาพให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ค่าเฉล่ีย = 2.67 (ระดบัปานกลาง) 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

4.1 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการติดตามการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ตลาดวดัน ้าวดัตะเคียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.30 0.93 นอ้ย 

4.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการ
ปฏิบติังานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.30 0.93. นอ้ย 

4.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพสินคา้จากร้านคา้และธุรกิจต่างๆ 
ในตลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.60 0.92 นอ้ย 

4.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการ
ใหบ้ริการของร้านคา้และธุรกิจต่างๆ ท่ีมี
ในตลาดน ้าวดัตะเคียน 

2.63 0.88 ปานกลาง 

4.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินส่ิง
ท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและไม่ดีต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน 

2.67 0.93 ปานกลาง 

4.6 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินส่ิง
ท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและไม่ดีต่อ
สังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

2.63 0.94 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)   
 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
(ค่าเฉลีย่) 

S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

4.7 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินส่ิง
ท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและไม่ดีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน 

2.63 0.96 ปานกลาง 

4.8 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการติดตามการ
ท างานของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้า
วดัตะเคียน และวดัตะเคียน 

2.64 0.93 ปานกลาง 

4.9 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการ
ดูแลรักษาสาธารณะสมบติัท่ีสร้างข้ึนใน
ตลาดน ้าวดัตะเคียนของนกัท่องเท่ียว 

2.46 0.96 นอ้ย 

4.10 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมิน
การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของตลาด
น ้าวดัตะเคียนใหส้ะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบของผูป้ระกอบการ 

2.77 0.98 ปานกลาง 

รวม 2.56 0.81 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วม ดา้นการมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผล 

มีค่าเฉล่ียรวม = 2.56 (ระดบันอ้ย) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองค์ประกอบย่อย (4.1-4.10) พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมกบั

การไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของตลาดน ้ าวดัตะเคียนให้สะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบของผูป้ระกอบการ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 2.77 (ระดบัปานกลาง) รองลงมาคือ 
การได้มีส่วนร่วมในการประเมินส่ิงท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและไม่ดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน 
ค่าเฉล่ีย = 2.67 (ระดบัปานกลาง) และอนัดบัสุดทา้ย การไดมี้ส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารตลาดวดัน ้าวดัตะเคียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั
ตะเคียน ค่าเฉล่ีย = 2.30 (ระดบันอ้ย) 
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4.2.2  ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
 
ตารางที ่4.7  แสดงร้อยละของประเด็นดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
ประชาชน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผดิ 
(ร้อยละ) 

1. ตลาดน ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
เน่ืองจากมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน เช่น สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ทอ้งถ่ิน
ของชาวบา้น การประกอบอาชีพดั้งเดิม การล่องเรือชมวถีิชีวติ การ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ ความเก่าแก่ของวดัตะเคียนและตน้ไม้
ตะเคียน เป็นตน้ 

96.5 3.5 

2. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์หค้วามส าคญักบัการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของทอ้งถ่ิน 

96.5 3.5 

3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มแก่คนในชุมชนเป็นส่ิงไม่จ  าเป็น เน่ืองจากคนในชุมชนรู้
ดีหมดแลว้ 

64.5 35.5 

4. การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลพื้นท่ีเพียงเท่านั้น 

79.5 20.5 

5. การจดัการขยะของเสีย มีความส าคญัต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม 97.0 3.0 

6. การจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ
เพียงเท่านั้น เน่ืองจากอยูน่อกเหนือขีดความสามารถของผูน้ าชุมชนและ
คนในชุมชนจะท าได ้

81.0 19.0 

7. นกัท่องเท่ียวจ านวนมากๆ เดินทางมาแห่งเดียวกนั ในคราวเดียวกนั 
ส่งผลดีต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม 

50.5 49.5 

8. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษคื์อการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

68.5 31.5 

9. นกัท่องเท่ียวเป็นผูท่ี้ท  าให้ชุมชนมีรายได ้จึงไม่จ าเป็นตอ้งท าตามกฎ 
ระเบียบ ท่ีชุมชนก าหนดข้ึน 

85.5 14.5 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)   

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ประเด็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ี

ประชาชนตอบถูกมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 18 
(ร้อยละ 98.0) ขอ้ท่ี 5 (ร้อยละ 97.0) ขอ้ท่ี 1 (ร้อยละ 96.5) ขอ้ท่ี 2 (ร้อยละ 96.5) และขอ้ท่ี 12 (ร้อย
ละ 95.0) ส่วนประเด็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ประชาชนตอบผิดมาก
ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 7 (ร้อยละ 49.5) ขอ้ท่ี 3 (ร้อย
ละ 35.5) ขอ้ท่ี 15 (ร้อยละ 35.0) ขอ้ท่ี 8 (ร้อยละ 31.5) และขอ้ท่ี 4 (ร้อยละ 20.5) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผดิ 
(ร้อยละ) 

10. การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์อ้งเนน้การสร้างส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด เช่น สถานบนัเทิง และ
หา้งสรรพสินคา้ 

82.5 17.5 

11. การสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตส านึกในการท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่าแก่
นกัท่องเท่ียวถือเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

93.5 6.5 

12. การแบ่งปันประโยชน์คืนกลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนท่ีช่วยรักษาระบบนิเวศใหมี้ความย ัง่ยนื 

95.0 5.0 

13. การรับเงินบริจาค หรือเก็บค่าเขา้ชม หรือค่าใชส้ถานท่ี เช่น ห้องสุขา 
ค่าท่ีจอดรถ รายไดท้ั้งหมดน้ีน ามาใชใ้นบ ารุงรักษาสถานท่ีใหค้งสภาพดี
เพื่อการใชง้านในระยะยาว 

87.0 13.0 

14. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์หค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัใน
แหล่งท่องเท่ียว 

94.5 5.5 

15. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษมุ์่งเนน้การเท่ียวชมเพื่อความบนัเทิงใจ 65.0 35.0 

16. ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัในการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

93.5 6.5 

17. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นหนา้ท่ี
ของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

90.5 9.5 

18. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษช่์วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัแหล่ง
ท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ิน 

98.0 2.0 
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เพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนจึงท าการตรวจสอบค าตอบและให้คะแนน ถา้ขอ้ใดตอบ

ถูกจะให้ 1 คะแนน ขอ้มูลทั้งหมด 18 ขอ้ คิดเป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 18 คะแนน ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง

คะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน โดยใชเ้กณฑ์แบ่งความรู้

ความเขา้ใจช่วงชั้นเท่ากนัออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียในช่วง  13 - 18 = มีความรู้ความเขา้ใจมาก 

คะแนนเฉล่ียในช่วง    7 - 12 = มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียในช่วง    0 - 6  = มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 

ซ่ึงผลโดยสรุปความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน  
ดงัตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยรวม 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
คะแนนเฉลีย่ 

(เต็ม18คะแนน) 
S.D. ระดับความรู้

ความเข้าใจ 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 15.28 0.30 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ ์โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม = 15.28 (ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก) 
 
4.3  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 1 ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วน
ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

จากสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ ไดด้งัน้ี 
สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 1.1 
H0  :  ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้ประชาชนทั้งสองกลุ่มท่ี
เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 

 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

เพศชาย 

 

เพศหญงิ 

 
t P 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2.03 2.04 .137 .711 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 2.96 2.88 2.875 .091 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 3.33 3.19 .205 .651 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.52 2.60 .134 .714 

รวม 2.71 2.68 .131 .717 

 
จากการทดสอบค่า t-test ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 พบวา่ ค่า Probability (p) โดยรวมมีค่า

ความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั 0.717 ซ่ึงมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ า
วดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความ
น่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั .711 .091 .651 และ.714 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 1.2 
H0  :  ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจ าแนกตามอาย ุ
 
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเทีย่ว 

เชิงอนุรักษ์ 

น้อยกว่า 
20 ปี 

20-35 ปี 36-50 ปี 
มากกว่า 
50 ปี 

F ค่า P 

       

1. การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 

1.71 2.20 2.05 2.03 4.379 .005* 

2. การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั 

2.72 2.80 2.85 2.92 8.984 .000* 

3. การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 

3.38 3.20 3.08 3.26 8.726 .000* 

4. การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

2.21 2.55 2.57 2.56 4.009 .008* 

รวม 2.50 2.69 2.64 2.69 4.147 .007* 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของประชาชน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือพิจารณาใน
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ภาพรวม พบว่า มีค่า Pเท่ากบั 0.008 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่า P
เท่ากบั 0.005 0.000 .000 และ 0.08 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา่ ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

เพื่อใหท้ราบวา่ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  า
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัน้ี  

 
ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี  

(  = 1.71) 
20-35 ปี      

(   = 2.20) 
36-50 ปี      

(   = 2.05) 
มากกว่า 50 ปี 
(  = 2.03) 

น้อยกว่า 20 ปี  
(  = 1.71) 

- -.49384* 
(.001) 

-.34373* 
(.015) 

-.23286 
(.124) 

20-35 ปี      
 (   = 2.20) 

 - .15011 
(.130) 

.26098* 
(.021) 

36-50 ปี 
(   = 2.05) 

  - .11087 
(.298) 

มากกว่า 50 ปี 
(  = 2.03) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอายุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
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สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.11 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มอายุนอ้ยกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายุ 20-35 ปี และประชาชนกลุ่มอาย ุ
36-50 ปี 

ประชาชนกลุ่มอาย ุ20-35 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 

 
ตารางที่ 4.12  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี  

(  = 2.72) 
20-35 ปี      

(   = 2.80) 
36-50 ปี      

(   = 2.85) 
มากกว่า 50 ปี 
(  = 2.92) 

น้อยกว่า 20 ปี  
(  = 2.72) 

- -.07504 
(.594) 

-.12271 
(.368) 

-.55974* 
(.000) 

20-35 ปี      
 (   = 2.80) 

 - -.04766 
(.618) 

-.48470* 
(.000) 

36-50 ปี 
(   = 2.85) 

  - -.43704* 
(.000) 

มากกว่า 50 ปี 
(  = 2.92) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอายุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.12 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่  
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ประชาชนกลุ่มอายุนอ้ยกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 

ประชาชนกลุ่มอาย ุ20-35 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 

ประชาชนกลุ่มอาย ุ36-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 

 
ตารางที่ 4.13  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ จ  าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี  

(  = 3.38) 
20-35 ปี      

(   = 3.20) 
36-50 ปี      

(   = 3.08) 
มากกว่า 50 ปี 
(  = 3.26) 

น้อยกว่า 20 ปี  
(  = 3.38) 

- .18019 
(.188) 

.29984* 
(.024) 

-.19266 
(.174) 

20-35 ปี      
 (   = 3.20) 

 - .11965 
(.198) 

-.37285* 
(.000) 

36-50 ปี 
(   = 3.08) 

  - -.49250* 
(.000) 

มากกว่า 50 ปี 
(  = 3.26) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอายุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.13 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มอายุนอ้ยกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ต่อการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาย ุ36-50 ปี  
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ประชาชนกลุ่มอาย ุ20-35 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 

ประชาชนกลุ่มอาย ุ36-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 
 
ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี  

(  = 2.21) 
20-35 ปี      

(   = 2.55) 
36-50 ปี      

(   = 2.57) 
มากกว่า 50 ปี 
(  = 2.56) 

น้อยกว่า 20 ปี  
(  = 2.21) 

- -.33780* 
(.021) 

-.36083* 
(.011) 

-.52187* 
(.001) 

20-35 ปี      
 (   = 2.55) 

 - -.02303 
(.816) 

-.18407 
(.102) 

36-50 ปี 
(   = 2.57) 

  - -.16104 
(.131) 

มากกว่า 50 ปี 
(  = 2.56) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอายุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.14 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่ 

ประชาชนกลุ่มอายุนอ้ยกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายุ 20-35 ปี ประชาชนกลุ่มอาย ุ
36-50 ปี และประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 1.3 
H0  :  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่ 4.15  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการการ
ท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ 

รับ
ราช 
การ 

พนัก 
งาน
บริษัท 

ค้า 
ขาย 

นัก 
เรียน 

เกษตร
กร 

รับ 
จ้าง 

พ่อ 
บ้าน/ 
แม่ 
บ้าน 

F ค่า P 

          

1. การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

2.27 1.47 1.98 1.94 1.20 1.99 1.67 4.283 .000* 

2. การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั 

2.72 2.56 3.22 2.75 2.94 2.88 2.47 6.340 .000* 

3. การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ 

2.88 2.93 3.60 3.36 3.08 3.12 3.75 12.810 .000* 

4. การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

2.52 2.06 2.72 2.38 2.54 2.55 2.22 2.459 .024* 

รวม 2.60 2.26 2.88 2.61 2.44 2.64 2.53 3.932 .001* 
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จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพของประชาชน โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า มีค่า P เท่ากบั 0.001ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา่ ประชานท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มี
ส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน แตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่า P
เท่ากบั 0.000 0.000 .000 และ 0.24 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา่ ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบว่าประชาชน ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ท่ีมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี  
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ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อาชีพ รับราชการ 

(  = 2.27) 
พนักงาน
บริษัท 
(   = 
1.47) 

ค้าขาย 
(   = 
1.98) 

นักเรียน 
(  = 1.94) 

เกษตรกร 
(  = 1.20) 

รับจ้าง 
(  = 1.99) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 
(  = 1.67) 

รับราชการ 
(  = 2.27) 

- .80399* 
(.001) 

.28948* 
(.003) 

.33284* 
(.012) 

1.07899* 
(.003) 

.28555* 
(.023) 

.60399* 
(.038) 

พนักงาน
บริษัท      

(   = 1.47) 

 - -.51451* 
(.032) 

-.47115 
(.064) 

.27500 
(.515) 

-.51844* 
(.039) 

-.20000 
(.581) 

ค้าขาย 
(   = 1.98) 

  - .04336 
(.736) 

.78951* 
(.029) 

-.00393 
(.974) 

.31451 
(.276) 

นักเรียน 
(  = 1.94) 

 
 

  - .74615* 
(.045) 

-.04729 
(.752) 

.27115 
(.369) 

เกษตรกร 
(  = 1.20) 

    - -.79344* 
(.032) 

-.47500 
(.294) 

รับจ้าง 
(  = 1.99) 

     - .31844 
(.286) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

(  = 1.67) 

      - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 

 
สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.16 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ 
พบวา่  

ประชาชนกลุ่มอาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั ประชาชนกลุ่ม
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อาชีพคา้ขาย ประชาชนกลุ่มอาชีพนักเรียน ประชาชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร ประชาชนกลุ่มอาชีพ
รับจา้ง และประชาชนกลุ่มอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น 

ประชาชนกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกับประชาชนกลุ่มอาชีพค้าขาย และ
ประชาชนกลุ่มอาชีพรับจา้ง 

ประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร 

ประชาชนกลุ่มอาชีพนักเรียน มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
ต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร 

ประชาชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
ต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพรับจา้ง 
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ตารางที่ 4.17  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั จ  าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 

อาชีพ รับราชการ 
(  = 
2.72) 

พนักงาน
บริษัท 
(  = 
2.56) 

ค้าขาย 
(   = 
3.22) 

นักเรียน 
(  = 
2.75) 

เกษตรกร 
(  = 
2.94) 

รับจ้าง 
(  = 
2.88) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 
(  = 2.47) 

รับราชการ 
(  = 2.72) 

- .16022 
(.490) 

-.49758* 
(.000) 

-.02311 
(.856) 

-.21311 
(.543) 

-.15999 
(.186) 

.25189 
(.369) 

พนักงาน
บริษัท      

(   = 2.56) 

 - -.65781* 
(.005) 

-.18333 
(.455) 

-.37333 
(.361) 

-.30222 
(.187) 

.09167 
(.793) 

ค้าขาย 
(   = 3.22) 

  - .47448* 
(.000) 

.28448 
(.415) 

.33759* 
(.004) 

.74948* 
(.007) 

นักเรียน 
(  = 2.75) 

 
 

  - -.19000 
(.597) 

-.13689 
(.345) 

.27500 
(.345) 

เกษตรกร 
(  = 2.94) 

    - .05311 
(.882) 

.46500 
(.288) 

รับจ้าง 
(  = 2.88) 

     - .41189 
(.154) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

(  = 2.47) 

      - 

 

หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 

 
สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.17 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ 
พบวา่  

ประชาชนกลุ่มอาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการปฎิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย  
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ประชาชนกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท  มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์ต่อการมีส่วนร่วมในการปฎิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย 

ประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการปฎิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน ประชาชนกลุ่มอาชีพรับจา้ง และ
ประชาชนกลุ่มอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น 
 
ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ จ  าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อาชีพ รับราชการ 

(  = 
2.88) 

พนักงาน
บริษัท 
(  = 
2.93) 

ค้าขาย 
(  = 
3.60) 

นักเรียน 
(  = 
3.36) 

เกษตรกร 
(  = 
3.08) 

รับจ้าง 
(  = 
3.12) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 
(  = 3.75) 

รับราชการ 
(  = 2.88) 

- -.04762 
(.826) 

-.72268* 
(.000) 

-.47582* 
(.000) 

-.19429 
(.551) 

-.23560* 
(.037) 

-.86429* 
(.001) 

พนักงาน
บริษัท      

(   = 2.93) 

 - -.67506* 
(.002) 

-.42821 
(.062) 

-.14667 
(.699) 

-.18798 
(.404) 

-.51667* 
(.013) 

ค้าขาย 
(   = 3.60) 

  - .24685* 
(.033) 

.52839 
(.104) 

.48708* 
(.000) 

-.14161 
(.585) 

นักเรียน 
(  = 3.36) 

 
 

  - .28154 
(.075) 

.24023 
(.075) 

-.38846 
(.152) 

เกษตรกร 
(  = 3.08) 

    - -.04131 
(.901) 

-.67000 
(.100) 

รับจ้าง 
(  = 3.12) 

     - -.62869* 
(.020) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

(  = 3.75) 

      - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
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สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.18 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ 
พบวา่  

ประชาชนกลุ่มกลุ่มอาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย ประชาชน
กลุ่มอาชีพนกัเรียน ประชาชนกลุ่มอาชีพรับจา้ง ประชาชนกลุ่มอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น 

ประชาชนกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท  มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกับประชาชนกลุ่มอาชีพค้าขายและ
ประชาชนกลุ่มอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น 

ประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพนักเรียนและประชาชนกลุ่มอาชีพ
รับจา้ง 

ประชาชนกลุ่มอาชีพรับจา้ง มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น 
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อาชีพ รับราชการ 

(  = 
2.52) 

พนักงาน
บริษัท 
(  = 
2.06) 

ค้าขาย 
(   = 
2.72) 

นักเรียน 
(  = 
2.38) 

เกษตรกร 
(  = 
2.54) 

รับจ้าง 
(  = 
2.55) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 
(  = 
2.22) 

รับราชการ 
(  = 2.52) 

- .46022 
(.059) 

-.20108* 
(.044) 

.13843 
(.300) 

-.01311 
(.971) 

-.03213 
(.799) 

.30189 
(.304) 

พนักงาน
บริษัท      

(   = 2.06) 

 - -.66131* 
(.006) 

-.32179 
(.211) 

-.47333 
(.268) 

-.49235 
(.053) 

-.15833 
(.666) 

ค้าขาย 
(   = 2.72) 

  - .33951* 
(.009) 

.18797 
(.607) 

.16896 
(.169) 

.50297 
(.085) 

นักเรียน 
(  = 2.38) 

 
 

  - -.15154 
(.687) 

-.17055 
(.261) 

.16346 
(.592) 

เกษตรกร 
(  = 2.54) 

    - -.01902 
(.959) 

.31500 
(.492) 

รับจ้าง 
(  = 2.55) 

     - .33402 
(.269) 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

(  = 2.22) 

      - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.18 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ 
พบวา่  
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ประชาชนกลุ่มอาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย  

ประชาชนกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท  มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์ต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย 

ประชาชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มนกัเรียน        

สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 1.4 
H0  :  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



91 

ตารางที่ 4.20  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ 
ประถมศึกษา มัธยม ปริญญาตรี F ค่า P 

      

1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 

1.59 1.96 2.22 13.156 .000* 

2. การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั 

3.35 2.97 2.76 11.428 .000* 

3. การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 

3.59 3.38 3.06 13.390 .000* 

4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

2.76 2.52 2.55 1.678 .188 

รวม 2.82 2.71 2.65 1.547 .192 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของประชาชน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า ค่า P เท่ากบั .192 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน ไม่แตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่า P เท่ากบั 
.188 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) 
หมายความว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน ไม่แตกต่างกนั 

แต่ในดา้นด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั และ
ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่า P เท่ากบั .000 .000 และ .000 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา่ ประชาชนท่ี
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มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน 
แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบวา่ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีส่วนร่วม
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี  
 
ตารางที่ 4.21  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 

(  = 1.59) 
มัธยมศึกษา 
(   = 1.96) 

ปริญญาตรี      
(   = 2.22) 

ประถมศึกษา 
(  = 1.59) 

- -.37730* 
(.004) 

-.63184* 
(.000) 

มัธยมศึกษา      
(   = 1.96) 

 - -.25455* 
(.003) 

ปริญญาตรี 
(   = 2.22) 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.20 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.21 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มมธัยมศึกษาและประชาชนกลุ่มปริญญา
ตรี    
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ประชาชนกลุ่มมธัยมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มปริญญาตรี        
 
ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั จ  าแนกตามระดบัการศึกษา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 

(  = 3.35) 
มัธยมศึกษา 
(   = 2.97) 

ปริญญาตรี      
(   = 2.76) 

ประถมศึกษา 
(  = 3.35) 

- .38017* 
(.003) 

.59087* 
(.000) 

มัธยมศึกษา      
(   = 2.97) 

 - .21070* 
(.011) 

ปริญญาตรี 
(   = 2.76) 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.20 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.22 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มมธัยมศึกษาและประชาชนกลุ่มปริญญาตรี    

ประชาชนกลุ่มมธัยมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มปริญญาตรี        
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ตารางที่ 4.23  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 

(  = 3.59) 
มัธยมศึกษา 
(   = 3.38) 

ปริญญาตรี      
(   = 3.06) 

ประถมศึกษา 
(  = 3.59) 

- .20922 
(.091) 

.53362* 
(.000) 

มัธยมศึกษา      
(   = 3.38) 

 - .32439* 
(.000) 

ปริญญาตรี 
(   = 3.06) 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.20 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.23 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
ต่อการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มปริญญาตรี    

ประชาชนกลุ่มมธัยมศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มปริญญาตรี        

สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 1.5 
H0  :  ประชาชนท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
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เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่4.24  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 
 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,000 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
30,000 
บาท 

F ค่า P 

       

1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 

1.85 2.07 2.26 2.29 5.174 .002* 

2. การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั 

2.84 2.87 2.98 3.47 5.667 .001* 

3. การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 

3.20 3.26 3.21 3.61 2.32 .075 

4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

2.46 2.61 2.50 2.89 2.791 .040* 

รวม 2.59 2.70 2.74 3.07 4.650 .003* 

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ของประชาชน โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาในภาพรวม พบวา่ มีค่า P เท่ากบั .003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีส่วน
ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน แตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่า P เท่ากบั 
.075 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) 
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หมายความว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน ไม่แตกต่างกนั 

แต่ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั และดา้นการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่า P เท่ากบั .002 .001 และ .040 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมี
รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
แตกต่างกนั 

เพื่อใหท้ราบวา่ประชาชน ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีส่วนร่วมใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.25  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 

10,000 บาท 
(  = 1.85) 

10,000 – 
20,000 บาท 
(   = 2.07) 

20,001 –  
30,000 บาท 
(   = 2.26) 

มากกว่า  
30,000 บาท 
(  = 2.29) 

น้อยกว่า 10,000บาท 
(  = 1.85) 

- -.22550* 
(.013) 

-.40761* 
(.001) 

-.43931* 
(.007) 

10,000 – 20,000 บาท 
(   = 2.07) 

 - -.18211 
(.138) 

-.21381 
(.185) 

20,001 – 30,000 บาท
(   = 2.26) 

  - -.03170 
(.862) 

มากกว่า 30,000 บาท 
(  = 2.29) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
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สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.25 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือน
นอ้ยกวา่ 10,000 – 20,000 บาท ประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,001 – 30,000 บาท และ
ประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท  
 
ตารางที่ 4.26  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 

10,000 บาท 
(  = 2.84) 

10,000 – 
20,000 บาท 
(   = 2.87) 

20,001 –  
30,000 บาท 
(   = 2.98) 

มากกว่า  
30,000 บาท 
(  = 3.47) 

น้อยกว่า 10,000บาท 
(  = 2.84) 

- -.02628 
(.767) 

-.13944 
(.255) 

-.63103* 
(.000) 

10,000 – 20,000 บาท 
(   = 2.87) 

 - -.11316 
(.346) 

-.60475* 
(.000) 

20,001 – 30,000 บาท
(   = 2.98) 

  - .49159* 
(.006) 

มากกว่า 30,000 บาท 
(  = 3.47) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.26 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
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(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 30,000 บาท  

ประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 30,000 บาท  

ประชาชนกลุ่มรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการมีส่วนร่วมในในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 30,000 บาท  

 
ตารางที่ 4.27  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 

10,000 บาท 
(  = 2.46) 

10,000 – 
20,000 บาท 
(   = 2.61) 

20,001 – 
 30,000 บาท 
(   = 2.50) 

มากกว่า  
30,000 บาท 
(  = 2.89) 

น้อยกว่า 10,000บาท 
(  = 2.46) 

- -.15825 
(.084) 

-.04808 
(.703) 

-.43586* 
(.008) 

10,000 – 20,000 บาท 
(   = 2.61) 

 - .11016 
(.373) 

-.27762 
(.087) 

20,001 – 30,000 บาท
(   = 2.50) 

  - -.38778* 
(.036) 

มากกว่า 30,000 บาท 
(  = 2.89) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
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สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.27 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มรายได้ต่อ
เดือนมากกวา่ 30,000 บาท  

ประชาชนกลุ่มรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,001 – 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่ม
รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท  

สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 1.6 
H0  :  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.28  ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ 

น้อยกว่า 
1 ปี 

1-5 ปี 6-10 ปี 
มากกว่า 
10 ปี 

F ค่า P 

       

1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 

1.60 2.25 3.05 1.89 3.614 .013* 

2. การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั 

1.91 3.02 3.46 2.60 6.605 .000* 

3. การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 

2.15 2.91 3.25 2.72 2.373 .070 

4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

2.08 2.96 3.22 2.58 6.661 .000* 

รวม 2.03 2.92 3.26 2.56 5.247 .001* 

 
จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ของประชาชน โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาในภาพรวม พบวา่ มีค่า P เท่ากบั .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน
แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน แตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่า P เท่ากบั 
.070 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) 
หมายความวา่ ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน ไม่แตกต่างกนั 

แต่ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั และดา้นการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่า P เท่ากบั .013 .000 และ .000 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมี
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ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาด
น ้าวดัตะเคียน แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกันในรายคู่
ใดบา้ง ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.29  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
ระยะเวลา 

ทีพ่กัอาศัยในชุมชน 
น้อยกว่า 1 ปี 
(  = 1.60) 

1-5 ปี 
(   = 1.91) 

6-10 ปี 
(   = 2.15) 

มากกว่า 10 ปี 
(  = 2.08) 

น้อยกว่า 1 ปี 
(  = 1.60) 

- -.31884 
(.095) 

-.55738* 
(.004) 

-.48618* 
(.005) 

1-5 ปี 
(   = 1.91) 

 - -.23854 
(.093) 

-.16734 
(.128) 

6-10 ปี 
(   = 2.15) 

  - .07120 
(.537) 

มากกว่า 10 ปี 
(  = 2.08) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยวธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.28 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.29 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั ใน
ดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่ 

DPU



102 

ประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัในชุมชนระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัใน
ชุมชนระยะเวลา 6-10 ปี และประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัในชุมชนระยะเวลามากกวา่ 10 ปี  

  
ตารางที่ 4.30  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติั จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
ระยะเวลา 

ทีพ่กัอาศัยในชุมชน 
น้อยกว่า 1 ปี 
(  = 2.25) 

1-5 ปี 
(   = 3.02) 

6-10 ปี 
(   = 2.91) 

มากกว่า 10 ปี 
(  = 2.96) 

น้อยกว่า 1 ปี 
(  = 2.25) 

- -.77609* 
(.000) 

-.66148* 
(.000) 

-.71585* 
(.000) 

1-5 ปี 
(   = 3.02) 

 - .11461 
(.404) 

.06023 
(.571) 

6-10 ปี 
(   = 2.91) 

  - -.05438 
(.626) 

มากกว่า 10 ปี 
(  = 2.96) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยวธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.28 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.30 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั ใน
ดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัในชุมชนระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัใน
ชุมชนระยะเวลา 1-5 ปี ประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัในชุมชนระยะเวลา 6-10 ปี และประชาชนกลุ่มท่ี
พกัอาศยัในชุมชนระยะเวลามากกวา่ 10 ปี  
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ตารางที่ 4.31  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
ระยะเวลา 

ทีพ่กัอาศัยในชุมชน 
น้อยกว่า 1 ปี 
(  = 1.89) 

1-5 ปี 
(   = 2.60) 

6-10 ปี 
(   = 2.72) 

มากกว่า 10 ปี 
(  = 2.58) 

น้อยกว่า 1 ปี 
(  = 1.89) 

- -.71413* 
(.000) 

-.83292* 
(.000) 

-.68963* 
(.000) 

1-5 ปี 
(   = 2.60) 

 - -.11879 
(.395) 

.02450 
(.821) 

6-10 ปี 
(   = 2.72) 

  - .14329 
(.208) 

มากกว่า 10 ปี 
(  = 2.58) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยวธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.28 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.31 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั ใน
ดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัในชุมชนระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต่อการมีส่วนร่วมประเมินผล แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัใน
ชุมชนระยะเวลา 1-5 ปี ประชาชนกลุ่มท่ีพกัอาศยัในชุมชนระยะเวลา 6-10 ปี และประชาชนกลุ่มท่ี
พกัอาศยัในชุมชนระยะเวลามากกวา่ 10 ปี  
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สมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีความรู้
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 

จากสมมติฐานหลกัการวจิยัขอ้ท่ี 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 2.1 
H0  :  ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่

แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้ประชาชนทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 

 
ตารางที่ 4.32  ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจ าแนกตามเพศ 
(คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 
 
ความรู้ความเข้าใจในการท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ 
เพศชาย 

 

เพศหญงิ 

 
T P 

ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์

15.61 14.99 10.604 .001* 

 
จากการทดสอบค่า t-test ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 พบวา่ ค่า Probability (p) โดยรวมมี

ค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั .001 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นัน่คือปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 2.2 
H0  :  ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่

แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้ประชาชนทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 

 
ตารางที่ 4.33  ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจ าแนกตามอายุ 
(คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 
 

ความรู้ความเข้าใจในการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

น้อยกว่า 
20 ปี 

20-35 ปี 36-50 ปี 
มากกว่า 
50 ปี 

F ค่า P 

       

ความรู้ความเขา้ใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

15.53 14.72 15.83 14.96 4.299 .005* 

 
จากตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของประชาชน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือพิจารณา
พบวา่ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีค่า Pเท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 

เพื่อใหท้ราบวา่ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีความรู้ความเขา้ใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.34  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่มีต่อความรู้ความเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ  าแนก
ตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี  

(  = 15.53) 
20-35 ปี      

(   = 14.72) 
36-50 ปี      

(   = 15.82) 
มากกว่า 50ปี 
(  = 14.96) 

น้อยกว่า 20ปี  
(  = 15.53) 

- .13225* 
(.015) 

.01043 
(.824) 

.03913 
(.484) 

20-35 ปี      
 (   = 14.72) 

 - -.12182* 
(.001) 

-.09312* 
(.026) 

36-50 ปี 
(   = 15.82) 

  - .02870 
(.466) 

มากกว่า 50 ปี 
(  = 14.96) 

 
 

  - 

 
หมายเหตุ.  *ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอายุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD ท่ี
ระดบั 0.05 

 
สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.33 พบว่า ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.34 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของประชาชน 
(โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่  

ประชาชนกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียด้านความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายรุะหวา่ง 20-35 ปี  

ประชาชนกลุ่มอายุระหวา่ง 20-35 ปี มีค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์แตกต่างกบัประชาชนกลุ่มอายรุะหวา่ง 36-50 ปี และประชาชนกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 2.3 
H0  :  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้ประชาชนทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 

 
ตารางที่ 4.35  ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจ าแนกตาม
อาชีพ (คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 
 

ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

รับ
ราช 
การ 

พนัก 
งาน
บริษัท 

ค้า 
ขาย 

นัก 
เรียน 

เกษตร
กร 

รับ 
จ้าง 

พ่อ 
บ้าน/ 
แม่ 
บ้าน 

F ค่า P 

          

ความรู้ความเขา้ใจ
ในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์

16.05 16.66 15.17 15.38 14.00 13.90 14.50 .946 .462 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพของประชาชน โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีค่า P เท่ากบั 0.462 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ประชาชนท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 2.4 
H0  :  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่ 4.36  ค่าเฉล่ียคะแนนการมีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา (คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 
 

ความรู้ความเข้าใจใน 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ประถมศึกษา มัธยม ปริญญาตรี F ค่า P 

      

ความรู้ความเขา้ใจใน 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

14.23 14.98 15.84 .073 .929 

 
จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษาของประชาชน โดยใช้

สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาการมีความรู้ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์พบว่า มีค่า P เท่ากับ .929 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า 
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั การมีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไม่
แตกต่างกนั 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 2.5 
H0  :  ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ ์ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ ์แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที่  4.37  ค่าเฉล่ียการคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน (คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 
 

ความรู้ความเข้าใจใน 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

น้อยกว่า 
10,000
บาท 

10,000 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
30,000 
บาท 

F ค่า P 

       

ความรู้ความเขา้ใจใน 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

14.54 15.43 15.96 16.75 1.512 .211 

 
จากตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ของประชาชน โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาการมีความรู้ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์พบว่า มีค่า P เท่ากับ .211 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า 
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั การมีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไม่
แตกต่างกนั 
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สมมติฐานยอ่ยเชิงสถิติ 2.6 
H0  :  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั การมีความรู้ความเขา้ใจ

ในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั 
Ha    :  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั การมีความรู้ความเขา้ใจ

ในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที่  4.38  ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชน (คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 
 
ความรู้ความเข้าใจในการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

น้อยกว่า 
1 ปี 

1-5 ปี 6-10 ปี 
มากกว่า 
10 ปี 

F ค่า P 

       

ความรู้ความเขา้ใจใน 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

14.66 14.91 15.29 15.44 .079 .971 

 
จากตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนของ

ประชาชน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 
Way Anova) เม่ือพิจารณาการมีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์บวา่ มีค่า P เท่ากบั 
.211 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Ha) 
หมายความว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั การมีความรู้ความเขา้ใจใน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั 
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4.4  ผลการวจัิยเชิงคุณภาพข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
 
ตารางที ่4.39  สรุปประเด็นของกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ผู้ประกอบการ 
ตลาดน า้วดัตะเคียน 

ผู้น าชุมชน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 1. เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เทศบาลต าบลปลายบาง 
- เพศชาย อาย ุ54 ปี 
- อาศยัอยูใ่นชุมชน 40 ปี 
2. ครูโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ นนทบุรี 
- เพศชาย อาย ุ25 ปี 
- ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่น
ชุมชน 
3. เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดันนทบุรี 
- เพศชาย อาย ุ53 ปี 
- ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่น
ชุมชน 

1. แม่คา้ขายอาหาร 
- เพศหญิง อาย ุ47 ปี 
- อาศยัในชุมชน 47 ปี 

1. พระวดัตะเคียน 
- เพศชาย อาย ุ25 ปี 
- อาศยัอยูใ่นชุมชน 3 ปี 
 
 
 

2. การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน ใน
การจัดการ
ท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ตลาด
น า้วดัตะเคียน  

- เจา้หนา้ท่ีรัฐจะเป็น
ตวักลางระหวา่งชุมชน
กบัหน่วยงานภาครัฐ 
โดยปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและ
ภารกิจท่ีตนเองไดรั้บ
มอบหมายจาก
หน่วยงาน โดยมุ่งเนน้
การตอบสนองความ 

- โดยส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการจะ
ช่วยกนัดูแลดา้นความ
สะอาด ความปลอดภยั
บริเวณร้านคา้ของตนเอง 
และบริเวณตลาดน ้าวดั
ตะเคียนอยูต่ลอด  และ
ช่วยกนัสอดส่องดูแลซ่ึง
กนัและกนั ไม่ใหเ้กิด  

- วดัตะเคียนเป็นผูก่้อตั้ง
ตลาดน ้า โดยหลวงปู่
แยม้ใชเ้งินของทางวดัใน
การก่อสร้างทั้งหมด 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหช้าว
บางคูเวยีงใชเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว แหล่งซ้ือขาย
อาหารและสินคา้ต่างๆ
ของชาวบา้น โดยเป็น  

DPU



112 

ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ประเด็น เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ผู้ประกอบการ 
ตลาดน า้วดัตะเคียน 

ผู้น าชุมชน 

 ตอ้งการของชุมชนเป็น
ส าคญั ซ่ึงถา้ทางภาครัฐ
มีงบก็ช่วยเหลือทางวดั
และทางชุมชนตลอด 
- ส านกังานการ
ท่องเท่ียว 
และกีฬาจงัหวดันนทบุรี 

และโรงเรียนไม่ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวของ
ตลาดน ้าวดัตะเคียน
โดยตรง ยกเวน้แต่หาก
ทางวดัขอความ
อนุเคราะห์ใหห้น่วยงาน
เขา้มาร่วมงาน 
เช่น งานดา้นวชิาการ 
งานดา้นประชาสัมพนัธ์ 
งานดา้นกิจกรรม เป็น
ตน้ 

ความวุน่วายภายใน
ตลาดน ้าวดัตะเคียน 
- ผูป้ระกอบการหรือ
พอ่คา้แม่คา้ในตลาดน ้า
วดัตะเคียนจะน าสินคา้
หรือผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงสินคา้
และบริการประเภท
ต่างๆ ท่ีมีความแตกต่าง
กนั มาน าเสนอและขาย
ใหก้บันกัท่องเท่ียวและ
ลูกคา้ทัว่ไป โดยส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้ท่ี
แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ 
วฒันธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น 
อาหารไทย ขนมไทย ผกั
ผลไม ้ตน้ไม ้สมุนไพร 
เคร่ืองด่ืม เคร่ือง
สังฆภณัฑ ์บริการนวด
แผนไทย บริการเรือน า
เท่ียว  เป็นตน้ 
- ผูป้ระกอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมของตลาดน ้าวดั
ตะเคียนและวดัตะเคียน 
เช่น การแต่งกายยอ้นยคุ  

การเปิดโอกาสและสร้าง
อาชีพหลกัและอาชีพ
เสริมใหก้บัชาวบา้น 
- ทางวดัจะเป็นผูต้กลง
กบัพอ่คา้ แม่คา้ในเร่ือง
ของประเภทสินคา้ท่ี
น ามาขาย เพราะไม่อยาก
ใหมี้การทะเลาะเกิดข้ึน 
- ทางวดัเองไม่ไดมี้การ
วางแผนงานอะไรมาก 
เนน้เพียงแค่ถือหลกั
พึ่งพากนัแบบชาวสวน 
- ทางวดัไดมี้การ
ปรับปรุงและต่อเติมส่ิงท่ี
ควรท า เช่น การดูแลและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
ตลาดน ้าวดัตะเคียนและ
วดัตะเคียนใหส้วยงาม  
มีความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ สะอาด 
สะดวกสบาย ปลอดภยั 
เช่น การติดกนัสาด
บริเวณตลาดน ้าวดั
ตะเคียนท่ีติดริมคลอง
เพื่อป้องกนัแสงแดดและ
ช่วงเวลาฝนตก การ 
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ประเด็น เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ผู้ประกอบการ 
ตลาดน า้วดัตะเคียน 

ผู้น าชุมชน 

  การจดัร้านคา้และสินคา้
ใหดู้สวยงามมี
เอกลกัษณ์ ท าอาหาร 
การร่วมบริจาคเงินเป็น
ค่าบ ารุงน ้าไฟและค่า
ขยะ การร่วมบริจาคเงิน
ท าบุญวดั การร่วมงาน
ประเพณี เป็นตน้ 

แสดงป้ายราคาสินคา้
ของทุกร้าน 
- ทางวดัไดข้อความ
ร่วมมือจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินช่วยกนัรักษา
ความสะอาดในบริเวณ
ตลาดน ้าวดัตะเคียน วดั
ตะเคียน คลองบางคูเวยีง
และบริเวณพื้นท่ี
โดยรอบคลองบางคูเวยีง 

3. ความรู้ความ
เข้าใจในการ 

- ทั้ง 3 กลุ่มใหค้วามคิดเห็นเหมือนกนัวา่คือการอนุรักษป์ระเพณี และวถีิชีวติใน
ชุมชนไวด้งัเดิม เช่นการ ขายของบนเรือ การน าของท่ีผลิตเองมาจ าหน่าย ซ่ึงถือ
เป็นธุรกิจทอ้งถ่ิน รวมถึงการแต่งกายพื้นบา้นในวนัส าคญัๆต่างๆ 
- จุดเด่นของตลาดน ้าวดัตะเคียนนั้น ทุกกลุ่มคิดวา่ คือ การเคารพส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิ
ต่างๆ ภายในวดัตะเคียน การท าบุญสะเดาะห์เคราะห์ ไม่วา่จะเป็นการนอนโลง
ศพ หรือ การถวายสังฆทาน รวมถึงของกิน ของฝากพื้นบา้นต่างๆ และการ
ล่องเรือเท่ียวชมวถีิชีวิตชุมชนริมคลองและบรรยากาศโดยรอบคลองบางคูเวยีง 
- จุดดอ้ย การก าจดัขยะยงัท าไดไ้ม่ดีพอ และการดูแลทางดา้นจราจรยงัตอ้ง
ปรับปรุงให้ดี เน่ืองจากในช่วงวนัหยดุจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มามาก ท าให้
การจราจรติดขดั รวมถึงเพิ่มจ านวนป้ายบอกทาง และ ซ่ึงยงัมีอยูน่อ้ยมาก 
- และยงัใหค้วามเห็นวา่ตลาดน ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนมีความส าคญัในการ
สืบสาน อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และช่วยใหค้นในทอ้งถ่ินมีอาชีพและ
สร้างรายได ้
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ประเดน็ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ 
ตลาดน ้าวดัตะเคียน 

ผู้น าชุมชน 

4. ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ในการมส่ีวน
ร่วมจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตลาด
น า้วดัตะเคียน  

- ทางหน่วยงานภาครัฐไม่
พบปัญหา หรืออุปสรรค
อะไร ข้ึนอยูก่บัทางวดัวา่
จะใหท้างภาครัฐช่วย
สนบัสนุนดา้นใดบา้ง 
-ส่วนขอ้เสนอแนะนั้น ถา้
เป็นไปไดอ้ยากใหท้างทาง
วดัจดักลุ่มสินคา้ท่ีจะมา
จ าหน่าย เพ่ือใหส้ะดวกกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเลือกชม
สินคา้ 
- ควรรักษารูปแบบเดิม
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และตวัสินสินคา้ทอ้งถ่ิน
เอาไว ้อยา่ท าหรือสร้าง
อะไรจนมองวา่เป็นการ
ปรุงแต่งเกินความพอดี
และไม่ใช่ของแทด้ั้งเดิม 
- ควรเพ่ิมจ านวนรถ
สาธารณะท่ีใหบ้ริการไป
ตลาดน ้าวดัตะเคียน
เน่ืองจากมีจ านวนนอ้ย  
- ระมดัระวงัทางโคง้
ดา้นหนา้วดัตะเคียนเวลา
เดินทางไป-กลบั 

- ทางผูป้ระกอบการใน
ตลาดน ้าวดัตะเคียนไม่มี
ปัญหาหรืออุปสรรค 
- ส่วนขอ้เสนอแนะนั้น
อยากใหน้กัท่องเท่ียวมา
เท่ียวในวนัธรรมดา
วนัหยดุราชการ และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษเ์พ่ิม
มากข้ึน 
 - อยากใหทุ้กคนช่วยกนั
ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของตลาดน ้าวดัตะเคียน
และบริเวณโดยรอบใหมี้
ความสวยงาม สะอาด 
ปลอดภยั และช่วยกนัดูแล
รักษาทรัพยส์มบติัของ
ตลาดน ้าวดัตะเคียนและ
ของทางวดัตะเคียนใหค้ง
อยูใ่ชง้านไดย้าวนาน และ
ใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
- อยากใหทุ้กคนเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวดัจดั
ข้ึน เช่น งานประเพณี งาน
บุญ ฯลฯ  

- พระวดัตะเคียนไม่มี
ปัญหาหรืออุปสรรค 
- ส่วนขอ้เสนอแนะนั้น 
ทางวดัอยากให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงในการคา้ขาย
สินคา้ในตลาดน ้าอยา่ง
จริงใจ  
-  อยากใหผู้ป้ระกอบการ
ร่วมกนัอนุรักษแ์ละ
เผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของ
ไทย และร่วมกนัดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศภายในตลาดน ้า
วดัตะเคียนและบริเวณ
โดยรอบใหดี้ สวยงาม 
สะอาด ปลอดภยั สร้าง
ความเป็นมิตรและไม่เอา
เปรียบนกัท่องและลกูคา้  
- อยากใหน้กัท่องเท่ียวเขา้
มาเท่ียวอยา่งมีจิตส านึก
ความรับผิดชอบและให้
ความเคารพต่อบุคคลและ
สถานท่ีท่ีเขา้มาท่องเท่ียว 
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จากตารางท่ี 4.39 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูมี้ส่วน
เก่ียวข้อง (Stakeholder) กับการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียนซ่ึงเป็นผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญั (Key 
Informant) เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 
1) เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน 2) ผูป้ระกอบการใน
ตลาดน ้าวดัตะเคียน 3) ผูน้ าชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าวดัตะเคียน โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลแยกเป็น 4 
ตอน ดงัน้ี 

1. ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้าวดัตะเคียน 
ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์กับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน 

จ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ านวน 

3 คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส านกังานเทศบาลต าบลปลายบาง เพศชาย อายุ 54 ปี อาศยัอยูใ่นชุมชน 40 ปี 
จ  านวน 1 คน ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพศชาย อายุ 25 ปี ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชน จ านวน 1 
คน และเจา้หนา้ท่ีส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันนทบุรี เพศชาย อายุ 53 ปี ไม่ไดอ้าศยัอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน 

2) ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ แม่คา้ขายอาหาร เพศ
หญิง อาย ุ47 ปี อาศยัในชุมชน 47 ปี 

3) ผูน้ าชุมชน จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ พระวดัตะเคียน เพศชาย อายุ 25 ปี อาศยัอยูใ่น
ชุมชน 3 ปี 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 
กิจกรรมและงานท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้ าวดัตะเคียนและวดัตะเคียนนั้น จะเร่ิม

จากทางวดัตะเคียนเป็นผูอ้อกนโยบายและบริหารดูแลรับผิดชอบการจดังาน โดยแรกเร่ิมของการ
ก่อตั้ งตลาดน ้ าวดัตะเคียนนั้นวตัถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ชุมชนชาวบางคูเวียงใช้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และเป็นการสร้างอาชีพใหก้บัชุมชนบางคูเวยีง โดยการน าวตัถุดิบจากสวนออกมาสู่ตลาด
โดยชาวสวนเองถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงจะท าให้ตดัปัญหาเร่ืองพ่อคา้คนกลางออกไป จึงไดข้องท่ีมี
ราคาถูก สด สะอาด ปกติแลว้ตลาดน ้ าแห่งน้ีจะมีพ่อคา้ แม่คา้ท่ีทางวดัไดท้  าการข้ึนทะเบียนผูค้า้ไว้
น าของมาขายทุกวนั ยิ่งโดยเฉพาะในวนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีจ  านวน
นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ามากกวา่วนัธรรมดา และมีพ่อคา้ แม่คา้จ  านวนมากน า
ผลผลิตและสินคา้ของตนเองออกมาจ าหน่ายในวนัดงักล่าวเช่นเดียวกนั  ส าหรับในช่วงเทศกาล
ส าคัญๆ ท่ีต้องขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น งานวนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ  
วนัลอยกระทง ฯลฯ เม่ือทางวดัออกนโยบายจดังานส าคญัๆ ออกมา จะท าการประชาสัมพนัธ์และ
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เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เขา้มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และส่ือมวลชน โดยทางวดัจะเป็นผูดู้แลบริหารจดัการและแบ่งภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้แต่ละบุคคลภายในวดัและตลาดน ้ าวดัตะเคียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ขณะท่ี
หน่วยงานต่างๆ ภายนอกจะไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ า
วดัตะเคียนโดยตรง ยกตวัอยา่ง เช่น ทางดา้นส านกังานเทศบาลต าบลปลายบางจะคอยดูแลในดา้น
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น ้ าประปา การ
จดัเก็บและก าจดัขยะ การป้องกนัสาธารณภยั การจดัตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพและพฒันา
ทกัษะความรู้และสภาพชีวติความอยูท่ี่ดีใหช้าวบา้น  ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ให้กบัชาวบา้นใน
ชุมชนทราบ ไม่วา่จะเป็นดา้นสาธารณสุข หรือดา้นความปลอดภยัต่างๆ ถา้ชาวบา้นมีขอ้เสนอแนะ 
หรือขอ้ซกัถามก็สามารถปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีทนัที ทางดา้นภาคประชาชนสามารถจดักิจกรรมพิเศษ
ของแต่ละชุมชนได ้ซ่ึงทางภาครัฐจะมีงบประมาณของแต่ละชุมชน โดยใหท้างคณะกรรมการแต่ละ
ชุมชนเขียนแผนโครงการมาว่าจะท าอะไร ค่าใช้จ่าย รายละเอียดต่างๆ เท่าไร ซ่ึงทางเจา้หน้าท่ี
ส านกังานเทศบาลต าบลปลายบางจะไปตรวจสอบเพื่อท าการอนุมติังบประมาณกนัต่อไป ทางดา้น
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันนทบุรีจะท าหน้าท่ี เช่น การประชาสัมพนัธ์ การจัด
กิจกรรม การจดัโครงการงานด้านการท่องเท่ียวและกีฬาในจงัหวดันนทบุรี เป็นต้น โดยปกติ
หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
เน่ืองจากทางวดัเป็นผูดู้แลบริหารจดัการเองทั้งหมด ยกเวน้แต่หากทางวดัขอความอนุเคราะห์ให้
หน่วยงานเขา้มาร่วมงาน เช่นเดียวกนักบัทางดา้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนจะมีโอกาสเขา้มามีส่วน
ร่วมในลกัษณะการเชิญครู อาจารยม์าร่วมท างานในเชิงวิชาการ เช่น การศึกษาวิจยั การประเมินผล
การบริหารการจดัการเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว โดยน าผลของการประเมินผลมาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน เพื่อพฒันาและปรับปรุงกนัต่อไป การให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัเรียนนักศึกษา การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การจดันิทรรศการ การทศันาจร การดูงานนอกสถานท่ี การสนบัสนุนนกัเรียน
นกัศึกษาและบุคลากรของทางโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวดัตะเคียน เป็นตน้ 

ทางดา้นบทบาทและหนา้ท่ีในการส่งเสริมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาด
น ้าวดัตะเคียนนั้น ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการส่งเสริมการจดัการ โดยทางส านกังานเทศบาลต าบล
ปลายบางจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริมทางดา้นวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเพณีหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษาทางน ้ าของอ าเภอบางกรวย กิจกรรมประกวดการแข่งขนัประดิษฐ์กระทงและ
ประกวดหนูน้อยนพมาศท่ีจดัเป็นประจ าทุกปีโดยหมุนเวียนการจดังานในแต่ละปีไปตามวดัต่างๆ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลปลายบาง การเขา้ร่วมงานประจ าปีของทางวดัตะเคียน เช่น งานวนัพ่อ
แห่งชาติ งานวนัแม่แห่งชาติ งานวนัลอยกระทง งานวนัส าคญัทางศาสนา งานสรงน ้าพระ 119 รูป ท่ี
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นิมนตพ์ระสงฆจ์ากวดัต่างๆ เขา้ร่วมพิธี เป็นตน้ ทางดา้นโรงเรียนจะส่งเสริมให้ความรู้ ความเขา้ใจ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศร่วมกนั ไม่ใช่มุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ จดัให้มี
การบูรณาการการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้ในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นทอ้งถ่ิน  
ทางดา้นผูป้ระกอบการหรือพ่อคา้แม่คา้ในตลาดน ้ าวดัตะเคียนมีหน้าท่ีน าสินคา้หรือผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงสินคา้และบริการประเภทต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั มาน าเสนอและขายให้กบั
นกัท่องเท่ียวและลูกคา้ทัว่ไป โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น อาหารไทย ขนมไทย ผกัผลไม ้ตน้ไม ้สมุนไพร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสังฆภณัฑ ์
บริการนวดแผนไทย บริการเรือน าเท่ียว  เป็นตน้ ตลาดน ้ าวดัตะเคียนเปิดให้บริการทุกวนัตั้งแต่เช้า
จรดเยน็ ภายในมีทั้งร้านคา้มากมายท่ีอยูบ่นบก ร้านคา้ท่ีอยู่ริมคลอง และร้านคา้ท่ีอยู่บนเรือ ความ
หลากหลายและจ านวนของร้านคา้ท่ีมีจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดราชการ และวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ช่วยท าให้ตลาดน ้ าแห่งน้ีมีความน่าสนใจและน่าเท่ียวชมมากยิ่งข้ึนกว่าวนัธรรมดา 
ประกอบกบัสินคา้ท่ีขายในตลาดน ้ าวดัตะเคียนมีราคาไม่แพง รสชาติอร่อย สด ใหม่ และดว้ยความ
เป็นกนัเองของผูป้ระกอบการท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ส่งผลใหก้ารอนุรักษว์ฒันธรรมวิถี
ชีวิตชุมชนริมคลองและการคา้ขายซ้ือสินคา้ริมคลองไดรั้บการตอบรับและปฏิบติัตามเป็นอย่างดี
จากทางผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน โดยไดมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมของตลาดน ้ าวดัตะเคียน
และวดัตะเคียน เช่น การแต่งกายยอ้นยุค การจดัร้านคา้และสินคา้ให้ดูสวยงามมีเอกลกัษณ์ การ
ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามมีความเหมาะสมและเขา้กบัสินคา้ การให้ขอ้มูลสินคา้ การสาธิตการ
ท าอาหาร การร่วมบริจาคเงินเป็นค่าบ ารุงน ้ าไฟและค่าขยะ การร่วมบริจาคเงินท าบุญวดั การร่วม
ทอดผา้ป่า การร่วมพิธีกรรมของทางวดั การร่วมงานประเพณีในวนัส าคญัของไทย เช่น วนัข้ึนปี
ใหม่ วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา วนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ เป็นตน้ ทางดา้น
ผูน้ าชุมชนหรือตวัแทนพระในวดัตะเคียน อธิบายบทบาทของวดัตะเคียนว่าเป็นผูก่้อตั้งตลาดน ้ า 
โดยหลวงปู่ แยม้ใชเ้งินของทางวดัในการก่อสร้างทั้งหมด วตัถุประสงคเ์พื่อให้ชาวบางคูเวียงใชเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียว แหล่งซ้ือขายอาหารและสินคา้ต่างๆของชาวบา้น โดยเป็นการเปิดโอกาสและสร้าง
อาชีพหลกัและอาชีพเสริมให้กบัชาวบา้น ทั้งน้ีทางวดัจะเป็นผูต้กลงกบัพ่อคา้ แม่คา้ในเร่ืองของ
ประเภทสินคา้ท่ีน ามาขาย เพราะไม่อยากใหมี้การทะเลาะกนัเกิดข้ึน 

ในส่วนของแผนงาน นโยบายและยุทธศาสตร์โครงการในการพฒันาการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษน์ั้นทางส านกัปลดัเทศบาลต าบลปลายบางไดก้ าหนดยุทธศาสตร์แผน 3 ปี โดยแนวทาง
ของยุทธศาสตร์เน้นไปในด้านเพื่อการอนุรักษ์และพฒันาท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีดูแลให้มีความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื ประชาชนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ไดรั้บผลประโยชน์ในดา้นต่างๆอยา่ง
ครอบคลุม และทัว่ถึง มีการส่งเสริมใหข้อ้มูลผูป้ระกอบการ และประชาชนทอ้งถ่ินให้มีจิตส านึกใน
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การใชท้รัพยากร ดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบดา้นลบในการท่องเท่ียว อีกทั้งผูบ้ริหารองคก์ารทอ้งถ่ิน
และประชาชนในชุมชน ควรหมัน่ตรวจสอบ ประเมินผลเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม ส่วน
ทางด้านผู ้น าชุมชนหรือตัวแทนพระในวดัตะเคียนตอบว่าทางวดัไม่ได้มีแผนงานใดในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เน้นเพียงแค่ถือหลักพึ่ งพากันแบบชาวสวน ทางวดัมีการน า
ผูป้ระกอบการมาลงทะเบียนรายช่ือเพื่อท่ีสามารถท าการคา้ขายในตลาดน ้ าวดัตะเคียนไดแ้ละเป็น
การรวบรวมขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ท าใหไ้ดจ้ดัจ าแนกประเภทสินคา้ของผูป้ระกอบการในแต่ละ
รายเน่ืองจากทางวดัไม่ตอ้งการให้ผูป้ระกอบการแต่ละรายน าขายสินคา้มาขายซ ้ าซ้อนกนัในตลาด
น ้าวดัตะเคียน และเป็นการจ ากดัจ านวนผูป้ระกอบการท่ีมาท าการคา้ขายในตลาดน ้ าวดัตะเคียนเพื่อ
ไม่ให้มีผูป้ระกอบการจ านวนมากเกินไปและทางวดัสามารถท าการจดัการดูแลผูป้ระกอบการได้
อย่างทัว่ถึง โดยทางวดัไดท้  าความเขา้ใจและขอความร่วมมือในเร่ืองต่างๆ กบัผูป้ระกอบการท่ีน า
สินคา้มาขายในตลาดน ้ าวดัตะเคียนอยูเ่สมอ ขณะเดียวกนัทางวดัไดมี้การปรับปรุงและต่อเติมส่ิงท่ี
ควรท า เช่น การดูแลและปรับปรุงภูมิทศัน์ของตลาดน ้ าวดัตะเคียนและวดัตะเคียนให้สวยงาม มี
ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภยั เช่น การติดกนัสาดบริเวณตลาดน ้ าวดั
ตะเคียนท่ีติดริมคลองเพื่อป้องกนัแสงแดดและช่วงเวลาฝนตก การแสดงป้ายราคาสินคา้ของทุกร้าน 
และทางวดัไดข้อความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถ่ินช่วยกนัรักษาความสะอาดในบริเวณตลาด
น ้าวดัตะเคียน วดัตะเคียน คลองบางคูเวยีงและบริเวณพื้นท่ีโดยรอบคลองบางคูเวยีง 

3. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
เม่ือผูส้ัมภาษณ์ไดถ้ามถึงความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทุกกลุ่มไดต้อบใน

ท านองเดียวกนัวา่ คือการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายธรรมชาติ มีการสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ี
อนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีของไทย เช่น การแห่เทียนทางน ้ า การสรงน ้ าพระดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ข้างต้น ซ่ึงสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติได้มาร่วมสนุก และศึกษา
วฒันธรรมอนัดีงานของไทยไปดว้ยพร้อมกนั 

นอกจากน้ีทุกกลุ่มยงัให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดเด่น และจุดด้อยของการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษใ์นตลาดน ้าวดัตะเคียน ผูส้ัมภาษณ์สรุปไดด้งัน้ี 

จุดเด่น 
ตลาดน ้ าวดัตะเคียนสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการล่องเรือ สามารถเดินเลือกซ้ือของบริเวณตลาดน ้ า รวมไปถึงได้
สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นท่ีนบัถือของชุมชน และความเช่ือต่างๆ เช่น การสะเดาะเคราะห์โดยการ
นองในโลงศพ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ช่วยให้หมดทุกขห์มดโศก การถวายสังฆทาน การลอดโบสถ์ เขา้ปาก
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เสือออกปากมงักร ปล่อยนกปล่อยปลา ท าบุญบริจาคต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงวดัตะเคียนมีช่ือเสียงทางดา้น
เคร่ืองรางของขลงั ดา้นไสยศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของชุมชน มีการน าภูมิปัญญา และการสืบทอด
ทางดา้นการผลิตและขายสินคา้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตลาดน ้าวดัตะเคียน 

จุดด้อย 
การดูแลการจดัการในวนัหยุดซ่ึงจะเป็นวนัท่ีมีนกัท่องเท่ียวหนาแน่น การจดัการดา้น

ความสะอาดยงัท าได้ไม่ดี มีขยะมูลฝอยเยอะ  พื้นท่ีจอดรถยงัมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ การจราจรติดขดัเป็นอย่างมากเน่ืองจากทางเขา้ตลาดน ้ าถนนค่อนขา้งแคบ ปริมาณและ
ประเภทของรถโดยสารสาธารณะท่ีสามารถเดินทางไปยงัวดัตะเคียนมีจ านวนจ ากดั และพ่อค้า 
แม่คา้บางรายยงัเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตวัมากเกินไปในการประกอบธุรกิจ 

แต่ทั้งน้ี ทุกกลุ่มยงัมองวา่ตลาดน ้ าวดัตะเคียน มีศกัยภาพเหมาะสมเพียงพอท่ีจะพฒันา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี และยงัรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆ 

4.   ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

ทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่พบปัญหา หรืออุปสรรคอะไร ข้ึนอยู่กบัทางวดัว่าจะให้ทาง
ภาครัฐช่วยสนบัสนุนด้านใดบา้ง ส่วนทางผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียนและทางวดัไม่มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไร 

ทางผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มของทางหน่วยงานภาครัฐได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น 
ตอ้งการให้มีการขุดคลองให้ลึกมากข้ึนกว่าน้ี เพราะตอนน้ีมีขนาดท่ีต้ืนเขินเกินไปท าให้สัตวน์ ้ า
ต่างๆ มาอาศยัไดไ้ม่มาก จ านวนปลาน้อย ถา้ขุดคลองให้ลึกกว่าน้ีจะท าให้สัตวน์ ้ ามาอาศยัไดม้าก
ยิง่ข้ึน อยากใหมี้การจดัพื้นท่ีขายของแยกเป็นหมวดหมู่ เช่นโซนขายอาหาร โซนพืชผกั ผลไม ้โซน
วตัถุมงคล ฯลฯ เพื่อใหเ้ป็นระเบียบและสะดวกต่อผูท่ี้มาท่องเท่ียว และอยากให้มีการจดัตั้งเครือข่าย
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษร์ะดบัพื้นท่ี เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายระดบัสูงต่อไป รวมถึงช่วยกนั
รณรงคไ์ม่ใหทิ้้งขยะลงในล าคลอง เพราะจะท าให้น ้ าเน่าเสีย ซ่ึงถา้ล าคลองมีน ้ าเสียมากๆก็จะท าให้
ภูมิทศัน์ของตลาดน ้าไม่น่าชม จ านวนนกัท่องเท่ียวก็จะนอ้ยตามไปดว้ย 

การให้ความส าคญักบัธรรมชาติ ประเพณี และวฒันธรรม ควรให้ความรู้แก่ประชาชน
รวมถึงผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการจดัการดา้นทรัพยากร ช้ีแจงให้เห็นถึงผลเสีย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
หากไม่ช่วยกนัรักษาทรัพยากร และจดัอบรมประชาชนในชุมชน รวมทั้งผูป้ระกอบการให้มีความรู้
เพิ่มข้ึน เพื่อชกัจูงและแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวช่วยกนัรักษาไม่ทิ้งขยะลงในล าคลอง และบนพื้นถนน 
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เพื่อส ารวจ
ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของประชาชนในทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พิ่มมากข้ึน เพื่อให้เป็นประโยชน์ส าหรับทางวดั หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ได้น าข้อมูลจากการวิจยัไปใช้ก าหนดนโยบายท่ี
สอดคล้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเพื่อความย ัง่ยืน และ 
เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวมากข้ึน 

5.1.1  ผลสรุปขอ้มูลเชิงพรรณนา ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น ดงัน้ี 
1. สรุปขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. สรุปข้อมูลค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษข์องประชาชน 
3. สรุปขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
4. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษา ตลาดน ้าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
5. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

ประชาชน 
6. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการ

มีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 
1. สรุปข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน 

(53%) กลุ่มอายุ 36 – 50 ปี มีจ  านวน 152 คน (38%) สถานภาพสมรสแล้ว มีจ านวน 223 คน 
(55.8%) อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 143 คน (35.8%) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
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179 คน (44.8%) รายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีจ านวน 169 คน (42.3%) ระยะพกัอาศยัใน
ชุมชน มากกว่า 10 ปี มีจ  านวน 246 คน (61.5%) และไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมหรือองค์กร มี
จ านวน 386 คน (96.5%) 

2. สรุปข้อมูลค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษข์องประชาชน พบวา่ 

2.1 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดั

ตะเคียนโดยมีค่าเฉล่ียรวม = 2.69 (ระดบัปานกลาง) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบ (1-4) 
พบว่า ประชาชนให้การมีส่วนร่วมในดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  
= 3.26 (ระดบัมาก) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.92 (ระดบั
ปานกลาง) ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉล่ีย = 2.56 (ระดบัน้อย) และดา้นการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย = 2.03 (ระดบันอ้ย) 

2.2 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมากเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยมีคะแนนเฉล่ีย

รวม = 15.28 (ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก) 
3. สรุปผลขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 1 ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั  

จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
1.1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธกบัสมมติฐานหลกั 
1.2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานหลกั 
1.3 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานหลกั 

1.4 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วม
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานหลกั 

1.5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วม
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานหลกั 

1.6 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่าง
กนั มีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียนแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบั
สมมติฐานหลกั 

สมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีความรู้ความ
เขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 

จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
2.1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจใน

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานหลกั 
2.2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจใน

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานหลกั 
2.3 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจ
ในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธกบัสมมติฐานหลกั 

2.4 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธกบัสมมติฐานหลกั 

2.5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจในการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธกบัสมมติฐานหลกั 

2.6 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่าง
กนั มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธกบัสมมติฐานหลกั 

4. การสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษา ตลาดน ้าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

4.1 การมีส่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีรัฐในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดั
ตะเคียน 

ผลการสัมภาษณ์พบวา่ 
เจา้หน้าท่ีรัฐจะเป็นตวักลางระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบติังานตาม

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและภารกิจท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนเป็นส าคญั ซ่ึงถา้ทางภาครัฐมีงบก็ช่วยเหลือทางวดัและทางชุมชน 

หนา้ท่ีในการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวนั้น ทางส านกังานเทศบาลต าบลปลายบางจะ
เขา้ไปร่วมจดังานประจ าปีของทางวดั และตามท่ีทางวดัร้องขอให้เขา้ร่วมเท่านั้น โดยจะคอยดูแล 
จดัการและอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการก าจดัขยะ หรือดูแลรักษาความปลอดภยั
ใหก้บันกัท่องเท่ียว ทั้งน้ียงัไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาชุมชน โดยมีแผนด าเนินงาน 3 
ปี โดยประเด็นส าคญัคือเพื่อการอนุรักษ์และพฒันาทอ้งถ่ิน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างย ัง่ยืน 
เพื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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4.2 การมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการตลาดน ้ าวดัตะเคียนในการจดัการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

ผลการสัมภาษณ์พบวา่ 
โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะช่วยกนัดูแลด้านความสะอาด ความปลอดภยับริเวณ

ร้านคา้ของตนเอง และบริเวณตลาดน ้าวดัตะเคียนอยูต่ลอด  และช่วยกนัสอดส่องดูแลซ่ึงกนัและกนั 
ไม่ใหเ้กิดความวุน่วายภายในตลาดน ้าวดัตะเคียน 

ทางดา้นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวนั้น ผูป้ระกอบการจะช่วยกนัดูแลให้สินคา้
มีราคาถูก สด ใหม่ หลากหลาย รสชาติดี มีความเป็นเอกลกัษณ์และเป็นเจา้ต ารับสินคา้ รวมทั้งการ
ให้บริการท่ีเป็นกันเองแบบชาวบ้าน  ผูท่ี้มาท่องเท่ียวจะได้มีความประทับใจและจดจ าภาพ
บรรยากาศท่ีดี 

4.3 การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดั
ตะเคียน 

ผลการสัมภาษณ์พบวา่ 
วดัตะเคียนเป็นผูก่้อตั้ งตลาดน ้ า โดยหลวงปู่ แยม้ใช้เงินของทางวดัในการก่อสร้าง

ทั้งหมด วตัถุประสงค์เพื่อให้ชาวบางคูเวียงใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งซ้ือขายอาหารและสินคา้
ต่างๆของชาวบา้น โดยเป็นการเปิดโอกาสและสร้างอาชีพหลกัและอาชีพเสริมใหก้บัชาวบา้น 

ทางวดัจะเป็นผูต้กลงกบัพ่อคา้ แม่คา้ในเร่ืองของประเภทสินคา้ท่ีน ามาขาย เพราะไม่
อยากใหมี้การทะเลาะเกิดข้ึน 

ทางวดัเองไม่ไดมี้การวางแผนงานอะไรมาก เนน้เพียงแค่ถือหลกัพึ่งพากนัแบบชาวสวน 
5. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

ประชาชน 
ผลการสัมภาษณ์พบวา่ 
ประชาชนผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับตลาดน ้ าวดัตะเคียนทั้ ง 3 กลุ่มให้ความคิดเห็น

เหมือนกนัว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษคื์อการอนุรักษ์ประเพณี และวิถีชีวิตในชุมชนไวด้งัเดิม เช่น
การขายของบนเรือ การน าของท่ีผลิตเองมาจ าหน่าย ซ่ึงถือเป็นธุรกิจทอ้งถ่ิน รวมถึงการแต่งกาย
พื้นบา้นในวนัส าคญัๆต่างๆ 

จุดเด่นของตลาดน ้าวดัตะเคียนนั้น ทุกกลุ่มคิดวา่ คือการท าบุญสะเดาะเคราะห์ ไม่วา่จะ
เป็นการนอนโลงศพ หรือ การถวายสังฆทาน รวมถึงของกิน และของฝากพื้นบา้นต่างๆ 

จุดดอ้ย ทุกกลุ่มคิดวา่ การก าจดัขยะยงัท าไดไ้ม่ดีพอ และการดูแลทางดา้นจราจรยงัตอ้ง
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน เน่ืองจากในช่วงวนัหยดุจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มามาก ท าให้การจราจรติดขดั รวมถึง
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เพิ่มจ านวนป้ายบอกทาง และ ซ่ึงยงัมีอยูน่อ้ยมาก และยงัให้ความเห็นวา่ตลาดน ้ าวดัตะเคียน และวดั
ตะเคียนมีความส าคญัในการสืบสาน อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และช่วยให้คนในทอ้งถ่ินมีอาชีพ
และสร้างรายได ้

6. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียน 

ผลการสัมภาษณ์พบว่า โดยรวมแล้ว ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน ทั้ง 3 กลุ่มไม่พบปัญหา หรืออุปสรรคอะไร ข้ึนอยูก่บั
ทางวดัว่าจะให้ทางภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ช่วยสนับสนุนด้านใดบ้าง เน่ืองจากทางวดัเป็น
ผูบ้ริหารจดัการดูแลตลาดน ้าวดัวดัตะเคียนดว้ยตวัเอง 

ในส่วนขอ้เสนอแนะนั้น สามารถสรุปเป็นภาพรวมไดเ้ป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
อยากให้ทางวดัจดักลุ่มสินคา้ท่ีจะมาจ าหน่าย เพื่อให้สะดวกกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเลือก

ชมสินคา้ 
ควรรักษารูปแบบเดิมของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและตวัสินสินคา้ทอ้งถ่ินเอาไว ้อยา่ท าหรือ

สร้างอะไรจนมองวา่เป็นการปรุงแต่งเกินความพอดีและไม่ใช่ของแทด้ั้งเดิม 
ควรเพิ่มจ านวนรถสาธารณะท่ีใหบ้ริการไปตลาดน ้าวดัตะเคียนเน่ืองจากมีจ านวนนอ้ย 
อยากให้ทุกคนช่วยกนัดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตลาดน ้ าวดัตะเคียนและบริเวณ

โดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภยั และช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของตลาดน ้ าวดั
ตะเคียนและของทางวดัตะเคียนใหค้งอยูใ่ชง้านไดย้าวนาน และใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 

อยากให้ผูป้ระกอบการร่วมกนัอนุรักษ์และเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ินและภูมิปัญญา
พื้นบา้นของไทย และร่วมกนัดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในตลาดน ้ าวดัตะเคียน
และบริเวณโดยรอบให้ดี สวยงาม สะอาด ปลอดภยั สร้างความเป็นมิตรและไม่เอาเปรียบนกัท่อง
และลูกคา้ 

ช่วยกนัรณรงคใ์หน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวอยา่งมีจิตส านึกความรับผิดชอบและให้ความ
เคารพต่อบุคคลและสถานท่ีท่ีเขา้มาท่องเท่ียว 
 
5.2  อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
และปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดั
ตะเคียน โดยผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
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จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาด
น ้าวดัตะเคียน จ านวน 4 ดา้น พบวา่ ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
จากทั้ง 4 ดา้นนั้น ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นดา้นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ซ่ึง
อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาคือดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แต่ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ี
การท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอาจเกิดจากความคิดของประชาชนท่ีคิดวา่ ใน
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทางประชาชนไม่ได้
มีหน้าท่ีในการด าเนินการ เป็นหน้าท่ีของทางฝ่ายวดัตะเคียน และภาครัฐร่วมกันตดัสินใจและ
ประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิเชษฐ ไพบูลยศิ์ริ (2544, น. 91) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ คือ อายุ อาชีพ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การคาดหวงัใน
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความเช่ือในตวัผูน้ าชุมชนและการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม และพบวา่อุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะเกร็ด 
ขาดงบประมาณสนับสนุนแก่ชุมชน และรองลงมาได้แก่ปัญหาจากรถจกัรยานยนต์รับจ้างท่ีมี
จ  านวนมากวิง่เร็วและส่งเสียงดงั และปัญหาสุนขัจรจดัท่ีมีจ  านวนมาก บางส่วนเป็นปัญหาจากการท่ี
ประชาชนบางกลุ่มยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวของชุมชนยงัท าไดไ้ม่ทัว่ถึง ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา ผิวมา  
ภทัรพร ทิมแดง และจุฑาวุฒิ จทัรมาลี (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์: กรณีศึกษาตลาดน ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี” ผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านของท่านเพื่อให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการมีร่วมมือเสนอแนะใน
การจดักิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงชุมชนของท่าน และดา้นท่ีคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กล้
ชุมชนกบักรรมการชุมชนในการประชุมประจ าเดือน และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถ่ินในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ตลาดน ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี พบวา่ 
อายุ การศึกษา ระดบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรคใน

DPU



127 

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศลิษา หมดัลงั (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนบา้นคลองสน 
ก่ิงอ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด” ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนชาวบา้นคลองสน มีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในดา้นร่วมศึกษาคน้หาปัญหา ดา้นร่วมในการวางแผน ร่วมในการ
ด าเนินงาน และร่วมในการติดตามผล ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมีส่วนร่วมนอ้ย เพราะเม่ือพิจารณาลงไป
ในแนวลึก พบว่า พื้นฐานความรู้ของประชาชนชาวบา้นคลองสนอยูใ่นระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่านั้น และหน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเข้าไปให้ความรู้และจดัอบรม
ชาวบา้นยงัมีจ านวนคร้ังน้อยและไม่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวยั ถึงแมว้า่โรงเรียนบา้นคลองสนจะมี
หลกัสูตรมคัคุเทศก์ก็ตาม อีกทั้งชุมชนบา้นคลองสนเป็นชุมชนท่ีอยู่บนเกาะช้างการเขา้ไปดูแล
แนะน าให้ความรู้ของเจา้หน้าท่ีการท่องเท่ียวอาจจะน้อย ท าให้ชาวบา้นคลองสนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนอ้ย นอกจากน้ีพื้นฐานการศึกษาหรือความรู้ของชาวบา้นคลองสนก็
เป็นส่วนเก่ียวขอ้งท่ีท าใหช้าวคลองสนมีไม่กลา้ท่ีเขา้ไปร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

จากผลการวิจยั พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จ านวน 18 
ประเด็น พบว่า ภาพรวมของทั้ง 18 ประเด็น มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมาก สาเหตุท่ีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยูใ่น
ระดบัมากอาจเป็นเพราะว่าไดรั้บการส่ือสารจากช่องทางต่างๆ ท าให้มีความเขา้ใจเป็นอย่างดี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ พระมหาทองมา ใบทบัทิม (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
เชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนื ไดรั้บจากโทรทศัน์และหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความผูกพนักับถ่ินท่ีอยู่ และชุมชนมีศักยภาพในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนืในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบั วิภาดา มุกดา บุรพร ก าบุญ 
และเพญ็ภาพร กระเวน (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ไดก้ล่าวไวว้่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า ภาพรวมระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง
เช่นเดียวกนั 

จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน โดยรวมแลว้ตอ้งการให้รักษารูปแบบเดิม
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและตวัสินสินคา้ทอ้งถ่ินเอาไว ้อยา่ท าหรือสร้างอะไรจนมองวา่เป็นการปรุง
แต่งเกินความพอดีและไม่ใช่ของแท้ดั้ งเดิม และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของตลาดน ้ าวดัตะเคียนและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภยั 
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และช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของตลาดน ้ าวดัตะเคียนและของทางวดัตะเคียนให้คงอยูใ่ชง้าน
ไดย้าวนาน และใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรทิพย ์วีระสวสัด์ิ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ชุมชนประตูจีน 
และชุมชนป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาอุปสรรคส าหรับการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่า ขาดการประชาสัมพนัธ์
อย่างต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนบางส่วนยงัไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  
ขาดงบประมาณสนับสนุน ภาครัฐควรจะมีการจัดตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองการจัดการ 
เชิงอนุรักษข์องแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรม 

 
5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน ้ าวดัตะเคียน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
ประชาชน และปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ตลาดน ้ าวดัตะเคียน พบว่า ทั้ ง 3 ปัจจยันั้นมีส่วนส าคญัท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งเสริมสร้างและ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้าวดัตะเคียนดงันั้นในส่วนของขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม = 2.69 ) เท่านั้น เม่ือพิจารณาลงไปในแต่ละ
ประเด็นจะเห็นไดว้า่ ประเด็นเร่ืองการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย = 2.03) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (ค่าเฉล่ีย = 2.56) และการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 2.92) ระดบัการมี
ส่วนร่วมยงัอยูใ่นระดบัน้อยถึงปานกลางเท่านั้น ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีทั้งทางวดั ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งร่วมมือกนัโดยมุ่งใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บ ถา้มีส่วนร่วม
ในประเด็นต่างๆ มิใช่เป็นหน้าท่ีของฝ่ายวดั และภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาและทุก
ฝ่ายเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี 

2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน พบวา่ ระดบั
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น ยงัมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเขา้ใจท่ีผดิอยู ่เช่น เร่ืองนกัท่องเท่ียวจ านวนมากๆ เดินทางมาแห่งเดียวกนั ในคราว
เดียวกนั ส่งผลดีต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม มีผูต้อบผิดถึง 49.5 เปอร์เซนต ์และประเด็นเร่ืองการ
ให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่คนในชุมชน
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เป็นส่ิงไม่จ  าเป็น เน่ืองจากคนในชุมชนรู้ดีหมดแล้ว มีผูต้อบผิด 35.5 เปอร์เซนต์ ดังนั้นฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งควรจะเขา้ไปส่งเสริมให้มีการปฏิบติัและการท ากิจกรรมให้มากข้ึน และส่ือสารท าความ
เขา้ใจถึงขอ้ดีของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และปรับปรุงในส่วนต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนไป เช่น การจดั
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์ห้แก่ผูน้ าชุมชน ประชาชนและ
ผูส้นใจ การจัดฝึกอบรมพฒันาองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แก่บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว การจดัฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์ห้แก่ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัตะเคียน 
การจดัฝึกอบรมยุวมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน การจดังานประเพณีทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการจดัการประกวด
ผลงานหรือการแสดงทางวฒันธรรม เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด งานฝีมือ เคร่ืองแต่งกาย ดนตรีไทย 
การละเล่น การร้องเพลง อาหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้ นอกจากนั้นหน่วยงานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ 
ควรท าการจดัหาและเพิ่มเติมหนังสือท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เข้าไปไวใ้นห้องสมุด
ประชาชน หอ้งสมุดโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการจดันิทรรศกาลยอ้นร าลึกประเพณี 
หรือบุคคลส าคญั การมอบรางวลัเชิดชูเกียรติให้แก่ผูท้  าคุณประโยชน์ให้แก่ทอ้งถ่ิน การจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3. ดา้นปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน พบวา่ ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่มไม่พบปัญหา 
หรืออุปสรรคในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน โดยข้ึนอยู่กบั
ทางวดัวา่จะใหท้างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ช่วยสนบัสนุนดา้นใดบา้ง ส่วนขอ้เสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดน ้ าวดัตะเคียน ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่ม
ตอ้งการใหรั้กษารูปแบบเดิมของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและตวัสินสินคา้ทอ้งถ่ินเอาไว ้แต่ละกลุ่มอยา่ท า
หรือสร้างอะไรจนมองว่า เ ป็นการปรุงแต่งเกินความพอดีและไม่ใช่ของแท้ดั้ ง เ ดิม และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตลาดน ้ าวดัตะเคียนและบริเวณ
โดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภยั และช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของตลาดน ้ าวดั
ตะเคียนและของทางวดัตะเคียนให้คงอยู่ใชง้านไดย้าวนาน โดยอาจจะจดักิจกรรมท่ีช้ีให้เห็นว่าถา้
ไม่ช่วยกนัรักษาความสะอาด บริเวณตลาดน ้าวดัตะเคียน หรือปล่อยให้ล าคลองบริเวณตลาดเน่าเสีย 
จะเกิดผลกระทบเช่นไร และควรจะติดป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดโดยรอบ จดัการเพิ่มถงั
ขยะหรือเพิ่มความถ่ีในการก าจดัขยะใหบ้่อยข้ึน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาในด้านความคาดหวัง  ความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว ท่ีมาท่องเท่ียว เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาทางด้านของประชาชนในบริเวณ
ตลาดน ้ าวดัตะเคียนเพียงดา้นเดียว ควรจะศึกษาในดา้นของนกัท่องเท่ียวเพื่อจะไดท้ราบวา่ปัจจุบนั
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงั ความพึงพอใจในการจดัการการท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด เพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

2. หากจะพฒันาให้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้อยูใ่นระดบัสากล ควรท าวิจยัเพิ่มเติม
กบักลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่นนักท่องเท่ียวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา และบริษทัน าเท่ียว เพื่อจะได้
รับทราบมุมมองท่ีหลากหลาย จะไดส้ามารถน าไปพฒันาใหค้รบทุกดา้น 
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ภาพที ่8  บรรยากาศตลาดบกวดัตะเคียน 
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ภาพที ่9  ผกั ผลไม ้ขนมไทย อาหารไทย 

 

 

ภาพที ่10  ร้านขายตน้ไมม้งคล ไมป้ระดบั 

DPU



146 

 

ภาพที ่11  ร้านก๋วยเต๋ียวเรือวดัตะเคียน 

 

 

ภาพที ่12  ร้านก๋วยเต๋ียวเรือวดัตะเคียน 

DPU

http://3.bp.blogspot.com/-VVyM2FnoVLI/T1sZ0Eb32JI/AAAAAAAAACw/vSxQK-tfbfs/s1600/toy+1.gif
http://3.bp.blogspot.com/-VVyM2FnoVLI/T1sZ0Eb32JI/AAAAAAAAACw/vSxQK-tfbfs/s1600/toy+1.gif
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ภาพที ่13  บรรยากาศร้านก๋วยเต๋ียวเรือวดัตะเคียน 

 

 

ภาพที ่14  บรรยากาศร้านต่างๆ ภายในตลาดนํ้าวดัตะเคียน 
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ภาพที ่15  ขา้วตม้ปลาบางคูเวยีง 

 

 

ภาพที ่16  ขา้วตม้ปลาบางคูเวยีง 
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ภาพที ่17  กาแฟโบราณตาเต็ง 

 

 

ภาพที ่18  เรือขายหมูยา่ง 
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ภาพที ่19  บริการล่องเรือชมคลอง 

 

 

ภาพที ่20  บริการเรือถีบและบรรยากาศริมนํ้า 

DPU

http://1.bp.blogspot.com/-aC_LcQr90q0/TZx7W62MoKI/AAAAAAAADeI/MlVnbe9BXsQ/s1600/SDC113211-001.jpg
http://www.bloggang.com/data/k/kloy049/picture/1258956378.jpg
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ภาพที ่21  วดัตะเคียน 

 

 

ภาพที ่22  อุโบสถวดัตะเคียน 
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ภาพที ่23  การลอดใตโ้บสถว์ดัตะเคียน 

 

 

ภาพที ่24  รูปเคารพหลวงปู่ แยม้ 
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ภาพที ่25  ศาลเจา้แม่ประกายทองประกายมาศ 

 

 

ภาพที ่26  วหิารหลวงพ่อธรรมจกัร 
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ภาพที ่27  รูปป้ันสัตวล์อ้เลียนต่างๆ 

 

 

ภาพที ่28  รูปป้ันสุดสาครและมา้นิลมงักร 

DPU

http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728562.jpg
http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728562.jpg
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ภาพที ่29  รูปป้ันนางยกัษผ์เีส้ือสมุทร 

 

 

ภาพที ่30  เรือนตาํรายาโบราณหลวงปู่ แยม้ 

DPU

http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728589.jpg
http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728589.jpg
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ภาพที ่31  ป้ายเชิญชวนทาํสังฆทาน สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา นอนโลง 

 

 

ภาพที ่32  ร้านบูชาวตัถุมงคล 

DPU

http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303727993.jpg
http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728042.jpg
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ภาพที ่33  พิธีกรรมนอนโลง 

 

 

ภาพที ่34  บรรดาผูค้นท่ีร่วมพิธีกรรม 

DPU

http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728126.jpg
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ภาพที ่35  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 

 

 

ภาพที ่36  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 
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ภาพที ่37  งานจิตรกรรมฝาผนงั 

 

 

ภาพที ่38  เรือโบราณ 

DPU

http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728712.jpg
http://www.bloggang.com/data/m/morkmek/picture/1303728994.jpg
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ภาพที ่39  การจดังานวนัมหาสงกรานต์ 

 

 

ภาพที ่40  การจดังานยอ้นยคุ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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ชุดท่ี_ _ _  

แบบสอบถาม 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

กรณีศึกษา ตลาดน า้วดัตะเคยีน อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนสําคญัของการทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการวิจยัเร่ือง 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดนํ้ าวดั
ตะเคียน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” ดงันั้นขอ้มูลของท่านท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ี
จะเก็บเป็นความลบัและนาํไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและการพฒันาเท่านั้น ผูว้ิจยัจึงหวงัเป็น
อยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงและตอบทุก
ขอ้ โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดนํ้าวดัตะเคียน  
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 

 

  คมลกัษณ์ สงทิพย ์
  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

  สาขาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือกเพียงขอ้เดียว 
1. เพศ   1. )   ( ชาย  2. (   ) หญิง 
2. อาย ุ

1. (   ) นอ้ยกวา่ 20 ปี            2. (   ) 20-35 ปี           3. (   ) 36-50 ปี            4. (   ) มากกวา่ 50 ปี 
3. สถานภาพสมรส 

1. (   ) โสด                        2. (   ) สมรส              3. (   ) หมา้ย               4. (   ) หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
4. อาชีพ 

1. (   ) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ     2. (   ) พนกังานบริษทั      3. (   ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
4. (   ) นกัเรียน/นกัศึกษา                           5. )   ( เกษตรกร               6. (   ) รับจา้งทัว่ไป 
7. (   ) พอ่บา้น/แม่บา้น                              8. (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………...) 

5. ระดบัการศึกษา 
1. (   ) ประถมศึกษา                   2. (   ) มธัยมศึกษา                        3. (   ) ปริญญาตรี 
3. (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี              5. (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………...) 

6. รายไดต่้อเดือน 
1. (   ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท          2. (   ) 10,000 - 20,000 บาท         3. (   ) 20,001 - 30,000 บาท 
4. (   ) มากกวา่ 30,000 บาท 

7. ระยะเวลาท่ีท่านพกัอาศยัในชุมชน 
1. (   ) นอ้ยกวา่ 1 ปี           2. (   ) 1-5 ปี           3. (   ) 6-10 ปี           4. (   ) มากกวา่ 10 ปี 

8. ท่านเป็นสมาชิกของชมรมหรือองคก์รใดหรือไม่ 
1. (   ) เป็นสมาชิก (โปรดระบุ………………………)                     2. (   ) ไม่เป็นสมาชิก 
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ตอนที่ 2 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้าวดั
ตะเคียน 
ค าช้ีแจง จงเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง ใหต้รงตามความเป็นจริงของท่าน 

 
 

ข้อ ข้อความ 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

1. 
1.1 

การมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ 
ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดนํ้ าวดั
ตะเคียน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสงัคม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ 

     

1.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาด
นํ้ าวดัตะเคียน เช่น การสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน  การ
ร่วมมือของคนในชุมชน เป็นตน้ 

     

1.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคิดหาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

1.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น การจดังานหรือกิจกรรม 
การใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ เป็นตน้ 

     

1.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ดา้นการท่องเท่ียว และส่ิงแวดลอ้มของตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

1.6 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

1.7 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวธีิการดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของ
ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

1.8 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ประชุมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีจดัใหมี้
ข้ึนในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน 

     

1.9 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวธีิการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน 

     

1.10 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาการจดักิจกรรมเชิงอนุรักษ์
ของชุมชน 

     

DPU



165 

 
 
 
 
 

 
ข้อ 

ข้อความ 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

2. 
2.1 

 

การมส่ีวนร่วมในการปฏิบตั ิ
ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานร่วมกบัทางวดัตะเคียนเพ่ือการ
อนุรักษแ์ละพฒันาตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

2.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการอนุรักษแ์ละพฒันาตลาด
นํ้ าวดัตะเคียน 

     

2.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดนํ้ า
วดัตะเคียนท่ีไดก้าํหนดไว ้

     

2.4 
 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มูลการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้ าวดัตะเคียนกบันกัท่องเท่ียวและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

     

2.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นผูน้าํกลุ่มหรือเป็นตวัแทนเขา้ร่วม
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีข้ึนในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน  

     

2.6 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนปัจจยัเพ่ือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีข้ึนในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน เช่น เงิน 
ส่ิงของ แรงงาน เป็นตน้ 

     

2.7 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมในวนัสาํคญัเพ่ือสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนั
ตรุษจีน วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

     

2.8 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภยัและป้องกนัทรัพยสิ์น
ในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน  

     

2.9 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความสวยงามเป็น
ระเบียบภายในชุมชน 

     

2.10 
 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์เช่น การสาธิตและการจดัแสดงสินคา้และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน การศึกษาเสน้ทางธรรมชาติทางนํ้ า  เป็นตน้ 
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ข้อ ข้อความ 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

3. 
3.1 

การมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ 
ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

     

3.2 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนเป็นท่ีเรียนรู้วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน และวถีิชีวติชุมชนริมคลอง 

     

3.3 
 

ท่านไดรั้บความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นตลาดนํ้ าวดัตะเคียน เช่น ความภาคภูมิใจท่ีตลาดนํ้ าวดั
ตะเคียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ความรักและความ
สามคัคีกนัของคนในชุมชน เป็นตน้ 

     

3.4 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนเป็นแหล่งซ้ืออาหารและ
สินคา้ทางการเกษตร  เป็นตน้ 

     

3.5 ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรมทางสงัคมต่างๆ 

     

3.6 ท่านไดมี้อาชีพหลกั หรืออาชีพเสริมจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

3.7 ท่านไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของ
สินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

     

3.8 ท่านไดรั้บรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้ า
วดัตะเคียน 

     

3.9 ท่านไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาศกัยภาพใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

     

3.10 ท่านไดรั้บประโยชนจ์ากการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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ข้อ ข้อความ 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

4 
4.1 

 

ร่วมประเมนิผล 
ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการติดตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารตลาดวดันํ้ าวดัตะเคียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษต์ลาดนํ้ าวดัตะเคียน  

     

4.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบติังานของภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

4.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพสินคา้จากร้านคา้และ
ธุรกิจต่างๆ ในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน 

     

4.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการใหบ้ริการของร้านคา้และ
ธุรกิจต่างๆ ท่ีมีในตลาดนํ้ าวดัตะเคียน  

     

4.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินส่ิงท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและ
ไม่ดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน  

     

4.6 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินส่ิงท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและ
ไม่ดีต่อสงัคมและวฒันธรรมของชุมชน  

     

4.7 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินส่ิงท่ีส่งผลกระทบในทางท่ีดีและ
ไม่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

     

4.8 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการติดตามการทาํงานของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตลาดนํ้ าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน 

     

4.9 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการดูแลรักษาสาธารณะสมบติัท่ี
สร้างข้ึนในตลาดนํ้ าวดัตะเคียนของนกัท่องเท่ียว 

     

4.10 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของตลาดนํ้ าวดัตะเคียนใหส้ะอาด สวยงาม เป็นระเบียบของ
ผูป้ระกอบการ 
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ตอนที ่3 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
ค าช้ีแจง จงเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง “ใช่” ถา้ท่านคิดวา่ขอ้ความนั้นถูกตอ้ง และเติมเคร่ืองหมาย / ลงใน
ช่อง “ไม่ใช่” ถา้ท่านคิดวา่ขอ้ความนั้นไม่ถูกตอ้ง  

ขอ้ ขอ้ความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เน่ืองจากมี

เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน เช่น สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ทอ้งถ่ินของชาวบา้น การประกอบ
อาชีพดั้งเดิม การล่องเรือชมวถีิชีวติ การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ ความเก่าแก่ของ
วดัตะเคียนและตน้ไมต้ะเคียน เป็นตน้ 

  

2. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์หค้วามสาํคญักบัการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของทอ้งถ่ิน   
3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่

คนในชุมชนเป็นส่ิงไม่จาํเป็น เน่ืองจากคนในชุมชนรู้ดีหมดแลว้  
  

4. การดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลพ้ืนท่ี
เพียงเท่านั้น 

  

5. การจดัการขยะของเสีย มีความสาํคญัต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม   
6. การจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐเพียงเท่านั้น 

เน่ืองจากอยูน่อกเหนือขีดความสามารถของผูน้าํชุมชนและคนในชุมชนจะทาํได ้
  

7. นกัท่องเท่ียวจาํนวนมากๆ เดินทางมาแห่งเดียวกนั ในคราวเดียวกนั ส่งผลดีต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้ม 

  

8. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษคื์อการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ไม่
เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

  

9. นกัท่องเท่ียวเป็นผูท่ี้ทาํใหชุ้มชนมีรายได ้จึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํตามกฎ ระเบียบ ท่ีชุมชน
กาํหนดข้ึน  

  

10. การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์อ้งเนน้การสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด เช่น สถานบนัเทิง และหา้งสรรพสินคา้  

  

11. การสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสาํนึกในการท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่าแก่นกัท่องเท่ียวถือ
เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

  

12. การแบ่งปันประโยชนคื์นกลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเป็น
ส่วนท่ีช่วยรักษาระบบนิเวศใหมี้ความยัง่ยนื 

  

13. การรับเงินบริจาค หรือเก็บค่าเขา้ชม หรือค่าใชส้ถานท่ี เช่น หอ้งสุขา ค่าท่ีจอดรถ รายได้
ทั้งหมดน้ีนาํมาใชใ้นบาํรุงรักษาสถานท่ีใหค้งสภาพดีเพ่ือการใชง้านในระยะยาว 

  

14. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์หค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว   
15. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษมุ่์งเนน้การเท่ียวชมเพ่ือความบนัเทิงใจ   
16. ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัในการจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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ขอ้ ขอ้ความ ใช่ ไม่ใช่ 
17. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน

ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 
  

18. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษช่์วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน
ทอ้งถ่ิน  

  

 
****** ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลา และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ****** 
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ชุดที_่ _ _  

แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

กรณีศึกษา ตลาดน า้วดัตะเคยีน อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 
ค าช้ีแจง 

การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนสําคัญของการทําวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
กรณีศึกษา ตลาดนํ้าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” ดงันั้นขอ้มูลของท่านท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามน้ีจะเก็บเป็นความลบัและนาํไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาและการพฒันาเท่านั้น 
ผูว้จิยัจึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็น
จริงและตอบทุกขอ้ โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ตลาดนํ้าวดัตะเคียน 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประชาชน 
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วม

จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้าวดัตะเคียน 
 
       คมลกัษณ์ สงทิพย ์
      นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
                สาขาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่ือ…………………........เพศ…………...อาย…ุ………ระยะเวลาพกัอาศยัในชุมชน……………... 
ภูมิลาํเนา…………ระดบัการศึกษา……………อาชีพ……………รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน…………... 
ตาํแหน่ง……………………………….สถานท่ีทาํงาน……………………………………………. 
 
ตอนที ่2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้าวดัตะเคียน 
1.  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในผลประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่านและหน่วยงานของท่านมีบทบาทและหนา้ท่ีในส่งเสริมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในตลาดนํ้าวดัตะเคียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านและหน่วยงานของท่านมีแนวทาง/แผนงาน/นโยบาย/ยทุธศาสตร์/กิจกรรม/โครงการในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านและหน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 ความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
1.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษคื์ออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนมีจุดเด่น จุดดอ้ย 
ปัญหา และอุปสรรคอยา่งไรบา้ง   
     2.1 จุดเด่น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     2.2 จุดดอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     2.3 ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     2.4 อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนมีความสาํคญัอยา่งไร
บา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนมีประโยชน์กบักลุ่มใด 
อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  ท่านคิดวา่ตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียน มีศกัยภาพเหมาะสมเพียงพอท่ีจะพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษห์รือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนส่งผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนส่งผลกระทบดา้น
สังคมและวฒันธรรมอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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8.  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดนํ้าวดัตะเคียน และวดัตะเคียนส่งผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที ่4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษต์ลาดนํ้าวดัตะเคียน 
1.  ท่านและหน่วยงานของท่านมีปัญหาในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้า
วดัตะเคียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ท่านและหน่วยงานของท่านมีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาดนํ้า
วดัตะเคียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ท่านและหน่วยงานของท่านมีขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ตลาดนํ้าวดัตะเคียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
****** ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลา และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ *** 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล    นายคมลกัษณ์ สงทิพย ์

ประวติัการศึกษา             พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

     มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะวทิยาการจดัการ  

     สาขาการจดัการการท่องเท่ียว   

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั พ.ศ. 2557 ท างานอิสระ เช่น งานอีเวน้ท ์งานโรงแรม 

     งานทวัร์ งานวจิยั งานการสอน งานอบรมสัมมนา   
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