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 The  aims  of  this  study  were  to  study  the  level  of  entrepreneur’s  
participation, examine  factors  related  to  enterprisers’  participation  and  clarify  troubles  or  
barriers  in  the eco-tourism  development. Moreover, the  benefits  of  this  research  can  be  
useful  paths  to improve  the  participation  of  entrepreneurs  in  the  future 
 The  sample  consisted  of  219  enterprisers  of  Donwai  Market  in  Nakhon 
pathom province, using  questionnaires  that  the  author  created  to  collect  the  data. The  
available  data was  analyzed  by   t-test  and  One  way ANOVA  were  used  for  comparing  
the  means  of  enterprisers’s  participation  on  various  variables 
 The  results  of  this  study  were  as  follows : 
 In  general, the  entrepreneur’s  participation  level  in  the  eco-tourism 
development  was  moderate  ( x  = 2.93). Considering  by  each  components  of  

participation, the  level  of  utilization  was  at  a  high  level  ( x  = 3.55) - implementation  and  

evaluation  were at  a  moderate  level  ( x  = 3.30 and 2.83 respectively). The  rests, decision-

making  and planning,  were  the  low  level ( x  = 2.56 and 2.44 respectively). When  
compared  the enterprisers’s  participation  level  in  the  eco-tourism  development  on  
related  factors  such  as sex,  age,  education  level,  monthly  income,  place  of  birth,  kind  
of  product,  duration  of  work and  receiving  information  about  entrepreneurship  
development,  the  results  displayed  as  a whole  that  the  participation  level  of  
enterprisers  was  different  but  not  statistically  significant 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  และ

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการทองเท่ียว ในฐานะท่ีเปนธุรกิจบริการท่ีสรางงานและกระจาย

รายไดสูชุมชนเปนอยางมาก  ดังเห็นไดจากสถิติแสดงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวใน

ประเทศไทย  และรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  (ดัง

ภาคผนวกตารางท่ี 26)    

    ดังนั้น  ความตองการของประเทศในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากับการ

อนุรักษ  และกระแสโลกท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางย่ังยืน  เปนเหตุใหเกิดกระแสท่ีมีผลตอ

การเปล่ียนแปลงการทองเท่ียวท่ีสําคัญ  3  ดาน  คือ   กระแสความตองการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ    กระแสความตองการของนักทองเท่ียวในการศึกษาเรียนรู  ส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ    กระแสความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน         

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในชวงคาบเกี่ยวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535 – พ.ศ.2539)  มีความผกผันและเกิดวิกฤตเกี่ยวกับปญหาทาง

เศรษฐกิจคอนขางรุนแรง  สืบเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 

– พ.ศ.2554)  ทําใหรัฐบาลตองเรงกําหนดมาตรการในการนําเงินตราเขาประเทศ  เพ่ือลดความ

รุนแรงของปญหาทางเศรษฐกิจและมาตรการท่ีสําคัญของรัฐบาลมาตรการหนึ่ง  ก็คือ  การสงเสริม 

และพัฒนาการทองเท่ียวในประเทศไทย  เพ่ือดึงดูดใหชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเท่ียวใน

ประเทศไทย  พรอมกับสงเสริมและปรับเปล่ียนทัศนคติ  ในการทองเท่ียวของคนไทยท่ีนิยมเดินทาง

ไปทองเท่ียวในตางประเทศใหหันมาทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้น (การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย 2539: 15)  โดยมาตรการดังกลาวท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใหการพัฒนาการทองเท่ียวเปนไป

อยางมีคุณภาพและยั่งยืน  ซ่ึงมีนโยบายหลัก  คือ  ใหประชาชนหรือชุมชนทุกกลุมมีสวนรวมในการ

ฟนฟูอนุรักษ  และพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวในทุกระดับ  ท้ังดานการวางแผนการจัดการ 
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ทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเปนระบบ  โดยการจัดตั้งองคกรในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจาก

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในทองถ่ิน 

    จากการพัฒนาประเทศท่ีผานมาพบวา  ปญหาสําคัญท่ีทําใหการพัฒนาไมบรรลุผลสําเร็จ

เทาท่ีควร  เนื่องจากประชาชนขาดการรวมพลังเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

โดยภาครัฐมักจะเปนผูกําหนดนโยบายแตฝายเดยีว ประชาชนมิไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาว  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2544)  จึงได

เปดโอกาสใหประชาชนหลายฝายท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาฯ  ตั้งแต

เริ่มแรก  โดยเฉพาะการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกฝายท่ัวประเทศ  นับเปนการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบันของไทย ไดมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหนาท่ี  การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชน  ในการตัดสินใจระดับตาง ๆ ของรัฐใหเดนชัดขึ้น   โดยเฉพาะในเรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาชน  รวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม  เชน  ในหมวดท่ี 3 มาตรา 

66   ไดกลาวไววา  “บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน  ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม  ยอมมี

สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของ

ชาติ  และมีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”    

    ในป  พ.ศ.2549  จังหวัดนครปฐมไดประกาศใหเปนปแหงการทองเท่ียวของจังหวัด  โดย

เริ่มจากการจัดทํายุทธศาสตรดานการทองเท่ียวขึ้น  ตลอดจนคิดคนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีแปลก

ใหม  โดยเนนการทองเท่ียวเชิงนิเวศและใหความสําคัญกับทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตร  อารยธรรม  ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  มีการรณรงคและสงเสริมให

อนุรักษส่ิงดีงามของจังหวัด  ไมวาจะเปนวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน

และการพัฒนาบูรณะ  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุท่ีมีอยูในจังหวัด  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

จังหวัดใหมีความพรอมท่ีจะรองรับกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ศูนยการทองเท่ียว  กีฬา  และ

นันทนาการจังหวัดนครปฐม  2549)  โดยเนนประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

1. พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสรางความปลอดภัยของเกษตรอุตสาหกรรม 

    2. สรางเครอืขายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร   และ

เทคโนโลยี  สารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร  อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย 

3. พัฒนาแหลงทองเท่ียว  การบริการ  และการรักษาความปลอดภัย 

4. การประชาสัมพันธและการตลาด 
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    จากแผนยุทธศาสตรของจังหวัดนครปฐมท่ีกลาวขางตน  จะเห็นไดวาชุมชนจําเปนตอง

พัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชนของตน  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวจังหวัด

นครปฐม   

    ตลาดดอนหวาย  ถือไดวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีแสดงถึงเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชน

ทองถ่ินท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครปฐม  และมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียว  เนื่องจาก

อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก  ทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดดอนหวายเพ่ิมมากขึ้น

เรื่อย ๆ โดยนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ซ่ึงการท่ีมีนักทองเท่ียวมาเที่ยวเพ่ิมมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ  ไดสงผลกระทบตอชุมชนและวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน  ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพมาประกอบอาชีพคาขายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของนักทองเท่ียว  และสรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชนไดมาก  ทําใหผูท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการตลาดตองปรบัตัวและนําไปสูการขยายและพัฒนา  เพ่ือใหสามารถ

รองรับกับจํานวนนักทองเท่ียวจํานวนมาก ๆ ได  จากอดีตถึงปจจุบันจึงไดเห็นการพัฒนาของตลาด

ในดานตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง  ไมวาจะเปนรูปแบบของสินคา  กิจกรรมการทองเท่ียว  และธุรกิจ

บริการทองเท่ียว   เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

    ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง  การมีสวนรวมของผูประกอบการ

รานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม โดย

สาเหตุท่ีเลือกศึกษาผูประกอบการรานคา  เนื่องจากผูประกอบการรานคาเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย

ตอการพัฒนาการทองเท่ียวของตลาดดอนหวายมากท่ีสุด  และเพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปใช

ประโยชน  และเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดตอไป 

 

2.  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

    2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา     ในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม 

     2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา   ใน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม 

     2.3 เพ่ือศึกษาปญหา   อุปสรรค   ของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนาแหลง  ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม และขอเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา 
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3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

     ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก 

     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ภูมิลําเนา  

ประเภทของสินคาท่ีขาย  รายไดตอเดือน    ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย  

และการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวาย 

     3.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก  ระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการ

รานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงแบงออกเปน 5  ดาน  ไดแก   การมีสวนรวมใน

การริเริ่ม   การมีสวนรวมในการวางแผน   การมีสวนรวมในการดําเนินการ   การมีสวนรวมในการ

รับผลประโยชน   การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

 

4.  สมมติฐานการศึกษา 

     4.1  ระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา   ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  แตกตางกันไปตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  

การศึกษา  รายไดตอเดือน  และภูมิลําเนา   

     4.2   ระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา     ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย    แตกตางกันไปตามประเภทของสินคาท่ีขาย     

     4.3    ระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา      ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย   แตกตางกันไปตามระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายใน

ตลาดดอนหวาย   

     4.4   ระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา     ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  แตกตางกันไปตามการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการ

พัฒนา           

 

5.  ขอบเขตการศึกษา 

     ในการศึกษาครั้งนี ้  เปนการศึกษาวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  

Research)  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  โดยไดกําหนดขอบเขตในดานตาง ๆ ไวดังนี ้

 

     ขอบเขตดานพ้ืนที่   

    ตลาดดอนหวาย  ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
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    ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

    ศึกษาระดบัการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ

มีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา  ตลาด

ดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดและแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ  ตอไป 

 

    ขอบเขตเชิงประชากร 

    ศึกษาเฉพาะผูประกอบการรานคาบริเวณตลาดดอนหวาย  ตําบลบางกระทึก  อําเภอสาม

พราน  จังหวัดนครปฐม 

 

    ขอบเขตเชิงเวลา 

ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2552  –  เดือนธันวาคม พ.ศ.2553  รวมระยะเวลา  

1  ป  4  เดือน  โดยเก็บและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิชวงเดือน  สิงหาคม – กันยายน  พ.ศ.2553 

 

6.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

   ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1    กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน 
- ภูมิลําเนา 

การมีสวนรวมของผูประกอบการ

รานคา ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ  
1. การริเริ่ม 

2. การวางแผน 
3. การดําเนินการ 
4. การรับผลประโยชน 

5. การติดตามประเมินผล 

ปจจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
- ประเภทของสินคาท่ีขาย 

- ระยะเวลาประกอบอาชีพ 
-  การไดรับขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับการพัฒนาตลาด 
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7.  ขั้นตอนของการศึกษา 

7.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือนํามากําหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา 

7.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

7.3 การวิเคราะหขอมูล 

7.4 การสรุปผลการศึกษา 
7.5 การเสนอแนะ 

 

8.  คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

    8.1  การมีสวนรวม   หมายถึง  การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  โดยท่ีประชาชนไดเขาไป 

เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมน้ัน  ไมวาจะเปนบุคคลหรือของกลุม  เพ่ือรวมกันเสนอความคิดเห็น  

การรวมปฏิบัติกิจกรรม  การรวมลงทุน  การติดตามและหรือประเมินผล  กอใหเกิดการพัฒนาและ

เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการ  เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและ

ประชาชน  สงผลใหการเนินกิจกรรมตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค  หรือเปนไปตามแผนงานหรือ

การท่ีไดกําหนดไว(สบสุข ลีละบุตร  2543:10) 

    8.2  การมีสวนรวมในการริเริ่ม   เปนขั้นตอนท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการคนหา

ปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน  ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดความ

ตองการของชุมชน  และมีสวนในการจัดลําดับของความตองการดวย 

    8.3 การมีสวนรวมในการวางแผน  เปนขั้นตอนท่ีประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย  และวัตถุประสงคของโครงการ  กําหนดวิธีการ  และแนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจน

กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีจะใช 

    8.4 การมีสวนรวมในการดําเนินการ  เปนขั้นตอนท่ีประชาชนมีสวนรวมในการสราง

ประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย  วัสดุอุปกรณและแรงงาน  หรือเขารวมบริหารงาน  

ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

    8.5  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน    เปนขั้นตอนท่ีประชาชนมีสวนรวมในการ

รับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากกการพัฒนา  หรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาท้ังดาน

วัตถุและจิตใจ 

    8.6  การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล   เปนขั้นตอนท่ีประชาชนเขารวมประเมิน

วา  การพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด  ซ่ึงในการประเมินอาจปรากฏใน

รูปของการประเมินยอย (Formative  Evaluation)  เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะ ๆ หรือ
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กระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative  Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด

(บัณฑร ออนดํา อางถึงใน ทศพล  กฤตยพิสิฐ 2538:13) 

     8.7  การพัฒนา   หมายถึง    การปรับปรุง    การดูแลรักษา   และเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอมของชุมชนใหอยูในสภาพท่ีด ี   ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนในทุก ๆ ดาน  และเปนไปใน

ทิศทางท่ีตองการ  เพ่ือคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี    โดยความรวมมือของประชาชนภายใน

ชุมชน (นดา  ดําริหเลิศ  2542 :16) 

     8.8  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ  หมายถึง  ตลาดดอนหวาย  อําเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐม 

     8.9  ผูประกอบการรานคา   หมายถึง  ประชาชนท่ีประกอบอาชีพคาขายอยูในบริเวณ

ตลาดดอนหวาย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

    8.10 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายในตลาด    หมายถึง  ระยะเวลาท่ีเริ่มคาขายท่ี

ตลาดดอนหวายจนถึงปจจุบัน 

    8.11 ประเภทของสินคา     หมายถึง     ชนิดของสินคาท่ีนํามาขายในตลาดดอนหวาย  

เชน   ขายผัก/ผลไม  รานขนมหวาย  เส้ือผา  ของท่ีระลึก  แพ/รานขายอาหาร  เครื่องดื่ม   บริการนํา

เท่ียว  เปนตน 

 

9.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

    9.1 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี ้    จะทําใหเกิดมาตรการการสงเสริมการมีสวนรวม

ของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  

จังหวัดนครปฐม 

    9.2 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี ้  จะเปนเคร่ืองมือท่ีเสริมสรางความสัมพันธของการมี

สวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   กรณีศึกษา  ตลาดดอน

หวาย   จังหวัดนครปฐม 

    9.3 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้จะนําไปสูแนวทางการแกไขปญหา      และนํา

ขอเสนอแนะท่ีไดรับไปใชในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  

จังหวัดนครปฐม  ได 

    9.4 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ

แกไข  ปรับปรุง  และดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงตลาดดอนหวาย และแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ  

ตลอดจนเปนแนวทางในการศึกษา  คนควาเพ่ิมเติมใหกับผูท่ีสนใจศึกษาวิจัยตอไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

     การศึกษาเรื่อง  “การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ   กรณีศึกษา ตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม”   ผูศึกษาไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยตาง 

ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ตามประเด็นตอไปนี ้

    1.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

1.1  นิยามและความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

1.2  แนวคิดพ้ืนฐานของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

1.3  องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

1.4  ผลกระทบของการทองเท่ียว 

    2.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวโดยชุมชน  

2.1  นิยามและความหมายของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

2.2  องคประกอบของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

2.3  หลักการของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

2.4  ผลกระทบจากการทองเท่ียวโดยชุมชน 

    3.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 

3.1  ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

3.2  ลักษณะสําคัญของการพัฒนาชุมชน 

3.3  แนวความคิดพ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน 

    4.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

4.1  ความหมายของการมีสวนรวม 

4.2  ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการการมีสวนรวม 

4.3  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม  

    5.  ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา  :  ตลาดดอนหวาย 

    6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
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1.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

1.1 นิยามและความหมายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
          การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนแนวความคิดท่ีพ่ึงปรากฏขึ้นเม่ือไมนานมานี ้ และยังมี

การใชคําภาษาอังกฤษอ่ืนๆท่ีใหความหมายเชนเดียวกัน ท่ีสําคัญไดแก Nature Tourism Biotourism, 

Green Tourism เปนตน อยางไรก็ตาม การทองเท่ียวดังกลาวลวนแตเปนการบงบอกถึง การ

ทองเท่ียวแบบย่ังยืน (sustainable tourism) ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาไดให

คําจํากัดความของการทองเท่ียว แบบย่ังยืนวา "การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

นักทองเท่ียวและผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวน รักษาโอกาสตางๆ

ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเท่ียวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง

ความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย" โดยมีลักษณะท่ีสําคัญคือ เปนการทองเท่ียว ท่ีดําเนินการภายใต

ขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาต ิ และตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี ท่ีมีตอขบวนการทองเท่ียว อีกท้ังตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทองเท่ียวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และตองช้ีนําภายใต

ความปรารถนาของประชาชนทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวนั้น  ๆ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม แหงประเทศไทย 2539) สําหรับความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ไดมี

บุคคลหรือองคกรตางๆใหความหมายและคําจํากัดความไวมากมาย เปนท่ียอมรับในระดับหนึ่งและ

ไดรับการอางอิงถึงเสมอ ท่ีสําคัญมีดังนี ้

           Ceballos Lascurain (1991) ใหคําจํากัดความของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา "เปน

การทองเท่ียว รูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาต ิ โดยไมใหเกิดการ

รบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู และ

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน

แหลงธรรมชาติ เหลานั้น" 

          Elizabeth Boo (1991) ใหคําจํากัดความการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา "การทองเท่ียว

แบบอิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชนตอ การอนุรักษ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกปอง

ดูแลรักษาพ้ืนท่ี มีการสรางงานใหกับชุมชนหรือทองถ่ิน พรอมท้ังใหการศึกษาและ สรางจิตสํานึก

ดานส่ิงแวดลอม" 

          The Ecotourism Society (1991) ใหคําจํากัดความการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา "การ

เดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเรียนรูถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร

ดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําลายคุณคาของ ระบบนิเวศและใน
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ขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีสงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ เกิด

ประโยชนตอประชาชนทองถ่ิน" 

          Western (1993) ไดปรับปรุงคําจํากัดความการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ The 

Ecotourism Society ใหส้ันและกะทัดรัด แตมีความหมายสมบูรณมากขึ้นคือ "การเดนิทางทองเท่ียว

ท่ีรับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม และทําใหชีวิตความเปน อยูของ

ประชาชนทองถ่ินดีขึ้น" 

          The Commonwealth Department of Tourism (1994) ไดใหคําจํากัดความการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษคือ การทองเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระดานการศึกษา การเขาใจ

ธรรมชาติส่ิงแวดลอม และการจัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศใหยั่งยืน คําวา ธรรมชาต ิ ส่ิงแวดลอมยัง

ครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินดวย สวนคําวาการรักษาระบบนิเวศใหยั่งยืนนั้น

หมายถึง การปนผลประโยชนตาง  ๆกลับสูชุมชนทองถ่ินและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

          เสรี เวชบุษกร (2538) ใหคําจํากัดความการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา การทองเท่ียวท่ีมี

ความรับผิดชอบตอแหลงทองเท่ียว ท่ีเปนธรรมชาติและตอส่ิงแวดลอมทางสังคม ซ่ึงหมายรวมถึง

วัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีอยูใน ทองถ่ินดวย 

          จากการใหความหมายและคําจํากัดความการทองเท่ียวเชิงอนุรักษดังกลาวขางตน ผู

ศึกษาพอจะสรุปไดวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับ

การเดินทางไปยังแหลงธรรมชาต ิและแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิดการ

รบกวนหรือทําความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม แตมีวัตถุประสงคอยางมุงม่ัน

เพ่ือช่ืนชม ศึกษา เรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะ

ทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น อีกท้ังชวยสรางโอกาส ทางเศรษฐกิจท่ีสงผลใหการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนทองถ่ินดวย 

1.2 แนวคิดพ้ืนฐานของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2539) ไดกลาวถึง 

แนวคิด ท่ีเปนพ้ืนฐานหรือหลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยสรุปไดดังนี ้

          1. เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ (nature-based)       รวมถึงแหลง

วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณ เฉพาะถ่ิน (identical or uniqe) และ

ทรงคุณคาในพ้ืนท่ีนั้น 

          2. เปนการทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบ (responsibly travel) และมีการจัดการ

อยางย่ังยืน (sustainable management) ไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
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คอนขางต่ํา (no or low impact) และชวยสงเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ของแหลงทองเท่ียว

ใหยั่งยืนตลอดไป 

          3. เปนการทองเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู (learning) และการใหการศึกษา  

(education) เกี่ยวกับระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอมของ แหลงทองเท่ียวเพื่อเพ่ิมพูนความรู 

(knowledge) ความประทับใจ (appreciation) และประสบการณ (experience) ท่ีมีคุณคา ซ่ึงจะสราง

ความตระหนักและจิตสํานึกท่ีถูกตองทางดานการอนุรักษ ท้ังตอนักทองเท่ียว ประชาชนทองถ่ิน 

ตลอดจนผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ 

          4. เปนการทองเท่ียวท่ีนําไปสูการกระจายรายได ท้ังในระดับทองถ่ินและ 

ระดับประเทศ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน (involvement of local community or 

people participation) ในภาคบริการตางๆ เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน (local benefit) 

มากกวาการทองเท่ียวท่ีเคยสงเสริมกันมาตั้งแตอดีตจนกระท่ังปจจุบันท่ีเรียกวา conventional 

tourism ซ่ึงมักจะเปน การทองเท่ียวแบบหมูคณะใหญๆ (mass tourism) ท่ีผลประโยชนสวนใหญ

มักจะตกอยูกับผูประกอบการ หรือบริษัทนําเท่ียวเทานั้น 

          วรรณพร  วณิชชานุกร (2541:5) กลาววา  จากรูปแบบการทองเท่ียวแบบดั้งเดิมท่ี

นักทองเท่ียวมาเท่ียวกันเปนจํานวนมาก ๆ กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมตาง ๆ ตามมา   มีนักวิชาการ

หลากหลายไดแสดงความคิดเห็นวาการทองเท่ียวในรูปแบบใหมในเชิงอนุรักษนั้น  ควรจะมี

หลักการตาง ๆ ท่ีสรุปไดดังนี ้

          1. เปนการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอม  ไมวาจะเปน

น้ําเสีย  ขยะ  ตลอดจนการคมนาคม 

          2. กอใหเกิดประโยชนระยะยาวแกทรัพยากร  ชุมชนในทองถ่ินและอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียว  สวนหนึ่งของรายไดควรยอนไปสูการอนุรักษ 

        3. การจัดประสบการณใหนักทองเท่ียวเปนการศึกษาดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   

สภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ควรสนับสนุนใหนักทองเท่ียวมีความรับผิดชอบท้ังดาน

คุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมของตนเองท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรม

ในชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 

        4. ในการสรางหรือการจัดการใด ๆ ควรยอมรับในขอจํากัดของสภาพแหลง 

ทองเท่ียวตามลักษณะท่ีเปนอยูหากมีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลง  ควรเปนไปเพ่ือใหทัศนียภาพของ

ทองถ่ินดีขึ้นตลอดจนการลงทุนทางดานการทองเท่ียวก็เปนไปเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรม

ตาง ๆ ในทองถ่ิน  ไมพ่ึงพาการลงทุนของตางชาติซ่ึงเปนการลดการไหลออกของรายไดไปยัง

ตางประเทศ 
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        5. ในการวางแผน  ตัดสินใจและดําเนินงานตลอดจนการควบคุม  ควรใหคนใน 

ทองถ่ินมีสวนรวมมากท่ีสุด  มิใชเปนเพียงเปาหมายของการทองเท่ียวและใหบุคคลภายนอกมาคิด

และตัดสินใจเพียงฝายเดียว  เพราะจะไมเปนไปตามความตองการของคนในทองถ่ินอยางแทจริง 

        6. ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษการทองเท่ียว    

ใหมีคุณภาพย่ังยืน  หรือไมเพียงใด  การทําธุรกิจโดยมุงทํากําไรสูงสุดในระยะส้ันเปนการทุบหมอ

ขาวตัวเอง  อยางไรก็ตามบริษัทนําเท่ียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการทองเท่ียวไดตราบ

นานเทานาน  ถามีการจัดทําธุรกิจท่ีถูกตองเหมาะสม  นับตั้งแตการใชวัสดุท่ีไมทําลาย

สภาพแวดลอมและสามารถนํามาใชใหมได  การมีมัคคุเทศกท่ีมีความรูในระบบนิเวศและ

วัฒนธรรมของแหลงการทองเท่ียวอยางแทจริง  การใหการศึกษาแกนักทองเท่ียวเกี่ยวกับวัฒนธรรม  

ประเพณีของทองถ่ินท่ีเปนจุดหมายปลายกอนท่ีจะไปถึงท้ังในรูปของภาพยนตรในเครื่องบิน  เทป

บันทึกเสียง   และเอกสารเผยแพร 

        7. มีการจัดการและควบคุมจํานวนของนักทองเท่ียว  ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและ 

ไมเกินความสามารถของชุมชนในทองถ่ิน  และระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวจะรองรับได  อีกท้ัง

มีนักทองเท่ียวสมํ่าเสมอตลอดท้ังป  ไมใชมีเฉพาะฤดูกาล  เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับผูท่ีทํางานใน

อุตสาหกรรมน้ี 

        จากหลักการดังกลาวขางตนนี้  อาจสรุปไดวา  การทองเท่ียวแนวใหมนั้นเปนการ 

ทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของธุรกิจการทองเท่ียวในระยะยาว  จึงจําเปนตองมีการอนุรักษ

สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของชุมชน ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวใหมีผลกระทบทางลบนอยท่ีสุด  

และทองถ่ินไดรับประโยชนจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  อยางยุติธรรม  มิใชเปนเพียงเปานิ่งท่ี

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมาตักตวงเอาผลประโยชนแตเพียงฝายเดียวเชนท่ีผานมาในอดีต 

     1.3 องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

          ดรรชนี เอมพันธุ และสุรเชษฎ เชษฐมาส (2539) กลาววา โดยท่ัวไปแลวการวาง 

แผนการทองเท่ียวซ่ึงรวมไปไปถึงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดวยนั้น จะเกี่ยวของกับองคประกอบ

สําคัญ 4 ประการ ดังนี ้

1. ทรัพยากรการทองเที่ยว (natural resource tourism) 

   การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเกี่ยวของกับธรรมชาติท่ียังดํารงไวซ่ึงสภาพดังเดิม 

ของระบบนิเวศ (first hand ecosystem) และวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษสวนใหญ จึงมักปรากฏอยูในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีอนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุ สัตวปา และอุทยานประวัติศาสตร เปนตน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (2539) กลาวถึงแหลงทองเท่ียวธรรมชาต ิวาเปนแหลงท่ีมีจุดเดนเปนส่ิงท่ีดึงดูดใจ
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นักทองเท่ียว (nature attractions) และตัดขาดจากโลกภายนอก (solitude) ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไมได 

สัมผัสท่ีบาน นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของทรัพยากรแหลงทองเท่ียววา หมายถึงแหลง

ทองเท่ียวท่ีเปนจุดหมาย (destination) ของการทองเท่ียว ซ่ึงหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีรองรับนักทองเท่ียว 

พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวจะมีทรัพยากรท่ีเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียว ความดึงดูดใจ เหลานั้นอาจเปน

ความดึงดูดใจของนักทองเท่ียวประเภทใดประเภทหนึ่ง แตอาจไมเปนส่ิงดึงดูดใจของนักทองเท่ียว

ประเภทอ่ืน ดังนั้นสภาพทรัพยากรจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับตลาดการทองเท่ียว นอกจากความ

ดึงดูดใจในทรัพยากรแลว ในบางพ้ืนท่ียังมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียว ดังนั้น ทรัพยากร

แหลงทองเท่ียวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของนักทองเท่ียวดวย โดยไดแบง

แหลง ทองเท่ียวออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ (nature destination) 

และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (cultural destination) ซ่ึงรวมเอาแหลงทองเท่ียวศาสนา 

ประวัติศาสตร และโบราณคดี (historical, archaeological and regions destination) และแหลง

ทองเท่ียวศิลปะ  วัฒนธรรม และประเพณี (art, culture and traditional destinations) เขาไวดวยกัน 

ดังนั้น หากมองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนอุตสาหกรรมบริการอยางหนึ่ง แหลงทองเท่ียวดังกลาว

ขางตนจัดไดวาเปนวัตถุดิบเพ่ือรองรับการทองเท่ียว และเปนวัตถุดิบประเภทใชแลวไมหมดไป 

หรือสูญหายหากมีการควบคุมปองกันดวยการวางแผนอยางเปนระบบ และนําไปสูการ ปฏิบัติอยาง

จริงจังและตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนใหแหลงทองเท่ียว ยังประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวได

อยางย่ังยืนโดยไมเส่ือมโทรมลงไป ท้ังยังไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถ

ของระบบท่ีจะรองรับได (carrying capacity) 

2. นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (2540) ระบุวานักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ 

   ประเภทท่ี 1 นักทองเท่ียวแบบหัวกระทิ (hard-core nature tourists) เปน 

นักทองเท่ียวท่ีเนนความสําคัญในการศึกษาคนควาขณะ ท่ีเท่ียวชมธรรมชาต ิ

   ประเภทท่ี 2 นักทองเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (dedicated nature tourists) เปน

นักทองเท่ียวท่ีเนนเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะไดรูไดเขาใจใน

ธรรมชาติหรือประเพณีทองถ่ิน 

   ประเภทท่ี 3 นักทองเท่ียวธรรมชาติเปนหลัก (mainstream nature tourists) เปน

นักทองเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ ท่ีไมเคยไปมากอน เชน ไปเยือนลุมน้ําอะเมซอน (Amazon) 

อุทยานกอริลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ท่ีเปนการริเริ่ม

สําหรับโปรแกรมทองเท่ียวพิเศษ 
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   ประเภทท่ี 4 นักทองเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (casual nature tourists) เปน 

นักทองเท่ียวท่ีบังเอิญตองไปชมธรรมชาต ิเพราะเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทองเท่ียวท่ีตนไดเลือก

ไป 

   นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ตามท่ี Green (1991 อางถึงใน  วรรณพร  วณิชชานุกร  

2541 :4)  ไดรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับ นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษและกิจกรรมท่ีควรจะทํามีดังนี ้

1. เปนผูรักษาธรรมชาติหรือนักส่ิงแวดลอม  ควรเปนผูท่ีพักอยูในแคมปไดโดย

ไมตองใชถวยกระดาษ ไมใชผาปูพ้ืนพลาสติกเพียงครั้งเดียวแลวท้ิง  และไมดื่มโคคาโคลาเปนลัง ๆ 

อยางไรก็ตามนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษทุกคนก็มิไดมีมาตรฐานเดียวกันหมด  จึงมีการแบง

นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษออกเปนกลุมคราว ๆ ไดดังนี ้

2. นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบสมบุกสมบัน  จะเปนกลุมหนุม-สาว  ไปจนถึง

วัยกลางคน  ชอบทองเท่ียวคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ มาจากองคกรอิสระ  พักโรงแรงราคาถูก  ใชรถ

ประจําทาง  รับประทานอาหารพ้ืนเมือง  ชอบกีฬาและการทองเท่ียวแบบผจญภัย 

3. นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบสบาย ๆ มักจะเปนกลุมคนวัยกลางคน  ชอบ

เดินทางเปนกลุมจัดโดยบริษัทนําเท่ียว  พักโรงแรม 3 ดาว และ 5 ดาว  ชอบใชแท็กซ่ี  รับประทาน

อาหารใหหองหรูหราชอบการทองเท่ียวแบบธรรมชาติและซาฟาร ี

4. นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีความสนใจเฉพาะเรื่อง  เปนกลุมคนตั้งแตหนุม-

สาว ไปจนถึงผูสูงอายุ  ชอบเดินทางคนเดียว  ชอบการทองเท่ียวแบบอิสระและมีความสนใจเฉพาะ

ทางไมใหความสําคัญกับเรื่องท่ีพัก  ใชยานพาหนะ  หรือรับประทานอาหารอะไรก็ได  มีความ

สนใจงานอดิเรก  และการสํารวจทางวิทยาศาสตร 

   นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2539) ได

กลาวถึงลักษณะของนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษวา จะตองเปนนักทองเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

กับวัตถุประสงคในการศึกษาหาความรู และประสบการณ เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใน การอนุรักษ

ธรรมชาต ิ

3. การตลาด 

   การตลาดนับเปนสวนสําคัญในการชักจูงนักทองเท่ียวใหไปทองเท่ียว โดย 

เปนส่ือกลางระหวางนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และแหลงทองเท่ียว ซ่ึงในเชิงการตลาดจะตองทํา

ความเขาใจใหชัดเจนวา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ มีลักษณะอยางไร โดยการใหขอมูลและส่ิงท่ี

คาดหวังจากการทองเท่ียว (expectation) อยางถูกตองแกนักทองเท่ียว เพ่ือเปนการชวยให

นักทองเท่ียวตัดสินใจวา รูปแบบของการทองเท่ียวในลักษณะเชนนี้เหมาะสม กับความสนใจ และ
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ตรงตามความตองการของตนเองหรือไม และสามารถยอมรับกฎ หรือกติกาของการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษไดหรือไม 

   ดังนั้น จึงเห็นไดวาการตลาดเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเลือกสรรประเภทและ

คุณภาพของนักทองเท่ียว เพ่ือสงเสริมสนับสนุน การทองเท่ียวในเชิงคุณภาพ (qualitative tourism) 

มากกวาการทองเท่ียวในเชิงปริมาณ (quantitative tourism) อันจะเปนหนทาง นําไปสูการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน ซ่ึงสวนใหญงานดานการสงเสริมการตลาดเปนหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ดรรชนี เอมพันธุ และสุรเชษฎ เชษฐมาส 2539) 

4. การบริการ 

การทองเท่ียวซ่ึงรวมถึงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตองการส่ิงอํานวยความสะดวก

ตางๆ ท่ีจําเปนตอการสนองความตองการของนักทองเท่ียว ในขณะท่ีมีกิจกรรมการทองเท่ียว แต

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้นตองการบริการท่ีเนนการใหขอมูลขาวสาร และการบริการเพ่ือให

นักทองเท่ียว ไดรับประสบการณ ความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

ทองถ่ินทองถ่ิน เชน บริการดานส่ือความหมายธรรมชาติ การมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินใน

ภาคบริการ ซ่ึงไดแก การจัดท่ีพักท่ีสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(ecolodge) เปนมัคคุเทศกนําทางในการเดินปา เปนตน 

1.4 ผลกระทบของการทองเที่ยว 

          อุดม  เชยกีวงศ  และคณะ (2548: 76-80)    กลาวถึงการทองเท่ียววามีผลกระทบ 

ตอดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1.  ผลกระทบตอสังคม  การพัฒนาการทองเท่ียวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนใน 

สังคม  ท้ังในดานการสรางสรรค  ในขณะเดียวกันก็นํามาซ่ึงความเส่ือมถอยของชุมชนไดเชนกัน 

2.  ผลกระทบตอเศรษฐกิจ      การทองเท่ียวสามารถทํารายไดเพ่ิมใหแกทองถ่ินเปน

จํานวนมาก  ในขณะเดียวกันก็ทําใหสินคาและบริการ  คาครองชีพตาง ๆ ในแหลงทองเท่ียวนั้น

สูงขึ้น  การลงทุนดานการกอสรางจะมีผลใหชาวนา  ชาวไร  หันมาหาแรงงานท่ีมีคาตอบแทนสูง

กวา  เปนผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ในขณะท่ีความตองการผลผลิตเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากมี

นักทองเท่ียวเขามาใชบริการดวย  ราคาผลผลิตจึงสูงขึ้น  การปองกันผลกระทบดานนี้จะทําไดโดย

การกําหนดใหมีแผนสงเสริมดานการศึกษา  และฝกอบรมใหประชากรในทองถ่ินนั้น  สามารถ

ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดกวางขวางย่ิงขึ้น 

3. ผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม      นอกจากผลกระทบตอสังคม

ดังกลาวแลว  การทองเท่ียวยังมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
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4.  ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ  การเดินทางกับการใชยานพานะประเภทตาง ๆ เปน

เรื่องท่ีสัมพันธกัน  ไมวาจะเปนยานพาหนะประเภทใดลวนมีสวนสงเสริมสภาวะอากาศเปนพิษ

ท้ังส้ิน  และจะสงผลระดับรุนแรงในชุมชนเมืองมากกวาชุมชนในชนบท 

5.  ผลกระทบตอคุณภาพของน้ํา    เม่ือมีการปลอยของเสียลงไปตามรองน้ํา    ลําธาร

สาธารณะหรือทะเลมากเกินกวาธรรมชาติจะสรางความสมดุลได  น้ําบริเวณนั้นจะกลายเปนน้ําเนา

เสีย  ซ่ึงมักเกิดกับแหลงทองเท่ียวท่ีอยูริมทะเล   หรือชุมชนริมแมน้ํา ซ่ึงประสบปญหาจากมลภาวะ

เปนพิษของน้ํา 

6.  ผลกระทบตอพืชพันธุไม      แหลงทองเท่ียวหลายแหงในโลกท่ีมีช่ือเสียงในเรื่อง

พืชพรรณ  นักทองเท่ียวท่ีเขามาอยางมากมายในบริเวณดังกลาวในชวงฤดูกาลท่ีดึงดูดใจ  ยอม

กอใหเกิดความเสียหายแกตนไม  ตนกลาในบริเวณนั้นได   

7.  ผลกระทบตอสัตวปา  โดยการลาสัตวซ่ึงมีมานานแลว  แมปจจุบันก็ยังเปนท่ีนิยม

กันอยูหลาย ๆ ประเทศมีกฎหมาย  อนุญาตใหลาสัตวเปนเกมกีฬาได  เชน  ฝรั่งเศส  อังกฤษ ฯลฯ  

หรือบางแหงไมใหลาสัตว  แตอนุญาตใหนักทองเท่ียวขับรถแลนเขาไปในทุงหญาท่ีมีฝูงสัตวอยูได 

(ทองเท่ียวแบบซาฟาร)ี  ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ลวนทําใหเกิดผลเสียตอสัตวปา  ท้ังในแงของ

จํานวนท่ีลดลงและพฤติกรรมเปล่ียนแปลง  การสูญพันธุของสัตวบางชนิด (ขาดท่ีอยูอาศัย-ขาด

อาหาร-ตาย)   บางทองท่ีนักทองเท่ียวเขาไปตั้งคายพักแรมแลวท้ิงเศษอาหารไวเม่ือสัตวมาคุยเขี่ย

อาหารและทําอันตรายมนุษยก็จะถูกฆาท้ิงเปนจํานวนมากในแตละป 

8.  ผลกระทบตอธรณีวิทยา  หากจะเปรียบผลกระทบดานอ่ืนแลว      ลักษณะทาง

ธรณีวิทยาอาจไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนอยกวาดานอ่ืน  แตผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นมักจะเปนเรือ่งท่ีแกไขยาก  และจะสงผลตอลักษณะทางกายภาพและความสมดุลของระบบ

นิเวศวิทยาไปเปนเวลานานนับสิบปกวาจะแกไขปรับปรุงใหเปนเชนเดิม  หรือไมสามารถกําหนด

ระยะเวลาได 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT ) 

2.1 นิยามและความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน 

โครงการทองเท่ียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (2540  อางถึงใน  พจนา  สวนศรี 2546 ) 

ไดใหความหมายของการทองเท่ียวโดยชุมชน  วากลาวคือ  การทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนของ

ส่ิงแวดลอม  สังคม  และวัฒนธรรม  กําหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  และ

ชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน 
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          สินธุ  สโรบล (2546)  ไดใหความหมายของการทองเท่ียวโดยชุมชน  วา  เปนการ

จัดการการทองเท่ียวท่ีชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางการทองเท่ียว  เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ชุมชน  โดยคํานึงถึงความยั่งยืนในประเด็นส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม  ซ่ึงตั้งอยูบนฐานคิดวา  

ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเท่ียว  นําเอาทรัพยากร

การทองเท่ียวท่ีมีอยูใยทองถ่ินท้ังดานธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งวิถี

ชีวิตความเปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนปจจัยหรือตนทุนในการจัดการทองเท่ียวอยาง

เหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอคนในทองถ่ิน 

พจนา  สวนศรี (2546)  ไดมีความเห็นวาเจตนารมณของการทองเท่ียวโดยชุมชน  คือ  

การใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษส่ิงแวดลอม  จึงมีความจําเปน

อยางย่ิงท่ีจะตองวิเคราะหสถานการณของชุมชนท่ีชุมชนกําลังเผชิญอยู  เพ่ือเช่ือมโยงการทองเท่ียว

กับการพัฒนาชุมชน  และมองการพัฒนาอยางเปนองครวม  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคม  

วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  และการเมือง 

จากการใหความหมายของการทองเท่ียวโดยชุมชน  พอจะสรุปไดวา  การทองเท่ียว 

โดยชุมชนคือ  การทองเท่ียวโดยผูท่ีอยูในชุมชน  ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน  เปนผูกําหนด

ทิศทาง  และบริหารจัดการการทองเท่ียวเอง  โดยคํานึงถึงความตองการของชุมชน  และใช

ทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนและคุมคาท่ีสุด 

2.2 องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

          พจนา  สวนศรี (2546)  ไดอธิบายองคประกอบของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

วาประกอบดวย 

          1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 

มีวิถีการผลิตท่ีพ่ึงพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 

          2. องคกรชุมชน 

ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขาใจกัน 

มีปราชญ  หรือผูมีความรู  และทักษะในเรื่องตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

3. การจัดการ 

มีกฎ-กติกาในการจัดการส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และการทองเท่ียว 
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มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการทองเท่ียว  และสามารถเช่ือมโยงการ

ทองเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได  มีการกระจายผลประโยชนท่ีเปนธรรม 

มีกองทุนของชุมชนท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4. การเรียนรู 
ลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียวสามารถสรางการรับรู  และความเขาใจในวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

มีระบบการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน 

สรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ังในสวนของ

ชาวบานและผูมาเยือน 

2.3 หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน 

พจนา  สวนศรี (2546)  ไดใหความเห็นวาการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนรูปแบบการ

ทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  แตกตางอยางส้ินเชิงจากการทองเท่ียวโดยท่ัวไป  ซ่ึงผูท่ีจะนํา

แนวความคิดนี้ไปปฏิบัติควรตองทําความเขาใจถึงเบ้ืองหลัง  ความคิด  หลักการ  ความหมายและ

องคประกอบท่ีสําคัญของการทองเท่ียวโดยชุมชน  อีกท้ังการทองเท่ียวโดยชุมชนนั้นไมไดเปนเพียง

ผลิตภัณฑการทองเท่ียว (Tourism  Product)  ซ่ึงเม่ือถูผลิตขึ้นแลวจะหมุนไปตามกลไกการตลาด

และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  หากแตการทองเท่ียวโดยชุมชน   เปนการพัฒนาชุมชนท่ีใชการ

ทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือ  โดยการสรางความเขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรการ

ทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  จากน้ันไดเสนอหลักการของการทองเท่ียว

โดยชุมชน (Community  Based  Tourism  Principles) เพ่ือเปนการชวยใหเห็นจุดยืนของการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน  คือ 

1.   ชุมชนเปนเจาของ 
2.   ชาวบานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 

3.   สงเสริมความภาคภูมิใจของตนเอง 
4.   ยกระดับคุณภาพชีวิต 

5.   มีความยั่งยืนทางดานส่ิงแวดลอม 

6.   คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

7.   กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 

8.   เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตางและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
9.   เกิดผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมของทองถ่ิน 

 10.  มีการกระจายรายไดสูสาธารณะประโยชนของชุมชน 
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2.4 ผลกระทบจากการทองเที่ยวโดยชุมชน 

วีระพล  ทองมา (2547:17-22)  กลาววา  ทุกอยางท่ีดําเนินการยอมสงผลกระทบตอ

ส่ิงท่ีตั้งอยู  ส่ิงแวดลอมโดยรอบท้ังส้ิน  ซ่ึงมีผลกระทบดานบวกและดานลบ  ไดแก 

1. ผลกระทบดานบวก  สงผลใหชุมชนมีจิตสํานึกเกิดการพัฒนาตนเอง  พ่ึงพาตนเอง  

คิดเปนทําเปน  มีความพยายามในการเรียนรูพัฒนา  เกิดรายไดเพ่ิมขึ้นมีการรวมตัวกัน  สรางความ

เขมแข็งในชุมชน  นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ตามความคาดหวังและความพยายามท่ีจะดําเนินการ

เพ่ือใหเปนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  3  ดาน  ไดแก  1)  ดานเศรษฐกิจ  2)  ดานสังคม

วัฒนธรรม  3) ส่ิงแวดลอม  และส่ิงสําคัญประการหน่ึงท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนคือการรวบรวมองค

ความรู  ภูมิปญญา  สืบสานสืบทอด  ตลอดจนการนําไปใชประโยชนได  เกิดความรักความภาคภมิู

ในความรูสึกเปนเจาของ  มีสวนรวมในทรัพยากรของชุมชน  และเกิดกระบวนการเรียนรูการ

ทํางานรวมกันในท่ีสุด 

2. ผลกระทบดานลบ  เกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม  อาทิ  จํานวนขยะท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

จากนักทองเท่ียว  การใชน้ํา  ระบบนิเวศธรรมชาติ  การรับวัฒนธรรมท่ีเขามาอยางรวดเร็ว  เกิด

กระแสการเลียนแบบ  มีความขัดแยงทางความคิด  เสียความเปนสวนตัวในการท่ีจะตองรองรับ

นักทองเท่ียว  และท่ีสําคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณของทองถ่ิน  หากมีการตอบสนองความ

ตองการของนักทองเท่ียวมากเกินไป 

ในสวนการตลาดนั้นแตละชุมชนจะตองใหขอมูลแนะนําชุมชนตนเองและชุมชน 

อ่ืนท่ีถูกตองและนาสนใจแกนักทองเท่ียว  และท่ีนาภูมิใจสําหรับชุมชนคือ  การรักษและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา  บรรพบุรุษท่ีสืบตอกันมา  แตชุมชนไมไดละ

ท้ิงพ้ืนฐานเดิม  หรือปรับเปล่ียนวิถีชีวิตไปตามกระแสวฒันธรรม  และไมไดมุงหวังรายไดจากการ

ทองเท่ียวท่ีจะไดใหเปนรายไดหลักของชุมชน  โดยละท้ิงอาชีพดั้งเดิมท่ีจะเปนการท่ีจะปรับตัวเพ่ือ

รองรับกระแสการทองเท่ียวท่ีเขาไปในชุมชน 

 

3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 

3.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

บุญศรี และมนตร ี (2525:44) ไดใหความหมายของคําวา “พัฒนาชุมชน” 

(Community  Development)  ในทางวิชาการโดยแยกคําวา  “พัฒนา” (Development)  หมายถึง  การ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  อันเปนลักษณะการเปล่ียนแปลงของคน  และสภาพแวดลอมจาก

สภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่ง  ซ่ึงดีขึ้นกวาเดิม   และ “ชุมชน”  คือกลุมบุคคลท่ีอาศัยอยูใน

หมูบาน  ยาน  บาง หรือคุม  อันหมายความถึงคนบวกพ้ืนท่ี  รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณี
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วัฒนธรรม  และแนวความคิดความเช่ือถือ  และความสนใจรวมกัน  ความสัมพันธกันของคนใน

อาณาบริเวณนั้นดวย  โดยสรุปแลวองคประกอบของชุมชนจะตองมี 

1.    คน (People) 

2. อาณาบริเวณ (Area) 

3. ความสนใจรวมกัน (Common  Interest) 

4. การปฏิบัติตอกัน (Interaction) 

5. ความสัมพันธกันของสมาชิก (Relationship) 

เม่ือรวมคําพัฒนา กับชุมชนเขาดวยกัน  เปนพัฒนาชุมชนแลวจะไดความหมายวา  

การพัฒนาชุมชน  หมายถึง  การทําใหชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  ใหเจริญกาวหนาขึ้นทุก 

ๆ ดาน  ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ  โดยความรวมมือกันของคนในชุมชนนั้นเอง  และโดยความ

รวมมือของคนนอกชุมชนถาหากจําเปน 

          สัญญา สัญญาวิวัฒน (2523:10)  ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชน  วาคือ  การ

เปล่ียนแปลงสวนประกอบของชุมชนจากสภาพท่ีเปนอยู (สภาพท่ีไมพึงปรารถนา  ไมดีงาม)  ไปสู

เปาหมายท่ีกําหนดไว  (สภาพท่ีพึงปรารถนา  ท่ีดีงามหรือเจริญ)  กลาวคือ  เปนการจงใจกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงขึ้นในชุมชน  เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพของสวนประกอบตาง ๆ ในชุมชน  จากสภาพ

ท่ีไมพึงปรารถนาไปสูสภาพท่ีพึงปรารถนาอันเปนเปาหมายท่ีชุมชนตั้งไว 

องคการบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (AID  อางถึงใน บุญศรี และมนตรี  

2525:46) ไดใหคําจํากัดความไวดังนี ้  “การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการแหงการกระทําทางสังคม  

ซ่ึงราษฎรในชุมชนนั้น ๆ รวมกันวางแผนและลงมือกระทําการเอง  กําหนดวากลุมของตนและแต

ละบุคคลมีความตองการอยางไร  และแกปญหารวมกันอยางไรบาง  แลวจัดทําแผนการของกลุม

และของแตละคน  เพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตองการและสามารถแกปญหาเหลานั้น  ดําเนินการตามแผน

เหลานี้โดยใชทรพัยากรในชุมชนเองอยางมากท่ีสุด  และถาจําเปนอาจขอความชวยเหลือท้ังดาน

บริการและวัสด ุจากองคการของรัฐบาลและเอกชนท่ีอยูนอกชุมชน” 

กรมพัฒนาชุมชน (มปป:77) ไดแยกคําวา “พัฒนาชุมชน”  ออกเปน   2  คํา  คือ 

“พัฒนา” (Development)  หมายถึง  การสรางสรรคความเจริญกาวหนาจนเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น (Change  for  the  better) 

“ชุมชน (Community)  หมายถึง  กลุมคนท่ีมีความคิดไปในทางเดียวกันและสามารถ

รวมกําลังกันดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนรวมกันได 
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“พัฒนาชุมชน”  จึงหมายถึง  การเปล่ียนแปลงชุมชนใหดีขึ้นหรือเจริญขึ้นทุก ๆ ดาน  

นั่นคือจะตองพัฒนาคน  กลุมชน  ส่ิงแวดลอมทางดานวัตถุ  หรือสาธารณสมบัติ  และพัฒนาภาวะ

ทางเศรษฐกิจ  และสังคมควบคูไปดวยกัน   

นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527 : 178-180)   ไดกลาวถึงการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน

ไววา  “การพัฒนา  หมายถึง ความเจริญ  การงอกงาม  การเติบโตเต็มท่ี”  โดยเห็นวา  การพัฒนา

ชุมชนของประชาชนตองเกิดจากประชาชนภายในชุมชนนั้น ๆ เปนผูกอนขึ้น  โดยประชาชนเปน

เจาของโครงการพัฒนาเชนเดียวกับทางราชการ  ซ่ึงเทากับเปนการระดมประชาชนเขามามีบทบาท  

มีสวนรวมในการพัฒนา  ทําใหกระแสกําลังแหงการพัฒนาแข็งแกรง  กวางขวางท่ัวถึง  และมี

ประสิทธิภาพ  ท้ังนี้เพราะในงานพัฒนาใด ๆ ก็ตาม  จะประสบผลสําเร็จไดมากท่ีสุดนาจะมาจาก

การพัฒนาท่ีประชาชนเปล่ียนฐานะจากการเปนผูถูกพัฒนามาเปนผูกระทําการพัฒนาเสียเอง 

การพัฒนาชุมชนจะประสบผลเปนท่ีนาพอใจนั้น   จะตองเกิดจากการที่ประชาชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา  ขณะเดียวกันก็จําเปนตองพัฒนาประชาชนดวย  ซ่ึง  ชอบ  เข็มกลัด

(2525:13) เห็นวา  “การพัฒนาชุมชน  คือ  การพัฒนาคนดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงหมาย

รวมถึง  การพัฒนาความรู  ความสามารถ  ความรูสํานึกคิด  ทัศนคต ิ บุคลิกภาพ  ความชํานิชํานาญ  

ฯลฯ  เนื่องจากคนตองอาศัยอยูในส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเปนส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมท่ีตน

สรางขึ้น  ไมอาจจะแยกคนออกจากส่ิงแวดลอมได  และการท่ีจะไปพัฒนาคนเพียงอยางเดียวก็ทําได

ยากจึงจําตองพัฒนาคนทางส่ิงแวดลอมไปพรอม ๆ กัน  โดยอาศัยส่ิงแวดลอมมาเปนอุปกรณไปสู

การพัฒนาคน” 

จากการใหความหมายและคําจํากัดความของการพัฒนาชุมชน  ผูศึกษาพอจะสรุปได

วา  การพัฒนาชุมชน  คือ  กระบวนการทางสังคมในการเปล่ียนแปลงชุมชนไปในทางท่ีดีขึ้น  เจริญ

ขึ้นในทุก ๆ ดาน  ซ่ึงการพัฒนานั้น  หมายรวมถึงท้ัง คน  จิตใจ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และสังคม

ดวย  โดยความรวมมือรวมรวมใจกันของคนในชุมชน  เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีตองการของชุมชน 

3.2 ลักษณะสําคัญของการพัฒนาชุมชน 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2523:12)   ไดกลาววา  เราอาจสกัดเอาลักษณะของการพัฒนา

ชุมชนออกมาไดจากคําจํากัดความทีเ่รายึดถือ  จากลักษณะเหลานี้เองจะทําใหเราเห็นวารายละเอียด

อันยืดยาวเหลานั้นอันท่ีจริงไมมีความจําเปนตองมากลาวไว  เพราะส่ิงเหลานี้แฝงอยูแลวในคําจํากัด

ความส้ัน ๆ ของเรา  ลักษณะเหลานี้ คือ 

1. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีจงใจหรือตั้งใจกอใหเกิดขึน้  กลาวคือ  

การพัฒนาชุมชนมิไดเปนการเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ  แตเปนส่ิงท่ีมนุษยกอ

ขึ้น  มนุษยในท่ีนี้ก็ไมจําเปนวาจะตองเปนสมาชิกของชุมชนเทานั้น  แตอาจเปนบุคคลภายนอกก็ได 
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2. ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมี

เปาหมาย(จุดหมายหรือทิศทาง)  กลาวคือ  การพัฒนาชุมชนจะตองระบุเปาหมายไววา  การ

เปล่ียนแปลงชุมชนดานตาง ๆ เชน  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ครอบครัว  สาธารณสุข  เปน

ตน  มีเปาหมายอยางไร  การกําหนดเปาหมาย  จะกระทําเปนอัตราเพิ่มรายได  อัตราการเกิด  จํานวน

การใชสวมซึม  หรือจะบรรยายเปนลายลักษณอักษรก็ยอมไดท้ังส้ิน 

3. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีแผนการหรือโครงการ  นั่นคือ  ในการ

เปล่ียนแปลงชุมชนท่ีจะเปนการพัฒนาชุมชนนั้น  จะตองมีแผนหรือโครงการสําหรับดําเนินงานให

บรรลุเปาหมาย 

4. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีสมาชิกของชุมชนเขารวม  หรือพูดอีก

อยางหนึ่ง  คือ  การพัฒนาชุมชนเปนงานท่ีมีประชาชนเขามีสวนรวม (People  Participation)   

5. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีมีการควบคุมการเปล่ียนแปลง 

สานิตย  บุญชู (2527:5)  กลาววา  การพัฒนาท่ีเรากําลังตองการใชในชุมชนนั้น  ควร

จะมีลักษณะดังตอไปนี ้

1. ควรจะเปนการเปล่ียนแปลงท่ีนํามาซ่ึงการปรับปรุงใหดีขึ้น   สําหรับคนสวนใหญ

ของชุมชน 

2. ควรจะเปนอันตรายตอคนในชุมชนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได        และเปน

ประโยชนตอทุก ๆ คนในชุมชน 

3. อยางนอยท่ีสุดควรจะสนองตอบความตองการพ้ืนฐาน  หรือความตองการจําเปน

สําหรับการดํารงชีวิต 

4. ควรจะสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน 

5. ควรจะกระตุนใหคนในชุมชนรูจักชวยเหลือตนเอง 

6. ควรจะนํามาซ่ึงการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางไมมีท่ีส้ินสุด 

7. ควรจะไมไปทําลายส่ิงแวดลอมธรรมชาต ิ

เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดย่ิงขึ้นวา  การพัฒนาชุมชนคืออะไร  ทวี  ทิมขํา (2528:11-

12)  จึงไดรวบรวมลักษณะท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชนไวดังนี ้

1. เปนงานท่ีประชาชนผูริเริ่มเองหรือบุคคลภายนอก  เชน  ขาราชการของรัฐมา

กระตุนยั่วยุใหประชาชนมีการริมเริ่ม 

2. เปนงานท่ียึดหลักการชวยตัวเอง  กลาวคือ  พยายามท่ีจะใชความรูความสามารถ  

ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูในทองท่ีของตนในชุมชน  จะเปนหมูบานก็ดี  ตําบลก็ดี  มีความ
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สะดวกสบาย  กินดี  อยูดี  มีความสุข  เชนเดียวหรือคลายกับชุมชนท่ีเจริญแลวท้ังหลาย  หากจะมี

การชวยเหลือจากภายนอก     

3. เปนงานท่ีมุงพัฒนาคุณภาพคนใหดีขึ้น  โดยใชการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงทาง

วัตถุ  เปนการนําไปสูการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ “ท้ังนี้เพราะเราหวังจะมีชุมชนหรือหมูบานท่ีดี

กอนท่ีจะมีชาวบานท่ีดียอมไมได” เราจะเห็นไดวา  เม่ือคนมีคุณภาพดี  คือเปนคนฉลาดเฉลียวแลว  

การพัฒนาอยางอ่ืน เชน วัตถุก็ยอมจะเกิดตามมา  และความเจริญเหลานั้นจะมีความยั่งยืนถาวรดวย 

4. เปนงานท่ีใชวิธีการใหการศึกษาและจัดระเบียบชุมชน  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  

คือ  การพัฒนาคน  นั่นคือจะตองพยายามศึกษาใหเขาใจอยางถองแทใหทราบชีวิตจิตใจ  ทราบ

สภาพทองถ่ิน  ส่ิงแวดลอม  องคการ  สถาบัน ปญหาและอุปสรรค  ความตองการ  ตลอดจนวิถีชีวิต

ของชุมชนนั้น  แลวดําเนินการแกปญหาอุปสรรค  หรือสนองความตองการโดยวิธีใหการศึกษาแก

ประชาชนในทุกโครงการ  หรือกิจกรรม  เพ่ือใหเขาไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  หรือสนองความ

ตองการของเขา  ตลอดจนวิธีการจัดระเบียบชุมชน  การทํางานเปนกลุมกัน  ดําเนินการอันจะเปน

ทางใหเขาไดทราบอยางถองแทซาบซ้ึง  สามารถท่ีจะแกปญหาประเภทนั้น  หากจะมีเกิดขึ้นอีกได

เอง   และแมปญหาลักษณะอ่ืน  ก็สามารถเอาความรูท่ีไดรับนี้ไปประยุกตใชได  นอกจากนั้นแลว  

ความรูเหลานี้ยังจะชวยใหเขาสามารถรูวิธีท่ีจะบํารุงรักษาส่ิงท่ีพวกเขาไดสรางสรรคขึ้นมาดวย

น้ํามือของเขาเอง  อยางมีประสิทธิภาพดวย 

5. เปนงานท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามแผน (Planned Changed) แมวาความ

เจริญกาวหนาทุกชนิดยอมจะเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง  แตการเปล่ียนแปลงทุกชนิดไมจําเปน

จะตองเปนความกาวหนาเสมอไป  งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง  ท่ีมุง

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามรูปแบบ  และทิศทางท่ีไดกําหนดไวแลวไมใชปลอยใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปตามยถากรรม  ท้ังนี้โดยยึดถือสภาพความเปนอยูของชุมชนเปนหลัก  นั้นคือ

สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของชุมชน  เปนแนวทางในการวางแผนเปล่ียนแปลง 

6. เปนงานท่ีมีความเช่ือม่ันในความสามารถของประชาชน  วาจะสามารถชวยตนเอง

และพัฒนาใหมีความรูความสามารถได  เม่ือใชวิธีท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

7. เปนงานท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงานนั้น  คือถือวาชาวบานทุกคน  

ยอมมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย  และงานพัฒนาชุมชนจะไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  แตจะทํางาน

กับคนและกลุมคนทุกเพศ ทุกช้ันวรรณะ  โดยเทาเทียมกัน 

8. เปนงานท่ีมีความเช่ือถือความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคนิควิทยา  พยายาม

ท่ีจะนําเอาความรูความคิด  ตลอดจนผลของความเจริญทางดานดังกลาวมาแลว  มาเผยแพรและใช

กับคนท่ีตองการเปล่ียนแปลง  เพ่ือใหมีความรูและนําเอาไปปฏิบัต ิ
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9. เปนงานท่ีมุงกอใหเกิดความยุติธรรมในสังคม   โดยใหทุกคนในสังคมไดมีชีวิต

ความเปนอยู  การศึกษา  มีความเทาเทียมกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา (2534:39)  ไดกลาวถึงลักษณะของการพัฒนาชุมชนท่ีสําคัญวา  

มี 5  ลักษณะ  คือ 

1. การพัฒนาชุมขนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีจงใจหรือตั้งใจกอใหเกิดขึ้น    กลาวคือ  

การพัฒนาชุมชนมิใชเปนการเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ  แตเปนส่ิงท่ีมนุษยกอ

ขึ้น  โดยมนุษยในท่ีนี้อาจเปนสมาชิกในชุมชนหรือบุคคลภายนอกชุมชนท่ีเกี่ยวของ 

2. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีเปาหมาย  หรือมีจุดหมายและทิศทางท่ี

ชัดเจน 

3. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีแผนหรือโครงการ     โดยแผนหรือ

โครงการนี้อาจกําหนดระยะเวลาส้ันยาวตามความตองการ  เชน  1  ป  2  ป  3  ป  หรือ  5  ป  เปน

ตน  ซ่ึงแผนการนี้จะเปนแนวทางในการดําเนินการเปล่ียนแปลงชุมชนไปสูเปาหมายไดเปนอยางด ี

4. การพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีสมาชิกของชุมชนเขารวม  หรือกลาวได

วา  การพัฒนาชุมชนเปนงานท่ีประชาชนเขามามีสวนรวม (people  participation)  ท่ีเปนเชนนั้น  

เพราะการพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลงท่ีประชาชนจงใจกอขึ้น  จึงจําเปนท่ีประชาชนจะตอง

เขามามีสวนรวม  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงก็ยอมตองเกี่ยวของกับประชาชนในชุมชนนั่นเอง 

5. การพัฒนาชุมชน    เปนการเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีมีการควบคุมการเปล่ียนแปลง  

ท้ังนี้เพราะงานพัฒนาชุมชนจําเปนตองมีแผนหรือโครงการสําหรับเปนแนวทาง  ซ่ึงก็เปนการแสดง

วางานน้ีตองมีการควบคุมการเปล่ียนแปลง  กลาวคือ  มีการเปล่ียนแปลงในดานใดบางและ

เปล่ียนแปลงเร็วชาเพียงใด  รวมทั้งการควบคุมในการเปล่ียนแปลงดําเนินไปอยางไดดุลระหวาง

ดานตาง ๆ นั่นเอง 

3.3 แนวความคิดพ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน 

นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527 : 182)  ไดกลาวถึง  แนวความคิดพื้นฐานของวิธีการ

พัฒนาชุมชนวา  คือ  “การชวยใหประชาชนสามารถชวยตนเองได” (Help the people to help  

themselves  or  Aided  self-help)   ซ่ึงกลาวไดวาเปนหัวใจของการพัฒนา  คือ  “ประชาชนจะตอง

ชวยกันรวมมือ  ในการเปนผูกระทําการพัฒนาตนเองมิใชเปนแตเพียงผูรับการพัฒนาเทานั้น  ท้ังนี้

เพราะผูกระทําการพัฒนาเปนผูไดรับผลโดยตรงจากการพัฒนา  คือ  พัฒนาตนเองไปดวย

นอกเหนือไปจากการทําใหเกิดการพัฒนาอยางกวางขวางในชุมชนขึ้น” 
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สําหรับ  นิรุติ  ไชยกูล (2522:25) ไดเสนอแนวความคิดมูลฐานของการพัฒนาชุมชน

ซ่ึงจําแนกออกได  3  ประการ  คือ 

1. การชวยตนเองและการชวยเหลืองเพ่ือใหสามารถชวยตนเองได  กลาวคือ

ประชาชนในทองถ่ินจะตองคิดชวยตนเองกอนในการพัฒนาชุมชน  หรือ  ทองถ่ินของตนท้ังในรูป

แรงงาน  วัสดุและทรัพยสินเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของตน  รัฐบาลจะใหการสนับสนุนทางวิชาการและ

เงินพอสมควร  ถาหากเกินขีดความสามารถของประชาชนในทองถ่ิน 

2. การพัฒนาชุมชนเปนการพัฒนาชนบทสมบูรณแบบ  โดยท่ีปญหาสังคมชนบทมี

ขอบเขตกวางขวาง  และปญหาหนึ่ง ๆ มักจะเช่ือมโยงไปยังปญหาอ่ืน ๆ เสมอ  ซ่ึงไมอาจแกไขดวย

วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้นจึงตองดําเนินการแกไขโดย

วิธีการตาง ๆ กัน  และเขาดําเนินการแกไขทุกดานท่ีเกี่ยวของกับปญหาพรอมกันไปในรูปแบบของ

โครงการหรือแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวเพ่ือการแกปญหาดังกลาว 

3. การพัฒนาชุมชนเปนการดําเนินงานท่ีเริ่มจากทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคท่ี

สอดคลองกับนโยบายพัฒนาประเทศ  หมายความวา  กิจกรรมดานการพัฒนาทองถ่ิน  หรือชุมชน

ในชนบทจะไดรับการสนับสนุนใหเปนกําลังสําคัญ  และเปนรากฐานท่ีค้ําจุนนโยบายของชาติ  การ

สนับสนุนท่ีไดรับนี้  ก็คือ  การสนับสนุนจากรัฐบาลในดานวัสดุและกําลังคน 

บุญศรี และ มนตร(ี2525:51)  ไดกลาววา  ในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความไม

เทาเทียมกันของคนในสังคมดังกลาว  อาศัยแนวความคิดพ้ืนฐาน  4  ประการ  คือ 

1. การดําเนินงานตองอยูบนพ้ืนฐานความรวมมือ   รวมใจกันของประชาชนกับ

รัฐบาล (Partnership) 

2. ความเจริญของชุมชนหรือหมูบานจะตองเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง  (Desired  

Pattern)  คือเปนไปในแนวทางท่ีสังคมตองการ 

3. ความเจริญกาวหนาของชุมชนหรือหมูบานโดยวิธีการพัฒนาชุมชนนั้น  จะตอง

เปนความเจริญในอัตราเรง (Accelerated  Rate) 

4. ขบวนการของการเปล่ียนแปลงในชุมชนหรือในหมูบานทางเศรษฐกิจ  สังคม  

การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง  จะตองเปนไปตาม

หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน 
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4.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

    4.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ  หลายรูปแบบและหลาย

วิธีการ  จึงทําใหยากแกการใหนิยามความหมายไดอยางครอบคลุม  นักวิชาการหลายทานได

พยายามใหความหมายของการมีสวนรวมไวหลายประการ ซ่ึงแตกตางกันตามวัตถุประสงคของ

เนื้อหาสภาพแวดลอมและสถานการณตาง ๆ ดังตอไปนี ้

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2530: 61)  ใหความหมายของการมีสวนรวมวา  คือ  

กระบวนการท่ีสงเสริม  ชักนําสนับสนุน  และสรางโอกาสใหชาวบานท้ังในรูปของสวนบุคคลและ

กลุมคนตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ กิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม  

โดยจะตองเปนไปดวยความสมัครใจ  มิใชเขามารวมเพราะการหวังรางวัลตอบแทน  และท่ีสําคัญ

คือ  การมีสวนรวมนั้นจะตองสอดคลองกับชีวิต  ความจําเปน  ความตองการ  และวัฒนธรรมของ

คนสวนใหญในชุมชนดวย 

นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2538 :19)  ใหความหมายของการมีสวนรวมวา  คือการให

ประชาชน  เขามาเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการดําเนินโครงการและรวมรับ

ผลประโยชนจากโครงการพัฒนา  นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการ

นั้น ๆ ดวย 

เสถียร  เหลืองอราม (2526 : 139)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  คือ  การท่ี

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกลุมดวยจิตใจ  มีสวนในการสนับสนุน  ริเริ่มสรางสรรค  เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของกลุมและรับผิดชอบในกิจกรรมของกลุม 

ชมนาท  รัตนมณี  และคณะ (2548 : 21 )  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  

หมายถึง  กระบวนการแสดงออกของประชาชนในลักษณะตาง ๆ ท่ีมีตอโครงการพัฒนาตาง ๆ หรือ

สถานการณใดสถานการณหนึ่ง  เพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือนําไปสูการสงเสริมและรักษา

สภาพแวดลอมชุมชน  ไดแก  รวมศึกษาสภาพปญหา  รวมวางแผนพัฒนา  รวมดําเนินการพัฒนา  

รวมอุทิศส่ิงของและทุนทรัพย  และรวมประเมินผลโครงการ 

องคการสหประชาชาติ (United Nation 1978 อางถึงใน ปฤษฎา  บุญเจือ 2536)  ได

ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะท่ีเปนกระบวนการพัฒนาวา  คือ การเขา

รวมอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเปาหมายของ

สังคม  จัดทรัพยากรเพ่ือบรรลุเปาหมายนั้น  และเปนการปฏิบัติแผนการหรือโครงการตาง ๆ โดย

สมัครใจ  แตการเขาไปมีสวนรวมในทางสังคมดวยความสมัครใจควรเปนไปในลักษณะของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27 

ความสัมพันธระหวางบุคคลตอกลุมคน  และระหวางกลุมตอกลุม  ซ่ึงถือวาเปนสวนประกอบของ

กิจกรรมของกลุมนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

องคการอนามัยโลก  (WHO  1978 อางถึงใน เพ็ญศรี  รัตนะ 2536)  ไดให

ความหมายไววา “การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการท่ีเปนความรวมมือ (partnership) 

ระหวางรัฐบาลและชุมชน  ในการวางแผนดําเนินงานและใชบริการกิจกรรมสาธารณสุข  ซ่ึงจะทํา

ใหประชาชนพ่ึงตนเองและสามารถควบคุมสถาบัน  และเทคโนโลยีของการสาธารณสุขมูลฐานได” 

เกียรติศักดิ์   เรืองทองดี (2536 : 14) อธิบายการมีสวนรวมวา  หมายถึง  การรวมคิด  

รวมแกปญหา  รวมดําเนินการ  และกิจกรรมในชุมชน  รวมทั้งรวมปฏิบัติงานในรูปแบบของการ

บริจาคเงิน  แรงงาน  วัสดุ  ส่ิงของและรวมติดตามผล 

อรพินท   สพโชคชัย (2538:2)  ใหความหมายของการมีสวนรวมในเชิงพัฒนาชนบท

วาหมายถึง  การมีสวนรวมของสมาชิกผูมีสวนไดสวนเสีย  ในชุมชนหรือประชาชนในการท่ีเขา

มารวมมีบทบาทในการดําเนินงานพัฒนาของภาครัฐ  เปนลักษณะการมีสวนรวมอยางหนึ่ง 

William  (1976  อางถึงใน  วันเพ็ญ  วอกลาง 2534:14)  ไดใหความหมายของการมี

สวนรวมวา    การมีสวนรวมของประชาชน  คือ  กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของใน

การดําเนินงานพัฒนารวมคิด  รวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง  รวมใชความคิดสรางสรรค  

ความรูความชํานาญรวมกับใชวิทยากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานองคกร  

เจาหนาท่ีเกี่ยวของ 

Cohen  และ Uphoff  (1981:6)  ไดใหความหมาย  การมีสวนรวมของชุมชนวา  

สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน   4  มิติ  ไดแก 

1. การมีสวนรวมการตดัสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร 

2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา  รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ 

3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ 

โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน  ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและเขา

มามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา  รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา

นั้นอยางเสมอภาค 

นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527 : 117)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา “การมี

สวนรวม  หมายถึง  การเกี่ยวของทางดานจิตใจ  และอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุมซ่ึง

ผลของการเกี่ยวของดังกลาว เปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทําให

เกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย”  นอกจากนั้น  ยังไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการมี
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สวนรวม  ไดแก  ความศรัทธาท่ีมีตอความเช่ือถือถึงบุคคลสําคัญ  และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีทําให

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน  เพลงแขก  การบําเพ็ญประโยชน  การสรางโบสถวิหาร  

สวนความเกรงใจที่จะมีตอบุคคลท่ีเราเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ  ตําแหนง  ทําใหประชาชนเกิด

ความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวยท้ังยังมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มเปยมท่ีจะกระทํา 

สุเมธ  ทรายแกว (2536 : 15)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาการท่ีปจเจก

บุคคลหรือกลุมคนเขามามีสวนเกี่ยวของ  รวมมือ  และรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาท่ีเปน

ประโยชนตอสังคม  ในขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีกลุม  หรือองคกรรองรับ  

ประชาชนท่ีเขารวมมีการพัฒนาภูมิปญญา  และการรับรูสามารถคิดวิเคราะห  และตัดสินใจเพ่ือ

กําหนดการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง 

จากการใหความหมายและคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชน  ผูศึกษา

พอจะสรุปไดวา  การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการดําเนินงาน  กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในชุมชน  ดวยความสมัครใจ  ซ่ึงการมีสวน

รวมนั้นประกอบดวย  การมีสวนรวมในการคิดและการตัดสินใจ  การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ   

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  และการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน  จาก

กิจกรรมหรือโครงการท่ีรวมกันทํา  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

4.2 ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการการมีสวนรวม 

วันเพ็ญ  วอกลาง  (2534 : 12 )  ไดกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมของชุมชนไว

ดังนี้  คือ 

1. การมีสวนรวมประชุม 

2. การมีสวนรวมเสนอปญหา 

3. การมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนา 

4. การมีสวนรวมตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา 

5. การมีสวนรวมประเมินผลในกิจกรรมตาง  ๆ

6. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 

ชาติชาย  ณ เชียงใหม (2533)  ไดใหมิติของการมีสวนรวมไว  4  รูปแบบคือ 

1.    รวมตัดสินใจ 

2.    รวมในการปฏิบัติงานตามโครงการ 

3.    รวมไดรับผลประโยชน 

4.    รวมประเมินผล 
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พีรพล  ไชยพงศ (2539:10)  ไดอธิบายและวิเคราะหการมีสวนรวมในแงของรูปแบบ

ของการมีสวนรวม  โดยไดแบงออกเปน  4  รูปแบบ  คือ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision  Making)  ประกอบดวย  4  ขั้นตอน   

คือ  ริเริ่ม  ตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจ  และตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุน

ดานทรัพยากร  การบริหาร  และการประสานขอความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

องคการอนามัยโลก  (WHO/UNICEF 1978:41-49)  ไดเสนอวารูปแบบของการมี

สวนรวมท่ีถือวาเปนรูปแบบท่ีแทจริงนั้น  จะตองประกอบดวยกระบวนการ  4  ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผน (Planning)  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  

จัดลําดับความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  

และประการสําคัญคือการตัดสินใจดวยตนเอง 

2. การดําเนินกิจกรรม  (Implementation)  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการจัดการ

และบริหารการใชทรัพยากร  มีความรับผิดชอบในการจัดสรร  ควบคุมทางการเงิน   

3. การใชประโยชน ( Utilization)  โดยประชาชนจะตองมีความสามารถในการ

นําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน  ซ่ึงเปนการเพ่ิมระดับของการพ่ึงตนเองและการควบคุมทาง

สังคม 

4. การไดรับผลประโยชน  (Obtaining  Benefits)  ประชาชนจะตองไดรับการ

แจกจายผลประโยชนจากชุมชนในพ้ืนฐานท่ีเทากัน  ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัวในสังคม  

หรือวัตถุก็ได 

สหประชาชาติ (United  Nation 1981  อางถึงใน  เรืองแสง  ทองสุขแสงเจริญ 2542 

:16)  ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว  3  รูปแบบ  คือ 

1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง  (Spontaneous)  ซ่ึงเปนโดยการอาสาสมัครหรือ

รวมตัวกันเองขึ้นมา  เพ่ือแกปญหาของตนเอง  โดยเปนการกระทําท่ีมิไดรับความชวยเหลือจาก

ภายนอก  ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเปนเปาหมาย 

2. การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced)  ซ่ึงเปนการเขารวมโดยความตองการความ

เห็นชอบหรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล  ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเปนลักษณะท่ัวไปของประเทศกําลัง

พัฒนา 
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3. การมีสวนรวมแบบบังคับ  (Coercived)  ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินการ

ตามนโยบายของรัฐบาล  ภายใตการจัดการโดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง  

รูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีผูกระทําไดรับผลในทันที  แตจะไมไดผลในระยะยาวและจะมีผลเสียท่ี

ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 

อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2539)   ไดกลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนานั้นจะตองเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี ้

1. รวมศึกษาปญหา  สาเหตุของปญหา  และความตองการของชุมชน 

2. รวมคิดรูปแบบการพัฒนาเพ่ือแกปญหาและสนองความตองการของชุมชน 

3. รวมกําหนดทิศทาง  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรม 

4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหไดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 

5. รวมบริหารงานพัฒนาท้ังสติปญญา  แรงงาน  และทุนตามขีดความสามารถ

รวมทั้งการควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล 

โคเฮน  และ อัฟฮอฟ  (Cohen  and  Uphoff   1979 อางถึงใน เพ็ญศรี  รัตนะ 2536)  

ไดสรางกรอบพ้ืนฐานเพ่ืออธิบายและวิเคราะหการมีสวนรวมในแงของรูปแบบ (ชนิด)  ของการมี

สวนรวม  โดยแบงเปน  4  รูปแบบ  คือ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision – Making)  ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจ

ตั้งแตในระยะเริ่ม  การตัดสินใจในชวงของกิจกรรม  และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินกจิกรรม (Implementation)  ซ่ึงอาจเปนไปในรูปของ

การเขารวมโดยการใหมีการสนับสนุนทางดานทรัพยากร  การเขารวมในการบริหารและการรวมมือ  

รวมทั้งการเขารวมในการรวมแรงรวมใจ 

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits)  ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนทาง

วัตถุ  ทางสังคม  หรือโดยสวนตัว 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation)  ซ่ึงนับเปนการควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด  และเปนการแสดงถึงการการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

ไพรัตน  เดชะรินทร  (2527 : 6-7)  กลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว  คือ 

1. รวมทําการศึกษา  คนควา  ปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  รวม

ตลอดจนความตองการของชุมชน 

2. รวมคิดหา  และสรางรูปแบบ  และวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลดปญหาของ

ชุมชน  หรือเพ่ือสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  หรือสนองความตองการของชุมชน 
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3. รวมวางนโยบาย  หรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและ

แกปญหาและสนองความตองการของชุมชน 

4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ         และ

ประสิทธิผล 

6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน  ตามขีดความสามารถของตนเอง

และของหนวยงาน 

7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย

ท่ีวางไว 

8. รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได

ทําไวท้ังโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 

คันฉัตร  ตันเสถียร (2537 : 14)  ไดสรุปถึงลักษณะของการมีสวนรวมไว  5  ลักษณะ

ใหญ ๆ  อันไดแก  ขั้นตอนการมีสวนรวมในการรวมคิด  ขั้นตอนในการตัดสินใจในการดําเนินงาน

ในผลประโยชน  และในการประเมินผล  ซ่ึงประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ  ขั้นตอนการมีสวนรวมในการ

รวมคิดท่ีประกอบดวยการริเริ่มนั่นเอง 

บัณฑร  ออนดํา  (อางถึงใน  ทศพล  กฤตยพิสิฐ 2538 :13 )  กลาวถึงการมีสวนรวม

ตามขั้นตอนในการพัฒนา  ซ่ึงเปนการวัดเชิงคุณภาพ  ออกเปน  5  ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1  การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา  ซ่ึงเปนขั้นตอนท่ีประชาชน

เขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน  ตลอดจนมีสวนรวมใน

การตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชน  และมีสวนในการจัดลําดับของความตองการดวย 

ขั้นตอนท่ี  2  การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา  เปนขั้นตอนท่ี

ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  และวัตถุประสงคของโครงการ  กําหนดวิธีการ  และ

แนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีจะใช 

ขั้นตอนท่ี 3  การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา  เปนขั้นตอนท่ีประชาชนมี

สวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย  วัสดุอุปกรณและแรงงาน  หรือเขารวม

บริหารงาน  ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนท่ี 4  การมีสวนรวมในขั้นการรับผลประโยชนจากการพัฒนา  เปนขั้นตอนท่ี

ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากกการพัฒนา  หรือยอมรับผลประโยชน

อันเกิดจากการพัฒนาท้ังดานวัตถุและจิตใจ 
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ขั้นตอนท่ี 5  การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา  เปนขั้นตอนท่ีประชาชน

เขารวมประเมินวา  การพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด  ซ่ึงในการประเมิน

อาจปรากฏในรูปของการประเมินยอย (Formative  Evaluation)  เปนการประเมินผลกาวหนาเปน

ระยะ ๆ หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative  Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผล

สรุปรวบยอด 

อภิญญา  กังสนารักษ (2544:14-15)  ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา  

ชุมชนตองมีสวนรวมใน  4  ขั้นตอน  คือ 

1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ  รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา

ภายในชุมชน  รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 

2. การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทางการ

ดําเนินงาน  รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ 

3. การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ  ทําประโยชนใหแกโครงการ  โดย

รวมชวยเหลือดานทุนทรัพย  วัสดุอุปกรณ  และแรงงาน 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือ

ประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได 

อคิน  รพีพัฒน (2547:49)  ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน  4  ขั้นตอน  คือ 

1. การกําหนดปญหา  สาเหตุของปญหา  ตลอดจนแนวทางแกไข 

2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แกไขปญหา 

3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 

4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของกระบวนการการมีสวนรวมท้ังหมดท่ี

กลาวมาแลวขางตน ซ่ึงสวนใหญแลวจะมีลักษณะไมแตกตางกันมากในดานของรูปแบบและ

กระบวนการมีสวนรวม  ดังนั้น  ผูศึกษาจึงไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมเพ่ือนํามาใชในการ

วิจัยครั้งนี้  ไดดังนี้  คือ    การมีสวนรวมในการริเริ่ม     การมีสวนรวมในการวางแผน    การมีสวน

รวมในการดําเนินการ   การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน    และการมีสวนรวมในประเมินผล   

    4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา  จะตองมีปจจัยท่ี

เอ้ืออํานวย  หรือมีสวนผลักดันใหประชาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน  โดยปจจัยท่ี

สําคัญมีดังตอไปนี ้(ไพบูลย  เจริญทรพัย 2534 : 39) 
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1. ดานนักพัฒนา  โดยนักพัฒนาตองมีความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวมของประชาชน 

2. ดานประชาชน  โดยประชาชนตองเปนผูตัดสินใจเริ่มกิจกรรมของตนเอง 

3. การไดรับการสนับสนุนจากภายนอกในดานตาง   ๆ เชน  เทคนิควิทยาการ  

ขอมูลขาวสาร  การประสานงาน  และอุปกรณท่ีจําเปน 

นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2530 : 183) ไดกลาวถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมดังนี ้

1. ความศรัทธา  ท่ีมีตอความเชื่อถือของบุคคลและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ทําใหประชาชนมี

สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การรณรงคตามโครงการ   การสรางโบสถ   วิหาร  การบําเพ็ญ

ประโยชนตาง ๆ 

2. ความเกรงใจ  ท่ีมีตอบุคคลท่ีเคารพนับถือ  หรือมีเกียรติยศ  ตําแหนง  ทําให

ประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะกระทํา  เชน  ผูใหญออกปากขอแรง  ผูนอยก็ชวยแรง 

3. อํานาจบังคับท่ีเกิดจากคนท่ีมีอํานาจเหนือกวา  ทําใหประชาชนถูกบีบบังคับใหมี

สวนรวมในการกระทําตาง ๆ เชน  บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส 

รีดเดอร (Reader 1974 : 39-53)  ไดสรุปปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเขามามีสวนรวม

ของประชาชนไว  11  ประการดังนี ้

1. การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเช่ือพ้ืนฐาน  กลาวคือ  บุคคลและกลุมบุคคลดุ

เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ  ซ่ึงสอดคลองและคลายคลึงกับความเช่ือพ้ืนฐานของตนเอง 

2. มาตรฐานคุณคา บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณคาของตนเอง 

3. เปาหมาย  บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะสงเสริม  ปกปอง  และรักษาเปาหมาย

ของตนเอง 

4. ประสบการณท่ีผิดปกติธรรมดา  พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคล  บางครั้งมี

รากฐานมาจากประสบการณท่ีผิดปกติธรรมดา 

5. ความคาดหมาย  บุคคลและกลุมบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายวา

จะตองประพฤติในสถานการณเชนนั้น  ท้ังยังชอบปฏิบัติตอผูอ่ืนในลักษณะท่ีตนคาดหวังจากผูอ่ืน

ดวย 

6. การมองแตตัวเอง  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําส่ิงตาง ๆ ซ่ึงคิดวาตัวเองควรตอง

กระทําเชนนั้น 

7. การบีบบังคับ  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําส่ิงตาง ๆ ดวยความรูสึกวาตนถูกบีบ

บังคับใหทํา 
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8. นิสัยและประเพณี  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําส่ิงตาง ๆ ซ่ึงเรามีนิสัยชอบประ

ทําเม่ืออยูในสถานการณนั้น 

9. โอกาส  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติของ

สังคม  โดยเฉพาะในทางท่ีเกี่ยวของกับจํานวนและชนิดของโอกาส  ซ่ึงโครงสรางของสังคม

เอ้ืออํานวยใหเขามามีสวนรวมในการกระทําเชนนั้นเทาท่ีพวกเขาไดรับรูมา 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเชามาสวนรวม ในกิจกรรมบางอยางท่ี

คนเห็นวาสามารถทําในส่ิงท่ีตองการใหเขาทําในสถานการณเชนนั้น 

11. การสนับสนุน  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเม่ือเขารูสึกวาเขาไดรับการ

สนับสนุนท่ีดีเพ่ือใหกระทําการเชนนั้น 

โคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen & Uphoff  อางถึงใน สุเมธ  ทรายแกว  2536)  ไดเสนอ

วามีบุคคล  4  ฝายท่ีมีสวนสําคัญในการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาส่ิงแวดลอมชนบท  

ประกอบดวย  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  เจาหนาท่ีรัฐ  และบุคคลภายนอก  สําหรับการมี

สวนรวมของประชาชนน้ันยังมีปจจัยหลายอยางท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม  ไดแก 

1. อายุและเพศ 

2. สถานภาพในครอบครัว 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพทางสังคม 

5. อาชีพ 

6. รายไดและทรัพยสิน 

นอกจากนี้  ประยูร  ศรีประสาธน (2542:5)  ไดนําเสนอปจจัยของการมีสวนรวม  วา

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม  มีดวยกัน  3  ปจจัย  คือ 

1. ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  เพศ 

2. ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  ไดแก  การศึกษา  อาชีพ  รายได  และการเปน

สมาชิกกลุม 

3. ปจจัยดานการส่ือสาร  ไดแก  การรับขาวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 

เฮย (Hay 1951 อางถึงใน วีระศักดิ์  อุปถัมภ : 2547:21)  ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการมีสวนรวมทางสังคมของมนุษย  มีดังนี ้

1. สถานภาพทางสังคม 

2. สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

3. สถานภาพทางอาชีพ 
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4. สถานท่ีอยูอาศัย 

โสภณ  หมวดทอง (2533:12)  สรุปวา  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง 

ๆ ของชุมชนนั้นมีปจจัยทางสถานภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  อาชีพและท่ีอยูอาศัยเขามาเกี่ยวของ  

และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนจะไดรับความรวมมือและบรรลุความสําเร็จไดจะตองไดรับความเห็น

พองตองกันของชุมชนเปนสวนมาก  หรือการดําเนินงานกิจกรรมในนามกลุมองคกรของชุมชน  

จากแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม  ผูวิจัยสามารถนํามาสรุป

และนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ไดดังนี้  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ภูมิลําเนา  ประเภทของ

สินคาท่ีขาย  รายไดตอเดือน    ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย  และการไดรับ

ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวาย 

 

5.  ขอมูลพ้ืนที่ศึกษา: ตลาดดอนหวาย 

    5.1 ประวัติและพัฒนาการของตลาดดอนหวาย 

ตําบลบางกระทึก  ท่ีตั้งของตลาดดอนหวายน้ีแตเดิม  เปนท่ีชุมนุมของชาวบานใน 

พ้ืนท่ีและละแวกใกลเคียง  เพ่ือรวมกิจการงานบุญ  และงานรื่นเริงตาง ๆ ตามประเพณี  ในงานนั้น

จะมีมหรสพ  การละเลนตามประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบานกันอยางสนุกสนาน  อึกกระทึก

ครึกโครมตลอดท้ังป  ชาวบานในตําบล  และตําบลใกลเคียงเรียกพ้ืนท่ีแหงนี้วา  ตําบลบางกระทึก  

สืบตอมาจนปจจุบัน  เนื่องจากตลาดดอนหวายตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําทาจีน  ชาวบานสวนใหญจึงมี

อาชีพเกษตรกรรม (ทํานา  ทําสวน  จับปลา)  และมักจะตั้งบานเรือนอยูตามริมคลองตาง ๆ เพ่ือ

ความสะดวกในการใชน้ําในการทําสวน  เชน สวนสมโอ  สวนหมาก  สวนมะพราว  เม่ือแมน้ําลํา

คลองกลายมาเปนเสนทางหลักในการคมนาคมติดตอ  ทําใหเกิดหมูบานริมน้ําหรือปากคลอง  

กลายเปนชุมชนใหญขึ้นหลายแหลง  เปนศูนยกลางการคมนาคมจนกระท่ังกลายเปนศูนยกลางการ

แลกเปล่ียนสินคา  ยิ่งในกรณีท่ีมีลําคลองหลายสายแยก  หรือเช่ือมกันหลายสาย  บริเวณนั้นจะ

กลายเปนชุมทาง  หรือตลาดในเวลาตอมา 

ชุมชนดอนหวาย  ปจจุบันมักจะแบงกันเองออกเปน  2  พวกนั่นคือคนฝงตลาด  และ

ชาวสวนฝงตรงขามตลาด  หรืออาจแบงงาย ๆ ตามลักษณะพ้ืนท่ีคือ  แบงบานเรือนริมแมน้ําทาจีน

แบงออกเปน  2  ฝง  คือฝงตลาด  และฝงสวน  แตในอดีตสมัยท่ีถนนยังไมไดมีการตัดผาน  พ้ืนท่ี

สองฝงนั้นมีการทํานา  และทําสวนเหมือนกัน  แตมีอีกฝงเปนท่ีตั้งของตลาด  และทาเรือ  ในการ

คมนาคมขนสง  และการเดินทางไปดวยในขณะเดียวกัน  จนกระท่ัง  มาถึงในชวงท่ีความเจริญตาง 

ๆ เขามาถึง  ตําบลบางกระทึก  บริเวณท่ีเคยเปนสวนผลไม  ฝงตลาดก็ไดเปล่ียนมาเปนท่ีตั้งของ

โรงงานอุตสาหกรรม  และรานตาง ๆ   แตคนสวนสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเดิม  และอาจจะมี
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การแปลงวิถีชีวิตบางบางสวนหลังจากท่ีตลาดดอนหวายกลับมาฟนฟูอีกครั้ง  เชน  ชาวบานสวน

บางคนท่ีอยูฝงสวนก็ทําสวนในวันธรรมดา  และขามาขายของในตลาดวันเสารอาทิตย   บางคนก็มี

บานอยูท้ังในตลาดและมีสวนหมาก  และสวนสมอยูท่ีฝงตรงขามอยูแลว  ในกรณีนี้บางคนประกอบ

อาชีพอยูในตลาดอยางเดียว  และเอาสวนใหคนอ่ืนเชา  บางคนทําสวนในตอนกลางวัน  แลวกลับมา

นอนบานในตลาดโดยไมไดประกอบอาชีพในตลาด  บางคนทําท้ังสองอยางโดยแบงกันทําในหมู

ญาติพ่ีนอง  แตสวนมากแลวถาเปนพวกท่ีอยูในตลาดก็มักจะมีอาชีพคาขายเปนหลัก  และโดยมาก

มักจะเปนคนจีนท่ีอพยพมาจากเมืองจีน  แลวมาเชาท่ีทํามาหาคาขายในตลาด  ปจจุบันรานคาดั้งเดิม

ในตลาดดอนหวายจึงไดรับการถายทอดโดยคนรุนหลานของคนจีนเหลานั้น 

คําวา  ดอนหวาย  อาจเปนไปไดวาถูกเรียกช่ือตามวัดดอนหวายท่ีตั้งอยูติดกัน  และมี

มานานแลว  กอนลาดดอนหวาย  วัดดอนหวายนี้มีช่ือเรียกเต็มวา  วัดคงคงรามดอนหวาย  ถูกสราง

ขึ้นเม่ือ พ.ศ.2394  โดยใชชางจากอยุธยา  และไดรับความรวมมือของคนในทองถ่ินชวยกันสราง  ผู

ริเริ่มสรางคือ  สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก)  วัดดอนหวาย   มีช่ือเดิมวา  วัดโคกหวาย  เนื่องจาก

บริเวณท่ีสรางวัดเปนเนินสูง  มีตนหวายขึ้นเปนจํานวนมาก  บางคนเรียกวัดเชิงหวาย  ตอมาทานเจา

คุณธรรมราชานุวัตร  ซ่ึงเปนผูสรางวัดองคท่ี 2  ไดพิจารณาเห็นวาเปนช่ือท่ีไมเหมาะสมและไมเปน

มงคลนาม  จึงไดเปล่ียนเสียใหมวา  วัดคงคารามดอนหวาย  เหตุท่ีเอาคําวา  คงคา  นําหนานั้น เห็น

วาวัดนั้นตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน 

ตลาดดอนหวายจึงเปนตลาดเกาแกมีอายุเกือบ  100  ป  โดยมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 6  

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2  สมัยท่ีการคมนาคมทางน้ํายังคงเปนเสนทางหลักในการขนสงสินคา  

ตลาดดอนหวายจัดเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาขาย  และแลกเปล่ียนสินคาในบริเวณลุมน้ํานครชัย

ศรี  เห็นไดจากโกดังสินคาตาง ๆ ท่ียังคงเหลือรองรอยใหเห็นในปจจุบัน  ตลาดดอนหวายเปนหนึ่ง

ในหลายตลาดริมน้ําท่ีเกิดขึ้นมาจากการเปนทางผานในการเดินทางสมัยท่ีมีการคมนาคมทางน้ํายัง

เปนเสนทางคมนาคมหลัก  จนกระท่ังกลายมาเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนสินคาหรือท่ีเรียกวา  

ตลาด  นั่นเอง 

5.2 สภาพท่ัวไป 

ตลาดดอนหวายเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีอยูภายใตเขตการปกครองขององคการบริหาร

สวนตําบลบางกระทึก  ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอสามพราน  หางจากท่ีวาการอําเภอสาม

พรานประมาณ  15  กิโลเมตร  มีทําการองคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บริเวณวัดคงคง

รามดอนหวาย  และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียงดังนี ้

ทิศเหนือ  จดตําบลบางเตย     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

จดตําบลศาลายา     อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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ทิศใต  จดตําบลไรขิง     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก         จดตําบลศาลายา     อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันตก         จดแมน้ําทาจีน     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 
ภาพท่ี 2  แสดงขอบเขตของอําเภอสามพราน  ท่ีตั้งตลาดดอนหวาย 

ท่ีมา: เกศรินทร  เหลางาม, “สภาพปญหาและผลกระทบจากการพัฒนาตลาดริมน้ําดอนหวาย อัน

เนื่องมาจากการสงเสริมการทองเท่ียว” (ภาคนิพนธปริญญาสังคมศาสตรบัณฑิต  สาขาภูมิศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549) , 26. 

 

ในปจจุบันเสนทางในการคมนาคมของตําบลบางกระทึกไดเปล่ียนไปจากทางน้ําเปน

ทางบก  โดยประกอบดวยถนนสายสําคัญ  2  สาย  คือ 

1. ถนนพุทธมณฑลสาย 5  จากแยกถนนปนเกลา  - นครชัยศรี  ผานตําบลบางกระ

ทึก  ตําบลไรขิง  และตําบลออมใหญ  เช่ือมถนนเพชรเกษม 

2. ถนนไรขิง – ทรงคะนอง (สาย 6)  จากแยกถนนปนเกลา – นครชัยศรี  ผานตําบล

ทรงคะนอง  ตําบลบางกระทึก  ตําบลไรขิง  และตําบลทาตลาด  เช่ือมถนนเพชรเกษม 

ตําบลบางกระทึกมีเนื้อท่ีประมาณ  8.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   7,051  ไร  

ประกอบดวยหมูบานท้ังหมด  8  หมูบาน   มีประชากรรวม  6,721  คน  พ้ืนท่ีสวนใหญ  เปนท่ีราบ

ลุมแมน้ํา  โดยมีแมน้ํานครไชยศรี (ทาจีน)  ไหลผาน  มีลําคลองธรรมชาติสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ี

การเกษตร  มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  แมน้ําทาจีนจึงจัดไดวา  เปนแมน้ํา
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สายสําคัญในบริเวณชุมชนแถบนี้  แตเนื่องจากแมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสายใหญ  มีความยาวประมาณ  

200  กิโลเมตร  ประชากรในพ้ืนท่ีตําบลบางกระทึกมีลักษณะการประกอบอาชีพดังนี้  เกษตรกรรม

รอยละ  60   คาขายรอยละ 20   อุตสาหกรรมรอยละ 12   รับจางท่ัวไปรอยละ 5  รับราชการรอยละ 

3 

การเปล่ียนแปลงเสนทางหลักในการคมนาคมไดสงกระทบตอวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนดอนหวายหลายดาน  เชน  การเดินทาง  การขนสง  การประกอบอาชีพ รูปแบบการบริโภค

ในชีวิตประจําวัน  เปนตน 

5.3 สภาพของตลาดดอนหวายในปจจุบัน 

การเดินทางมาตลาดดอนหวาย  สามารถเดินทางมาไดจากหลายเสนทาง  เสนทาง 

แรก  เขามาทางถนนพุทธมณฑลสาย 5  ดานท่ีจะมาทะลุออกถนนเพชรเกษม  เสนทางท่ีสอง  เขามา

ตามถนนสายเลียบแมน้ํา  สายเดียวกับท่ีมาจากถนนเพชรเกษม  เพียงแตเขามาทางดานท่ีมาออก

ถนนปนเกลา – นครชัยศรี  ดวยเหตุนี้จึงทําใหแหลงทองเท่ียวตลาดดอนหวายเปนเสนทางทองเท่ียว

ท่ีอิงอยูกับเสนทางทองเท่ียวของคนท่ีมีถ่ินพํานักอยูในกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ความเปน

จุดยุทธศาสตรในเชิงการทองเท่ียวของตลาดดอนหวายอยูท่ีวา  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไมไหลจาก

กรุงเทพนัก  ขณะเดียวกันบรรยากาศของแหลงทองเท่ียวก็ดี  จุดท่ีตั้งของพ้ืนก็ดี  เปนอิสระจาก

ชุมชนเมืองท่ีอยูรอบ ๆ เพราะฉะนั้นแหลงทองเท่ียวแหงนี้จึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจสําหรับคน

เมือง  ในการเขาไปใชชีวิตสวนตัวในชวงเวลาท่ีจัดไวสําหรับกิจกรรมทองเท่ียว 

จากชุมชนท่ีมีการรวมกลุมกันปลูกบานอาศัยอยูริมแมน้ํานครชัยศรี  ซ่ึงเปนเสนทาง

การคมนาคมขนสงเปนหลักในสมัยนั้น  ปจจุบันไดกลายมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่งใน

จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงลักษณะเดนของตลาดริมน้ําดอนหวายนี้คือ  เปนตลาดท่ีอยูริมฝงแมน้ํานครชัย

ศรี  บรรยากาศรมรื่น  ยังคงสภาพความเปนธรรมชาติอยูมีท้ังของฝากและขนมแบบไทย ๆ เชน  

ทองหยบิ  ทองหยอด  ฝอยทอง  ขนมตาล  ขนมทองเอง  ขนมชอมวง  ขนมจามงกุฎ  และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย  ซ่ึงผูท่ีมาเท่ียวชมสามารถเลือกซ้ือไดตามความพอใจ  พรอมท้ังยังมีอาหารจีนแบบโบราณ  

ท่ีมีฝมือการปรุงแตงท่ีสืบเช้ือสายในการทําอาหารช้ันดีจากภูมิปญญาชาวจีนท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยู ณ 

ชุมชนริมฝงแมน้ํานครชัยศรี  เชน  ขนมเปยะ  กวยจั๊บ  ขนมจีนแบบหมักและแบบสด ฯลฯ  

นอกจากตลาดริมน้ําดอนหวายจะเปนสถานท่ีขายอาหาร  คาวหวานท่ีรสชาติอรอยแลว  ยังเปน

สถานท่ีขายพืชผัก  ผลไมและผลผลิตจากสวนท่ีอยูในตําบลบางกระทึก  และตําบลใกลเคียงจึงทําให

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมไดเลือกซ้ือผักผลไมท่ีใหม สด สะอาด  ราคายอมเยา  และมีผักผลไมท่ี

ปลอดภัยจากสารพิษดวยซ่ึงเปนการสงเสริมใหชาวบาน  ชาวสวนมีอาชีพ  และรายไดเพ่ิมขึ้น  ตาม

นโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจพอเพียง  มีอยูมีกิน  ท่ีเหลือก็นําไปขายเปนรายไดในครัวเรือน 
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นอกจากนี้แลวชาววัดดอนหวาย  โดยการสนับสนุนของพระอธิการ  ประวัติ  ปวตฺติ

โก  เจาอาวาสวัดดอนหวาย (อดีต)  ไดสงเสริมใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตจากสวนมาขายท่ี

บริเวณวัด  และทางวัดไดจัดสถานท่ีใหเปนระเบียบ  พรอมท้ังไดจัดสถานท่ีสําหรับพักผอนสูด

อากาศบริสุทธ์ิริมฝงแมน้ํา  มีแพปลาซ่ึงมีปลาอาศัยอยูนับหม่ืน ๆ ตัว  มีเรือพานักทองเท่ียวลองเรือ

ชมวิวทิวทัศน  และธรรมชาติตามลําน้ํานครชัยศรี  จึงเปนสถานท่ีท่ีมีผูคนเขามาพักผอนและชม

ธรรมชาติเปนจํานวนมาก 

ตลาดดอนหวาย  ไดคํานึงถึงความสะอาด  สะดวก  สบาย  และความปลอดภยัของผู

ท่ีเขามาทองเท่ียวและเยี่ยมชม  จึงจัดใหมีบริการดานตาง ๆ  เชน  สถานท่ีจอดรถไดขอใชสนาม

โรงเรียนวัดดอนหวายและลานคอนกรีตหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก  เปน

สถานท่ีจอดรถนักทองเท่ียวโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ การจราจรก็ไดรับความรวมมือจาก  

สมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตําบลบางกระทึก  ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงนําโดยนายเสถียร  มีทวี  ผูใหญบานหมู 8  และตํารวจชุมชนตําบลบางกระทึก  

มาชวยกันดูแลดานจราจรใหท้ังวัน และเปนไปดวยความเรียบรอย มีเสียงตามสายวิทยุบอก

สถานการณตาง ๆ อยางถ่ัวถึง 

ในปจจุบัน  วัดดอนหวายไดรับเงินบริจาคจากนักทองเท่ียวและผูใจบุญจํานวนมาก  

จึงไดจัดสรางลานจอดรถบริเวณทิศเหนือของวัดดอนหวาย  ในสวนการจราจรนั้น  ก็ไดรับความ

รวมมือการจัดการจราจรจาก  สภ.ต.โพธ์ิแกว  อปพร.ตําบลบางกระทึก  ตําบลบางเตย  

คณะกรรมการวัดดอนหวาย  หรือบางงคร้ังก็จะไดรับความรวมมือจากโรงเรียนนายรอยตํารวจสาม

พราน (นักเรียนนายรอยท่ีกําลังศึกษาอยู) 

ดานคุณภาพของสินคา  จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีนํามา

จําหนาย  ท้ังในวัดดอนหวายและตลาดดอนหวาย  พรอมท้ังมีการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสินคาท่ี

ซ้ือไปแลวไมไดคุณภาพ   

จํานวนสินคาตาง ๆ จําแนกไดดังนี้ (ในการสํารวจป 2545  มีจํานวน 495 รานคา) 

1. แพขายอาหารตาง  ๆ  ป  2545   จํานวน   12  แพ     สํารวจป 2550     มีจํานวน  10  

แพ  ลดลง  2  แพ  ซ่ึงแพท่ีลดลงอยูทางดานลานจอดรถแหงใหมของตลาดดอนหวาย  และเจาของ

แพก็เปนคนตางถ่ิน 

2. รานอาหารท่ัวไป  ป 2545  มีจํานวน   30  ราน  ในป  2550  มีจํานวน  40  เพ่ิมขึ้น  

10  ราน จะเปนรานอาหารตามส่ัง  กวยเตี๋ยวไก – เปด  อรอย ๆ ขาวผัดตาง ๆ รวมถึงอาหารพ้ืนเมือง

ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 
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3. รานขายปลา  ในป 2545  มีจํานวน  10  ราน  ในป  2550  ไดสํารวจแลวเทาเดิม  

ไมมีการเปล่ียนแปลง 

4. รานผลไม  เชน  สมโอ  ชมพู  มะเฟอง  มะพราว  กลวย  มะมวง  ฯลฯ  ในป  2545  

มีจํานวน  180  ราน  ในป 2550  มีจํานวน 150  ราน  ลดลง  30  ราน 

5. รานขนมไทย  ขนมหวาน  เชน  ขนมตาล  ขนมเม็ดขนุน  ขนมฝอยทอง  ขนม

ทองมวนสด  ฯลฯ ในป 2545  มีจํานวน 35  ราน  ในป  2550  มีจํานวน 45  ราน  เพ่ิมขึ้น  10  ราน 

6. รานขนมเปยะ  ในป 2545  มีจํานวน  3  ราน  ในป  2550  ก็ยังคงเทาเดิม 

7. รานจําหนายผัก  ผลไมปลอดภัยจากสารพิษ  ในป 2545  มีจํานวน  10  ราน  ในป  

2550  มีจํานวน  15 ราน  ซ่ึงเพ่ิมขึ้นมาอีก  5  ราน 

8. กาแฟโบราณ  ในป  2545  มีจํานวน  10  ราน  ในป  2550  มีจํานวน  12  ราน  

เพ่ิมขึ้นมาอีก  2  ราน 

9. รานขายขาวเหนียวสมตํา  ในป  2545  มีจํานวน  5  ราน  ในป  2550  มีจํานวน   6  

ราน  เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 ราน 

10. รานของฝากท่ัวไป  หรือรานขายอาหาร  เครื่องดื่ม  นอกเหนือจากท่ีกลาวมาคือ

เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในป 2545  มีจํานวน  200  ราน  และสํารวจใหมในป  2550  มีจํานวน  250  ราน  

เพ่ิมขึ้น  50  ราน 

เม่ือรวมทุกประเภททุกรายท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชนตลาดดอนหวายแลวจะ

พบวาในป  2545  มีจํานวน  495  รานคา  ในป  2550  มีจํานวน  540  รานคา  โดยภาพรวมเพ่ิมขึ้น  

45  ราน 

การทองเที่ยวทางน้ํา  มีเรือบริหารอยูท้ังหมด  11  ลํา  เปนเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค  7  ลํา  

เรือมิตรสายชล  2  ลํา  และเรือดอนหวายการทองเท่ียว  2  ลํา 

การจัดระเบียบ  จากท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวาตลาดดอนหวายไดแบงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ชุมชน  ดังนี ้

เขตพ้ืนท่ีบริเวณวัดดอนหวายเปนแหลงขายพืชผัก  ผลไม  และเปดใหนักทองเท่ียว

รวมทําบุญกับวัดดอนหวาย 

เขตพ้ืนท่ีบริเวณสนามโรงเรียน  จะเปนพ้ืนท่ีขายอาหารมีแพทาจีน  สุวรรณรัตน  แพ

กํานันใหญ  มีปลาตะเพียนตมเค็ม  ปลาสลิดแดดเดียว  ไขเค็ม  และเปนลานตลาดนักในวันเสาร – 

อาทิตย   หรือวันหยุดราชการอ่ืน ๆ  

เขตพ้ืนท่ีชุมชนตลาดดอนหวายเกา  เปนแหลงขายอาหารคาวหวานตาง ๆ และมีแพ

อาหารไวใหนักทองเท่ียวชมวิถีภูมิปญญาดั้งเดิม 
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เขตพ้ืนท่ีศาลเจาแมเซงเนี๊ยะ  เปนพ้ืนท่ีขายอาหารผัก  ผลไม  และมีการจัดสรรพ้ืนท่ี

ขายของเอกชน 

ขอมูลนักทองเที่ยว  นกัทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดดอนหวาย  โดยหาคาเฉล่ียตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2545 – วันท่ี  30 มิถุนายน  2545  มีขอมูลดังนี ้

 

ตารางท่ี 1   แสดงคาเฉล่ียของขอมูลนกัทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดดอนหวายในแตละวัน 

 

วัน จํานวนนักทองเท่ียว (คน) จํานวนรถยนต - 

รถจักรยานยนต (คัน) 

จันทร 700 - 800 150 - 200 

อังคาร 1,000 – 1,200 250 – 300 

พุธ 1,000 – 1,200 250 – 300 

พฤหัส 1,000 – 1,200 250 – 300 

ศุกร 1,300 – 1,500 300 – 375 

เสาร 8,000 – 10,000 1,800 – 2,000 

อาทิตยและวันหยุด

นักขัตฤกต 

12,000 – 50,000 3,750 -  4,000 

 

ท่ีมา:  สุริยะ   หินเมืองเกา . สังเคราะหองคความรู  เศรษฐกิจพอเพียง  ตลาดริมน้ําดอนหวาย : ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  บริบทเศรษฐกิจพอเพียงยุค คมช. (กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ , 2550 ) , 

30-31 

กลาวโดยเฉล่ียนักทองเท่ียว  ท่ีมาเท่ียวตลาดดอนหวายในเดือนหนึ่ง ๆ มี

นักทองเท่ียวประมาณ  100,000 – 176,000 คน  จํานวนรถยนต  รถจักรยานยนต  40,000 – 44,000 

คัน  และมีเม็ดเงินหมุนเวียนตอเดือน  ประมาณ  30  ลานบาท ถึง 52.8  ลานบาท 

ในปจจุบัน (2549)  ไดมีนักทองเท่ียวมาเที่ยวตลาดดอนหวาย  โดยเฉล่ีย  วันจันทร – 

วันพฤหัสบดี วันละ 1,500 – 2,000 คน วันศุกร , วันเสาร , วันอาทิตย  เฉล่ียวันละ 15,000 – 20,000  

คน (สุริยะ  หินเมืองเกา 2550:25-31) 

ในสวนของแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกและตลาด

ดอนหวาย  ป 2547  มีแผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย  2  

โครงการ  คือ  โครงการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  และโครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม  และ

กรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  นอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวตลาดดอน

หวาย  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกไดวางแนวทาง  โดย  ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
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สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนภูมิปญญาทองถ่ินตลาดดอนหวาย  เชน  โครงการกอสรางถนนสายหลัง

โรงเรียนวัดดอนหวาย  โครงการจัดทําซุมประตูเขาสูตลาดดอนหวาย  และโครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธขนาดใหญ  เปนตน (อบต.บางกระทึก  2546 : 97-98) 

นอกจากนี้ในบริเวณท่ีใกลเคียงยังมีพ้ืนท่ีใหเชาจอดรถของเอกชนอยูติดกัน  2-3 แหง  

เพ่ือบริการจอดรถสําหรับนกัทองเท่ียว  คิดคาจอดรถวันละ  20  บาท  ถาไมอยากจอดแบบเสียเงิน  

ผูคนมักจะเอารถไปจอดบริเวณโรงเรียน  และวัดดอนหวายไดอีกแหงหนึ่ง  นักทองเท่ียวสวนใหญ

ท่ีเดินทางมาท่ีนี่จะมากันโดยรถยนตสวนตัว  มีรถทัวรบางเปนครั้งคราว  ลักษณะของตลาดดอน

หวายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองการใชชีวิตของคนเมืองไดหลายลักษณะคือ 

1. ตลาดดอนหวาย คือ โลกแหงการสํารวจท่ีทาทายใหคนเมืองเดินทางมาแสวงหา

ประสบการณจาการชิมอาหาร  และขนม  ซ่ึงมีใหเลือกเกือบ  90  รานคา  ตั้งแตรานท่ีไรช่ือเสียงไป

จนถึงรานท่ีผานการรับรองของความอรอยจากส่ือมวลชนตาง ๆ เชน  แมชอยนางรํา  อรอยชอง 5   

เท่ียวไปกินไป  เปนตน 

2. ตลาดดอนหวาย คือ พ้ืนท่ีสําหรับการตอกยํ้าคุณคาของวิถีชีวิตแบบครอบครัวของ

คนในปจจุบัน  คือการเดินทางมาเท่ียวดวยกัน  มาใชชีวิตพักผอนดวยกันนอกบานในชวงของ

วันหยุด  ในขณะเดียวกันก็มีแผนการดําเนินชีวิตตลอดจนรสนิยม  คานิยม  ท่ีหันมาพ่ึงพาซ้ือหา

อาหารการกินสําเร็จรูปแทนการปรุงอาหารท่ีบาน  ตลาดดอนหวายจึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความหมาย

สําหรับการพักผอน  การหาความสนุกสนานเพลิดเพลินของครอบครัว 

3. ตลาดดอนหวาย  คือ  พ้ืนท่ีเอนกประสงคสําหรับทํากจิกรรมตาง ๆ ในชวงของ

วันหยุด  ท้ังในสวนของการจับจายซ้ือหาอาหาร  การไดชมทิวทัศนและน่ังเรือชมวิถีชีวิตของ

ชาวบานริมฝงลําน้ํา  การไดทําบุญกับพระสงฆ  บริการนวดแผนโบราณและอ่ืน  ๆ

4. ตลาดดอนหวาย  สามารถประดิษฐภาพลักษณของพ้ืนท่ีใหอยูในรูปของตลาด

แบบโบราณ  ท้ังบรรยากาศของตัวอาคารรานคาภายในตลาดท่ีเปนเรือนไมเกา ๆ แสงสลัวทึม ๆ 

ชองทางเดินแคบ ๆ และมีอาหารการกินตาง ๆ ตลอดจนขนมไทย ๆ รวมทั้งขนมชาววัง  ท่ีตั้งขายกัน

ตะลานตา  ทําใหบรรยากาศความเกา  ความโบราณของตลาดดูขลังในสายตามของนักทองเท่ียว 

5. ลักษณะของสินคาท่ีขายดีสวนใหญจะเปนสินคาการเกษตร  จําพวกพืชผักผลไม  

พันธุไมประดับ  ไมผลตางๆ  วางขายเต็มพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะภาพของพอคาแมคาคือชาวสวนท่ีมาขาย

สินคาจากสวนเอง  มีสวนชวยสรางบรรยากาศใหผูซ้ือรูสึกถึงการสัมผัสกับผลิตผลทางการเกษตร

ของชาวบานแท ๆ (สิริกมล  ศรีเดช 2545 : 73-75 ) 
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ปจจุบัน  จุดสนใจทางการทองเท่ียวของตลาดดอนหวาย  สามารถเรียกรองความ

สนใจใหมีนักทองเท่ียวและผูคนสนใจเขามาใชชีวิตในพ้ืนท่ีแหงนี้มาก  จะเห็นไดจากจํานวนรถที่

เขามาจอดกันมากในแตละวัน  และจํานวนผูคนท่ีเดินเท่ียวภายในแหลงทองเท่ียวแหงนี้ก็นับวันจะ

เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก  ทําใหมีคนเดินทางมา

จับจายซ้ือของ  โดยเฉพาะอาหาร  ขนมไทย  ผักผลไม  และถือเปนการพักผอนไปดวย  โดยการนั่ง

เรือแพ  ชมทิวทัศนของแมน้ํา  และน่ังรับประทานอาหารในแพริมน้ํา  เหมาะสําหรับวันหยุด

พักผอนของครอบครัว  ซ่ึงจะเห็นวา  ในวันหยุดเสาร-อาทิตย  จะมีผูคนเดินทางเขามามากเปนพิเศษ  

ซ่ึงตลาดดอนหวาย  จึงเปนสถานท่ีท่ีนาสนใจแหงหนึ่งสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห 

 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวจิัยไดศึกษาผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีผานมา  เพ่ือท่ีจะนํามา

ตั้งสมมติฐาน  และกําหนดแนวทางในการศึกษา  ซ่ึงผลงานวิจัยท่ีศึกษามีดังตอไปนี ้

กรฑิตถา  มหาวงศ  (2551)  ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาการมี

สวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลในเขตอําเภอเมือ  จังหวัดกําแพงเพชร  

ศึกษาปญหาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดกําแพงเพชร  และเพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน

เทศบาลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  จําแนกตามเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ

ทางสังคม  และรายได    เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ  จาก

แตละเทศบาล  จํานวน  205  คน   ผลการศึกษาพบวา    1. การมีสวนรวมของกรรมการชุมชน

เทศบาลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  โดยรวม  และรายดาน  อยูในระดับปานกลาง  โดย

ดานท่ีมีสวนรวมของกรรมการชุมชนสูงสุด  คือ  ดานการวางแผนในการพัฒนาชุมชน     2. ปญหา

ของการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

กําแพงเพชร  โดยรวมและรายดาน  อยูในระดับปานกลาง  โดยดานท่ีมีปญหาการมีสวนรวมของ

กรรมการชุมชนสูงสุด  คือ  ดานการวางแผนในการพัฒนาชุมชน     3. การเปรียบเทียบการมีสวน

รวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

จําแนกตามเพศ  อายุ  และรายไดตอเดือน  พบวา  เพศ  อายุ  แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมของ

กรรมการชุมชนไมแตกตางกัน  แตกรรมการชุมชนท่ีมีการศึกษา  อาชีพ  และสถานภาพทางสังคม

แตกตางกัน  มีผลตอการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน  แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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     ชนิกา  จึงวิสิฐธน (2550) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงลําน้ําแมขา  เขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแมขา  และศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน  รวมถึงศึกษาปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ

และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแมขา  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  โดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  และใชแนว

คําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึกในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ   ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแมขาระดับต่ํา  และตัวแปร  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน  สถานภาพในชุมชน  การเขารวมกิจกรรมในชุมชน  การใช

ประโยชนจากลําน้ําแมขา  และการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแมขามี

ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแมขา  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  สําหรับตัวแปรเพศ  อายุ  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะ  และความตระหนักเกี่ยวกับคุณคาของลํา

น้ําและแหลงน้ําไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแมขา 

    ณัฏฐา   ผิวมาและคณะ (2550)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินใน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ : กรณีศึกษาตลาดน้ําไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ตลอดจนปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน

การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ตลาด

น้ําไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี  โดยใชวิธีแจกแบบสอบถามจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล

การศึกษาพบวา  ชุมชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในระดับปานกลาง  โดย

คนในชุมชนมีสวนรวมในดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอมบริเวณบานของทานเพื่อใหเกิด

ทัศนียภาพท่ีสอดคลองกับแหลงทองเท่ียวบริเวณใกลเคียงมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดานการรวมมือ

เสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในบริเวณใกลเคียงชุมชนของทาน  และ

ดานท่ีคนในชุมชนมีสวนรวมนอยท่ีสุด  คือ  ดานการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวท่ีอยูใกลชุมชน  กับกรรมการชุมชนในการประชุมประจําเดือน  

สําหรับการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียงเชิงอนุรักษ  ตลาดน้ําไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี  พบวา  อายุ  การศึกษา  ระดับ
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ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

    ธนวัฒน  คําภีลานนท (2550)  ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลเมืองคูคต  จังหวัดปทุมธานี    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวน

รวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต  จังหวัดปทุมธานี  ใน  4  ดาน  คือ

ดานการตัดสินใจ  ดานการปฏิบัติการ  ดานการรับผลประโยชน  ดานการประเมินผล  และเพ่ือ

เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลเมืองคูคต  

จังหวัดปทุมธานี  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  และความความรูในดานการพัฒนาทองถ่ิน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก  กรรมการชุมชนท่ีสังกัดอยูในเขตเทศบาลเมืองคูคต  

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

ไดแก  การแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา t-test  การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว  คา One-way  ANOVA    สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้  1. ผลการศึกษาระดับ

การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี  

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  รายดานอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ  ดานการรับผลประโยชน   และ

อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงลําดับ  ดังนี้  ดานการตัดสินใจ  ดานการประเมินผล  และดานการ

ปฏิบัติการ   2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของกรรมการชุมชน   ในการพัฒนาทองถ่ิน

เทศบาลเมืองคูคต  จังหวัดปทุมธานี  พบวา  กรรมการชุมชนท่ีมี  เพศ  อาย ุ  การศึกษา  ตําแหนง  

รายได  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน และความรูในดานการพัฒนาทองถ่ิน  ไมแตกตางกัน  ยกเวน  

กรรมการชุมชนท่ีมีอาชีพตางกัน  การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลเมืองคูคต  จังหวัด

ปทุมธานี  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

    ประวิศ  คงมี (2548)  ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบางพูน  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธาน ี  มีความมุงหมาย

ท่ีจะศึกษาวา  การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินใน  5  ดานคือ  ดานเศรษฐกิจ  ดาน

การเมือง  ดานสังคม  ดานวิทยาการ  และดานนโยบายระดับชาติ  และปจจัยตางท่ีมีผลตอการมีสวน

รวม   ผลจากการศึกษาพบวา  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมาก  ท้ัง 5 ดาน  และเพศ

ชายมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  55.00  อายุ 50 ปขึ้นไปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  

78.33  การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  68.34  รายได 5,000-10,000 บาท  คิด

เปนรอยละ  58.33  มากท่ีสุด  และสถานภาพสมรสมากกวาโสด  คิดเปนรอยละ  98.33  และสรุปได

วา  เพศ  และอายุ  มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกกลุม  ทุกเรื่อง  แตการมีสวนรวม

นั้น  ถูกช้ีนําและถูกครอบงําจากฝายการบริหาร  ฝายการเมืองใหเช่ือและคลอยตาม  ประชาชนท่ี
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แสดงความคิดเห็นถูกออกแบบมาแลวลวงหนา  ซ่ึงทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของการมีสวน

รวมในระบอบประชาธิปไตย 

     ภศิชา  ไชยแกว (2548)  ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว

เชิงนิเวศห่ิงหอย  กรณีศึกษาบานแสมชาย  จ.เพชรบุรี    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการ

ความเปนมาของการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศห่ิงหอย  ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม

ของชุมชน  หาความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิง

นิเวศห่ิงหอยกับระดับของการอนุรักษห่ิงหอย  รวมทั้งรวบรวมปญหา  อุปสรรค  และแนวทาง

แกไขปญหา  วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  คือใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ  ในการ

วิเคราะห  และสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการสัมภาษณเชิงลึกกับการประชุมกลุมยอยเปน

เครื่องมือ   ผลการศึกษาพบวา    อาชีพ  รายได   ระยะเวลาพํานักในหมูบาน  และระยะทางจากบาน

ถึงแมน้ํา  เปนปจจัยสวนบุคคล  สวนทัศนคติ  ระบบการติดตอส่ือสาร  การติดตอส่ือสารแบบตัวตอ

ตัว  และการติดตอส่ือสารภายในกลุม  เหลานี้เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการการทองเท่ียวนิเวศห่ิงหอย  นอกจากนี้ระดับการมีสวนรวมของชุมชนพบวาอยูในระดับ

ปานกลาง  ซ่ึงตรงกับระดับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ

เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการทองเท่ียว  รวมถึงปญหาท่ีสามารถแยกออกไดเปนเรื่องของ  การขาด

การจัดการความรู  ขาดหนวยงานหลักท่ีมาดูแลอยางจริงจัง  และขาดอุปกรณท่ีจําเปนเบ้ืองตน 

    วลิสา  สายโกสินทร (2548)  ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา

ทองถ่ิน  กรณีศึกษาเทศบางตําบลหวยพลู  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหวยพลู  อําเภอนคร

ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมในดานตาง ๆ ของประชาชนตอการพัฒนา

ทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยพลู  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โดยใชวิธีการศึกษารวบรวม

ขอมูลประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยพลู  จํานวน  333  คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลคือ  แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

รายดานพบวา  อันดับแรก คือ ดานการประชาสัมพันธ  รองลงมา คือ ดานการดําเนินงาน  ดานการ

วางแผน  และดานการติดตามประเมินผล  และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีเซฟเฟ  ผลการทดสอบ

สมมติฐาน  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยพลู  อําเภอ

นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามคุณลักษณะประชากร  เพศ   อายุ  สมาชิกในครอบครัว  

ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  การประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม  ในภาพรวมพบวาไมมีความ

แตกตางกัน  ยกเวนการประกอบอาชีพเสริม  ซ่ึงพบวาประชาชนประกอบอาชีพเสริมเกษตรกรรมมี

ระดับการมีสวนรวมตางจากอาชีพรับจาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และประชาชนท่ี
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระดับการมีสวนรวมตางจากอาชีพงานฝมือและงานชางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

     อติภา  ตรัยดลานนท (2548)  ไดศึกษาเรื่อง  แนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดย  ผลการวิจัยพบวา  (1) แนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  จะตองเกิดจากความรวมมือระหวางประชาชน  

เจาหนาท่ีของรัฐ  ผูนําทองถ่ิน  และผูมีสวนไดสวนเสียในผลประโยชน  ในขั้นตอนการคนหา

ปญหา  การตัดสินใจ  การดําเนินการ  การประเมินผล  และการรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น  โดยมุง

พัฒนาและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  วิถีชีวิต  การสรางจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม

รวมกันในชุมชน  มีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว  การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  และการออกกฎ

ขอบังคับของทองถ่ิน  ซ่ึงโครงการและกิจกรรมตองมาจากความตองการของชุมชน  (2) แนว

ทางการสงเสริมการทองเท่ียวยั่งยืน  ตองมุงเนนการอนุรักษและรักษาทรัพยากรใหคงอยูไวนาน

ท่ีสุด  ผูเกี่ยวของท้ังหมดรวมมือกันเปนภาคีเครือขายและรัฐใหการสนับสนุน  เนนการพัฒนาท่ี

ตอเนื่อง  และมีการวิจัยติดตามประเมินผล  (3) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  

พบวายังมีความคิดเห็นไมตรงกันในเร่ืองการปดเปดประตูน้ํา  ประชาชนในทองถ่ินใหความรวมมือ

ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมนอย  มีการยายเขามาของคนตางถ่ินมากขึ้นทําใหความผูกพันของคนใน

ชุมชนนอยลง  จึงเปนเหตุใหขาดความจริงใจในการแกปญหาตาง ๆ มีน้ําเนาเสียในคลอง  

ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด  คลองมีสภาพคับแคบไมสามารถขยายได  รวมถึง

ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูเกี่ยวของ 

    ชัยยศ  ทะไกรราช  (2547)  ไดศึกษา เรื่อง  ระดับการมีสวนรวมของประชาคมหมูบาน

ในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาคมในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน 334  คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา   ไดผลการศึกษาดังนี ้  1. ประชาคมหมูบานสวนใหญเปน

เพศชาย  ประกอบอาชีพการเกษตรมากท่ีสุด  มีชวงอายุสวนใหญระหวาง 40 – 50 ป  และมี

การศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด   2. ประชาคมขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ

เสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด  เห็นวามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยรวมและเปนรายดานท้ัง 7 ดาน  

อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ดานการพัฒนาและสรางรูปแบบ  ดานการ

จัดหรือปรับปรุงการบริหารงาน  และดานการตัดสินใจใชทรัพยากร  แตเห็นวามีสวนรวมในดาน

ปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับมาก   3. ประชาคมหมูบานเพศชายและเพศหญิงเห็นวา  ประชาคม
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หมูบานมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ  จังหวัด

รอยเอ็ด  มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยรวมและเปนรายดาน  ไมแตกตางกัน   4. ประชาคม

หมูบานท่ีมีอายุตางกันเห็นวา  ประชาคมหมูบานมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน 2 ดาน คือ ดานการพัฒนาและสราง

รูปแบบ  และดานการควบคุมและติดตามประเมินผล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05   5. ประชาคมหมูบานตองการมีสวนรวม  และตองการใหองคการบริหารสวนตําบลเปด

โอกาสใหประชาคมหมูบานมีสวนรวม 3 ดาน คือ  ดานการศึกษาปญหา  สาเหตุ  และความตองการ

ของชุมชน  ดานการตัดสินใจใชทรัพยากร  และดานการควบคุมติดตามและประเมินผล 

    วีระศักดิ์  อุปถัมภ (2547) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมของ

ประชาชนชุมชนริมคลองสอง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับ

การมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมของประชาชนริมคลองสอง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  

ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอม   สุม

ตัวอยางแบบมีระบบ  กลุมตัวอยางคือ  ประชากรท่ีเปนหัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวท่ีมี

อายุ  20  ปขึ้นไป  จํานวน  268  คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย  ผลการวิจัย

พบวา  ประชาชนชุมชนคลองสอง มีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง  มีความรู

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ในระดับปานกลางคอนไปทางสูง  และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการ

พัฒนาส่ิงแวดลอม  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนา

ส่ิงแวดลอม  ไดแก  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  และความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

    อุบล  วุฒิพรโสภณ (2546)  ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอม

ชุมชนของผูใชแรงงาน  ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมชุมชนของผูใชแรงงาน  ปจจัยท่ีสัมพันธ

กับการมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมชุมชน  และสาเหตุท่ีเขารวม  และไมเขารวมรักษา

สภาพแวดลอมชุมชนของกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอมูล   

ผลการวิจัยปรากฏวา  ผูใชแรงงานมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมชุมชนในระดับปานกลาง  

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมคอื  การไดรับขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม  ตัวแปรท่ี

ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม คือ เพศ  ภูมิลําเนา   ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  สวนสาเหตุท่ีทําใหผูใชแรงงานเขามามีสวนรวม  คือ ตองการใหคุณภาพน้ํา  

และแหลงน้ําสาธารณะในตําบลสะอาด  และสาเหตุท่ีไมเขามามีสวนรวมคือ  การไมมีเวลารวม

กิจกรรม  ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ  หนวยงานภาครัฐควรเผยแพร  ประชาสัมพันธ  และให

ขาวสารใหความรูดานการรักษาสภาพแวดลอมชุมชนแกผูใชแรงงานอยางสมํ่าเสมอท่ัวถึง  ควรจัด
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กิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในวันหยุด  ควรเพ่ิมถังใสมูลฝอย  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บให

มากขึ้น  และช้ีใหเห็นถึงประโยชนของการมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมชุมชน  สําหรับ

ตัวผูใชแรงงานเองควรมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมชุมชนใหมากขึ้นดวย  โดยคํานึงถึง

สวนรวมเปนส่ิงสําคัญ 

    ธัชชนัญ  จารุวัฒนพงษ  (2545)  ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศน้ําตกพรหมโลก  ตําบลพรหมโลก  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผลการศึกษาพบวา  (1) สถานการณการทองเท่ียวเชิงนิเวศน้ําตกพรหมโลกเกิดจากการท่ีชาวบานใน

ชุมชนไดประสบปญหาอุทกภัยทําใหหลายคนไดเล็งเห็นความสําคัญของปาไม ประกอบกับมี

ชาวบานกลุมหนึ่งไดไปพบน้ําตกแหงหนึ่งท่ีมีความสวยงาม  จึงทําใหมีการเลาสูกันฟงและเริ่ม

รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งชมรมอนุรักษธรรมชาติเขาหลวงบานปลายอวนขึ้น  และไดมีการจัดการการ

ทองเท่ียวพาคนในชุมชนขึ้นไปทองเท่ียวยังน้ําตกดังกลาว  หลังจากนั้นจึงเริ่มมีนักเรียนและ

นักศึกษาเขามาทัศนะศึกษาเขามาทัศนะศึกษา  แตปจจุบันมีนักทองเท่ียวเขามานอย  (2) การมีสวน

รวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวหมูน้ําตกพรหมพิมาน  จากแนวคิดดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทําใหมีการพบปะพูดคุยกันในชุมชน  และเกิดการรวมกลุมเพ่ือ

จัดตั้งชมรมฯขึ้น  ทําใหมีการจัดกิจกรรมในดานการอนุรักษ  เชน  การบวชปา  และการจัดกิจกรรม

งานวันเด็ก  เปนตน  ซ่ึงชาวบานในชุมชนจะเขามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือดานการบริจาค

เงิน  บางคนจะใหความชวยเหลือดานแรงงาน  สวนหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของจะใหการสนับสนุนใน

ดานงบประมาณ  และอํานวยความสะดวกในดานการเดินทางทองเท่ียว  (3) ชุมชนมีความคิดเห็นวา

การจัดการการทองเท่ียวสามารถเพิ่มรายไดใหกับชุมชน  และตองการใหภาครัฐเขามาสนับสนุน

ดานงบประมาณและการประชาสัมพันธ  สวนหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีความคิดเห็นวาเปนส่ิงดีท่ีมี

การจัดการการทองเท่ียวในชุมชน  เพราะจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน  แตท้ังนี้ชุมชน

จะตองมีการจัดการท่ีดี  ประกอบกับตองมีความรูความเขาใจในดานการจัดการการทองเท่ียวถึงจะ

ประสบผลสําเร็จได   (4) ปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว  คือ  ปญหาการขาด

งบประมาณในการดําเนินงาน  ปญหาขาดการประชาสัมพันธ  ปญหาความขัดแยงเรื่อง

ผลประโยชน  ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางคนในกลุมและหนวยงานอ่ืน  และปญหาขาดการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐอยางจริงจัง  ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการการทองเท่ียวไม

ประสบผลสําเร็จ 

    นดา  ดํารหิเลิศ (2542)  ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนของ

ประชาชนบานครัว  กรุงเทพมหานคร   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการ

พัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชน  ปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชน  และ
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สาเหตุของการมีสวนรวมและไมมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนของประชาชนในชุมชน

บานครัว  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

ชุมชนบานครัว    จากผลการศึกษาพบวา  ประชาชนในชุมชนบานครัวมีสวนรวมในการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมชุมชนในระดับปานกลาง  นอกจากนี้ยังพบวา  ประชาชนในชุมชนบานครัวมีสวนรวม

ในการพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนโดยไมขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ   0.05  เนื่องจากประชาชนในชุมชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูในชุมชนแตกตางกันจะสามารถ

เขามามีสวนรวมไดเชนเดียวกันเพราะมีความรักและผูกพันกับชุมชน  ตองการใหชุมชนของตนมี

ส่ิงแวดลอมชุมชนท่ีด ี

 

สรุป 

     จากการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซ่ึงไดมีผูศึกษาไวเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงพอจะสรุปไดวา  การมีสวนรวมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  ไดแก  

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ภูมิลําเนา  รายไดตอเดือน  ประเภทของสินคาท่ีขาย  ระยะเวลาท่ี

ประกอบอาชีพ  การไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด  ทฤษฎี  

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตน  มาเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
     การศึกษาเรื่อง  “การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ   กรณีศึกษา ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม”   เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา   มีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังตอไปนี ้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือจํานวนรานคาในบริเวณตลาดดอนหวาย  ตําบลบาง

กระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงจากการสํารวจมีจํานวนรานคารวมท้ังส้ิน  482   

รานคา 

กลุมตัวอยาง 

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษา  กําหนดจากจํานวนประชากร  482  

ราน  โดยใชสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางประชากร (Sample Size) จากสูตรของทาโร  ยา

มาเน (Taro  Yamane)  โดยกําหนดความคลาดเคล่ือนเทากับ  0.05  ไดขนาดของกลุมตัวอยาง

จํานวน  219  รานคา  ตามสูตร 

 

    n =       N 

      1  +  N(e)2 

    n = จํานวนขนาดตัวอยาง (คน) 

    N = จํานวนประชากรทั้งหมด (คน) 

    e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  

เม่ือกําหนดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเทากับ  0.05 
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แทนคา    n =        482 

      1  +  482(0.05) 2 

      = 219 

ดังนั้น  จะไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน   219  รานคา 

จากกลุมตัวอยาง  จํานวน  219  รานคา  ผูวิจัยไดนํามาคํานวณหาสัดสวนจากจํานวน

ประชากรท้ังหมด  482  รานคา  และจําแนกตามประเภทของสินคาท่ีขาย  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 

2 

 

ตารางท่ี  2   แสดงจํานวนรานคาในตลาดดอนหวายและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 

ประเภทรานคา จํานวนรานคาท้ังหมด กลุมตัวอยาง 

แพอาหาร 7 3 

รานอาหาร/เครื่องด่ืม 173 79 

รานผัก/ผลไม 113 51 

รานขนมหวาน/เบเกอรี ่ 58 26 

รานตนไม 22 10 

เสื้อผา/ของเด็กเลน/ของฝาก/อื่น ๆ 107 49 

บริการนําเท่ียว 2 1 

รวม 482 219 

 

การสุมตัวอยาง 

จากการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามประเภทของสินคา  ได

อัตราสวนของจํานวนร านคาและกลุมตัวอยางโดยประมาณ คือ  2.2 : 1  ดังนั้นการเก็บขอมูลจาก

รานคา จะทําโดยการแจกแบบสอบถาม  1  ราน เวน  1  ราน  สําหรับรานคาท่ีไมสามารถตอบ

แบบสอบถามไดใหแจกรานถัดไป  และในกรณีท่ีในรานมีผูขายมากกวา  1  คน  ใหเลือกแจกผูท่ี

เปนเจาของราน  

 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้  ใชแบบสอบถามเพ่ือสํารวจระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการ

รานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม     โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน  3  สวน  คือ 
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สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 7 ขอคําถาม ไดแก 

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ภูมิลําเนา  ประเภทของสินคาท่ีขาย  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาท่ีคาขาย

ในตลาดดอนหวาย ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   

สวนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษนี้ โดยแบงจํานวนขอคําถามดังนี ้

การมีสวนรวมในการริเริ่ม  จํานวน  5  ขอคําถาม 

การมีสวนรวมในการวางแผน  จํานวน  4 ขอคําถาม 

การมีสวนรวมในการดําเนินการ  จํานวน  9  ขอคําถาม 

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  จํานวน  5  ขอคําถาม 

การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล  จํานวน 6  ขอคําถาม 

โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  5  ระดับ  โดย

แบงเปน  5  ระดับ  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

  มากท่ีสุด   มีคาคะแนนเทากับ 5 

  มาก    มีคาคะแนนเทากับ 4 

  ปานกลาง   มีคาคะแนนเทากับ 3 

  นอย    มีคาคะแนนเทากับ 2 

  นอยท่ีสุด   มีคาคะแนนเทากับ 1 

เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนระดับการมีสวนรวม  มีดังนี ้

  ความกวางของอันตรภาคช้ัน =     (คาสูงสุด – คาต่ําสุด)/จํานวนชั้น 

      =     (5 – 1) / 5 

      =     0.08 

  ชวงของคาเฉลี่ย   ระดับการประเมิน 

  4.21 – 5.00   มีสวนรวมมากท่ีสุด 

  3.41 – 4.20   มีสวนรวมมาก 

  2.61 – 3.40   มีสวนรวมปานกลาง 

  1.81 – 2.60   มีสวนรวมนอย 

  1.00 – 1.80   มีสวนรวมนอยท่ีสุด 

สวนที่  3    ขอมูลเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาในครั้งนี้  เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  โดยวิเคราะหกรอบแนวคิด  ทบทวนทฤษฎี  และกําหนดนิยามตัวแปร  โดยแบงการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปน  2  สวน  ดังตอไปนี ้

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร

วิชาการรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

ขอมูลจากระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต    จากแหลงขอมูลตางๆ อาทิเชน  หอสมุดมหาวิทยาลัย

ศิลปากร    หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล   หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    หอสมุดแหงชาติ    

เทศบาลตําบลบางกระทึก    และวัดดอนหวาย    

การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)     

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชวิธีนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวตัวอยาง  ซ่ึงเปนผูประกอบการคาในบริเวณ ตลาดดอนหวาย  อําเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐม   จํานวน  219  ราย  โดยทําการแจกแบบสอบถาม  และเก็บรวบรวมขอมูล ในวันเสาร – 

อาทิตย ท่ีรานคาเปดครบทุกราน เพ่ือท่ีจะไดรับคําตอบมากท่ีสุด 

 

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม  จะถูกนํามาลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  version  11.5   นําเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟและตาราง  ในรูป

ของคาความถ่ี  อัตราสวนรอยละ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาเฉล่ียเลขคณิต  และวิเคราะหปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวม  โดยใชสถิติเพ่ือทดสอบความแปรปรวนรวมกันของตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามโดยใช  T-test  และ One way ANOVA 

ขอมูลเชิงคุณภาพ  ท่ีเกี่ยวของกับปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ  จะนํามาสรุปและ

พรรณนาความตามประเด็น 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

        การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม” ใชวิธีการวิเคราะห

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistic package of the social science/Personal 

computer หรือ SPSS/PC+) ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนําเสนอ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

       ตอนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการรานคา    

       ตอนท่ี   2  ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา     ในการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

         ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการ

รานคา   

       ตอนท่ี 4  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ   

 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา 

ตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการรานคา โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง

จํานวน 219 ชุด เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจํานวน 8 ขอคําถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  ภูมิลําเนา  ประเภทของสินคาท่ีขาย  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาท่ีคาขาย และการรับ

ขอมูลขาวสาร   ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี  3    ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

          n = 219 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

  รวม 

 

58 

161 

219   

 

26.48 

73.52 

100.00 

 

2. อายุ 

       อายุนอยกวา 25 ป 

       อายุระหวาง 25-35 ป 

       อายุระหวาง 36-45 ป 

       อายุมากกวา 45 ปข้ึนไป 

       รวม 

 

                17 

74 

69 

59 

219 

 

7.76 

33.79 

31.51 

26.94 

100.00 

3. ระดับการศึกษา 

        ประถมศึกษา 

        มัธยมศึกษาตอนตน 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

        อนุปริญญา / ปวส. 

        ปริญญาตรี 

        สูงกวาปริญญาตร ี

  รวม 

 

29 

58 

45 

24 

60 

3 

219 

 

13.24 

26.48 

20.55 

10.96 

27.40 

1.37 

100.00 

 

4. ภูมิลําเนา 

          อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

          อําเภออื่นๆในจังหวัดนครปฐม 

                                รวม 

 

129 

90 

219 

 

58.90 

41.10 

100.00 
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ตารางท่ี  3    (ตอ) 

          n = 219 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

5. ประเภทของสินคาท่ีขาย 

          รานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

          รานผักและผลไม 

          แพขายอาหาร 

         ตนไม 

         รานขนมหวาน / เบเกอรร่ี 

         เสื้อผา / ของเลน / ของฝาก 

         บริการนําเท่ียว 

         อ่ืนๆ 

                                รวม 

 

79 

51 

2 

10 

26 

38 

1 

12 

219 

 

36.07 

23.29 

0.91 

4.57 

11.87 

17.35 

0.46 

5.48 

100.00 

 

6. รายไดตอเดือน 

          ต่ํากวา 10,000 บาท 

          10,001- 20,000 บาท 

          สูงกวา 30,001 บาทข้ึนไป 

                              รวม 

 

75 

123 

21 

219 

34.25 

56.16 

9.59 

100.00 

7. ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายท่ีตลาด 

          นอยกวา 1 ป 

          ระหวาง 1-5 ป 

          ระหวาง 6-10 ป 

          มากกวา 10 ปข้ึนไป 

                               รวม 

 

17 

86 

57 

59 

219 

 

 

7.76 

39.27 

26.03 

26.94 

100.00 

8. การรับขอมูลขาวสาร           

        โทรทัศน 

          วิทยุ 

          เสียงตามสาย 

         เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการจัดการตลาด 

         สนทนากับบุคคลอ่ืน 

         เอกสารสิ่งพิมพตางๆ 

         อ่ืนๆ 

                                รวม 

 

11 

4 

53 

81 

35 

7 

28 

219 

 

5.02 

1.83 

24.20 

36.99 

15.99 

3.19 

12.78 

100.00 
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จากตารางท่ี 3 สามารถอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดวา 

     เพศ    กลุมตัวอยางสวนใหญ  เปนเพศหญิง จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 73.52 สวน

เพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 26.48 

อายุ   กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-35 ปจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 33.79 

รองลงมาคืออายุระหวาง 26-45 ปจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 31.51 ตอมาคืออายุมากกวา 45 ปขึ้น

ไปจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 26.94 และกลุมตัวอยางสวนนอยท่ีสุด คืออายุนอยกวา 25 ปจํานวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 7.76 

ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรจีํานวน 

60 คน คิดเปนรอยละ 27.40 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 

58 คน คิดเปนรอยละ 26.48 ตอมาคือระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 20.55 ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 29 คน คิด

เปนรอยละ 13.24 ระดับการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา / ปวส.จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

10.96 และกลุมตัวอยางสวนนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 1.37 

ภูมิลําเนา   กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมจํานวน 

129 คน คิดเปนรอยละ 58.90 รองลงมาคืออาศัยอยูในอําเภออ่ืนๆในจังหวัดนครปฐม จํานวน 90 คน 

คิดเปนรอยละ 41.10  

ประเภทของสินคาที่ขาย  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูประกอบการรานอาหารและ

เครื่องดื่ม จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 36.07 รองลงมาคือขายรานผักและผลไมจํานวน 51 คน คิด

เปนรอยละ 23.29 ตอมาคือขายเส้ือผา / ของเลน / ของฝาก จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.35 ขาย

รานขนมหวาน / เบเกอรรี ่จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.87 ขายอ่ืนๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอย

ละ 5.48 ขายตนไมจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.57  แพขายอาหารจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

0.91 และกลุมตัวอยางสวนนอยท่ีสุด คือ บริการนําเท่ียว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.46 

รายไดตอเดือน    กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได10,001- 20,000 บาทจํานวน 123 คน 

คิดเปนรอยละ 56.16 รองลงมาคือมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 34.25 

และกลุมตัวอยางสวนนอยท่ีสุด คือ รายไดสูงกวา 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

9.59 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขาย   กลุมตัวอยางสวนใหญระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ

คาขายท่ีตลาดระหวาง 1-5 ป จํานวน  86 คน คิดเปนรอยละ 39.27 รองลงมาคือระยะเวลาท่ีประกอบ

อาชีพคาขายท่ีตลาดมากกวา 10 ปขึ้นไปจํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ 26.94 ตอมาคือระยะเวลาท่ี
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ประกอบอาชีพคาขายท่ีตลาดระหวาง 6-10 ปจํานวน 57  คน คิดเปนรอยละ 26.03 และกลุมตัวอยาง

สวนนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายท่ีตลาดนอยกวา 1 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอย

ละ 7.76 

การรับขอมูลขาวสาร   เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวาย กลุมตัวอยางสวนใหญการรับ 

ขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการจัดการตลาด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 36.99 

รองลงมาคือรับขอมูลขาวสารจากเสียงตามสาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 24.20  ตอมาคือรับ

ขอมูลขาวสารจากสนทนากับบุคคลอ่ืน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 15.99 รับขอมูลขาวสารจาก

อ่ืนๆ จํานวน 28  คน คิดเปนรอยละ 12.78  รับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนจํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 5.02  รับขอมูลขาวสารจากเอกสารส่ิงพิมพตางๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.19  และกลุม

ตัวอยางสวนนอยท่ีสุด คือ รับขอมูลขาวสารจากวิทยุ จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 1.83 

  

ตอนที่ 2      ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

     เชิงอนุรักษ 

จากการศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ โดยใชแบบสอบถามจํานวน 219 รานคา เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการรานคา 5 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการริเริ่ม การมีสวนรวมในการวางแผน การมี

สวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผล   ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4    แสดงระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในดานตางๆ 

n = 219 

การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ x  S.D. ระดับ 

การมีสวนรวมในการริเริ่ม 

การมีสวนรวมในการวางแผน 

การมีสวนรวมในการดําเนินการ 

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

2.56 

2.44 

3.30 

3.55 

2.83 

0.86 

0.85 

0.84 

0.81 

0.86 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 2.93 0.84 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4   สามารถอธิบายไดวา การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

( x  = 2.93) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการมีสวนรวม ดานการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก

( x  = 3.55) สวนดานการดําเนินการและดานการติดตามประเมินผลอยูในระดับปานกลาง ( x  = 

3.30 และ x  = 2.83 ตามลําดับ) และดานการริเริ่ม และดานการวางแผน อยูในระดับนอย ( x  = 2.56 

และ   x  = 2.44 ตามลําดับ)   

 

ตารางท่ี 5    แสดงระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ดานการมีสวนรวมในการริเริ่ม 

(n = 219) 

การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการมีสวนรวมในการริเร่ิม 
x  S.D. ระดับ 

1. ทานมีสวนรวมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นใน

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเท่ียวในชุมชนของ

ทาน 

2.69 0.85 ปานกลาง 

2. ทานเคยเขารวมประชุม เสนอปญหา ความตองการในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

2.52 0.84 นอย 

3. ทานไดรับทราบปญหา / แนวทางการพัฒนาของแหลง

ทองเท่ียวของชุมชนของทาน 

2.75 0.91 ปานกลาง 

4. ทานมีสวนรวมในการสํารวจในเรื่องความตองการตาง ๆ เพ่ือ

การพัฒนาชุมชน 

2.52 0.89 นอย 

5. ทานมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการ

พัฒนาชุมชน 

2.36 0.83 นอย 

รวม 2.56 0.86 นอย 

 

จากตารางท่ี 5    สามารถอธิบายไดวา การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พิจารณาในดานการมีสวนรวมใน

การริเริ่ม จํานวน 5 ขอคําถาม โดยเฉล่ียในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x  = 2.56) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ขอคําถามเกี่ยวกับการริเริ่มในการรับทราบสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาของ
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แหลงทองเท่ียวของชุมชน  และขอคําถามเกี่ยวกับการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเท่ียวในชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.75 และ x  = 2.69 

ตามลําดับ) สวนขอคําถามเกี่ยวกับการสํารวจความตองการฯ ขอคําถามเกี่ยวกับการเขารวมประชุมฯ

และขอคําถามเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการพัฒนาชุมชน อยูในระดับนอย ( x  = 

2.52, x  = 2.52 และ x  = 2.36 ตามลําดับ)   

 

ตารางท่ี 6    แสดงระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ดานการมีสวนรวมในการ

วางแผน 

(n = 219) 

การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 
x  S.D. ระดับ 

1.  ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน 

2.29 0.83 นอย 

2.  ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนและโครงการแกไขปญหา 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

2.27 0.81 นอย 

3.  ทานมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแกเจาหนาท่ี

ของรัฐเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

2.54 0.90 นอย 

4.  ทานไดรับทราบปญหา /  แนวทางการพัฒนาของแหลง

ทองเท่ียวของชุมชนของทาน 

2.68 0.88 ปานกลาง 

รวม 2.44 0.85 นอย 

 

จากตารางท่ี 6    สามารถอธิบายไดวา  การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พิจารณาในดานการมีสวนรวมใน

การวางแผนจํานวน  4  ขอคําถาม   โดยเฉล่ียในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x  = 2.44) เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา   ขอคําถามเกี่ยวกับการรับทราบปญหาและแนวทางการพัฒนาของแหลงทองเท่ียว

ของชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ( x  = 2.68)  สวนขอคําถามเกี่ยวกับการใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแก

เจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน  , ขอคําถามเกี่ยวกับการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน   และขอคําถามเกี่ยวกับการกําหนดแผนและ
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โครงการแกไขปญหา การพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชนอยูในระดับนอย  ( x  = 2.54 , x  = 2.29  

และ  x  = 2.27  ตามลําดับ ) 

 

ตารางท่ี 7   แสดงระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ดานการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ 

(n = 219) 

การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
x  S.D. ระดับ 

1.  ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของตลาดดอน

หวาย เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

3.64 0.78 มาก 

2.  ทานมีการดําเนินการของรานคาของทานใหสอดคลองกับ

นโยบายของการพัฒนาตลาด 

3.62 0.78 มาก 

3.  ทานเคยใหคําแนะนําหรือตักเตือนนักทองเท่ียวท่ีปฏิบัติตนไม

เหมาะสม อันกอใหเกิดความเสียหายแกแหลงทองเท่ียว 

2.89 0.91 ปานกลาง 

4.  ทานรวมกับทางจังหวัดและเจาหนาท่ีในการพัฒนาและดูแล

แหลงทองเท่ียว 

2.89 0.90 ปานกลาง 

5.  ทานแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือกรรมการชุมชน  เม่ือพบ

เห็นการทําลายแหลงทองเท่ียว 

2.89 0.90 ปานกลาง 

6.  ทานมีสวนรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ท่ีมีสวนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

3.38 0.84 ปานกลาง 

7.  ทานชวยประชาสัมพันธขาวท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดใหแก

เพ่ือนบาน ประชาชนและนักทองเท่ียว 

3.34 0.87 ปานกลาง 

8 .   ทานมีสวนรวมในการดู แลรักษาความสะอาด  และ

สภาพแวดลอมบริเวณรานของทาน  เพ่ือเปนการสนับสนุน

นโยบายการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

3.81 0.83 มาก 

9.  ทานเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดเม่ือไดรับ

ทราบขาว 

3.29 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.84 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 7   สามารถอธิบายไดวา   การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พิจารณาในดานการมีสวน

รวมในการดําเนินการ จํานวน 9  ขอคําถาม โดยเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 

3.30) เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอคําถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด  และ

สภาพแวดลอมบริเวณราน  เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาแหลงทองเท่ียว , ขอคําถาม

เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของตลาดดอนหวาย เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  และขอ

คําถามเกี่ยวกับการดําเนินการของรานคาใหสอดคลองกับนโยบายของการพัฒนาตลาด   อยูใน

ระดับมาก ( x  = 3.81 ,  x  = 3.64  และ  x  = 3.62  ตามลําดับ )  สวนขอคําถามเกี่ยวกับการบริจาค

เงินหรือส่ิงของ เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีสวนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  , ขอคําถามเกี่ยวกับ

การ ประชาสัมพันธขาวท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดใหแกเพ่ือนบาน ประชาชนและนักทองเที่ยว  ,

ขอคําถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดเม่ือไดรับทราบขาว  , ขอ

คําถามเกี่ยวกบัการคําแนะนําหรือตักเตือนนักทองเท่ียวท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสม อันกอใหเกิดความ

เสียหายแกแหลงทองเท่ียว  ,ขอคําถามเกี่ยวกับการ รวมกับทางจังหวัดและเจาหนาท่ีในการพัฒนา

และดูแลแหลงทองเท่ียว  และขอคําถามเกี่ยวกับการแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือกรรมการชุมชน  

เม่ือพบเห็นการทําลายแหลงทองเท่ียว  อยูในระดับปานกลาง  ( x  = 3.38 , x  = 3.34 , x  = 3.29 , x  

= 2.89  , x  = 2.89  และ    x  = 2.89  ตามลําดับ ) 
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ตารางท่ี 8     แสดงระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ดานการมีสวนรวมในการรับ 

ผลประโยชน 

(n = 219) 

การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
x  S.D. ระดับ 

1.  ทานมีความรูเรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวมากขึ้นจากเดิม

หลังจากไดเขารวมกิจกรรมดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

3.12 0.81 ปานกลาง 

2.  ทานรูสึกวาการรวมกันพัฒนาแหลงทองเท่ียวทําใหสามารถ

สรางรายไดใหกับรานคาของทานไดมากขึ้น 

3.46 0.84 มาก 

3.  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวชวยทําใหคุณภาพชีวิตของทานและ

คนในชุมชนดีขึ้นกวาเดิม 

3.79 0.85 มาก 

4.  ทานรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 3.57 0.80 มาก 

5.  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวทําใหสามารถรองรับนักทองเท่ียว

ไดเพ่ิมมากขึ้น 

3.85 0.75 มาก 

รวม 3.55 0.81 มาก 

 

จากตารางท่ี 8   สามารถอธิบายไดวา   การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พิจารณาในดานการมีสวนรวม

ในการรับผลประโยชน จํานวน  5  ขอคําถาม  โดยเฉล่ียในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.55) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ขอคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทําใหสามารถรองรับ

นักทองเท่ียวไดเพ่ิมมากขึ้น ,  ขอคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชวยทําใหคุณภาพชีวิต

ของทานและคนในชุมชนดีขึ้นกวาเดิม  , ขอคําถามเกี่ยวกับการรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว   และขอคําถามเกี่ยวกับการรวมกันพัฒนาแหลงทองเท่ียวทําใหสามารถสราง

รายไดใหกับรานคาไดมากขึ้น  อยูในระดับมาก ( x  = 3.85 , x  = 3.79 , x  = 3.57 และ x  = 3.46  

ตามลําดับ )   สวนขอคําถามเกี่ยวกับการมีความรูเรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวมากขึ้นจากเดิม

หลังจากไดเขารวมกิจกรรมดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.12) 
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ตารางท่ี 9     แสดงระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ดานการมีสวนรวมในการ

ติดตามประเมินผล 

(n = 219) 

การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา ในการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการมีสวนรวมในการ 

ติดตามประเมินผล 

x  S.D. ระดับ 

1.  ทานไดติดตามกิจกรรมการกอสรางตางๆท่ีเกิดบริเวณแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน 

3.05 0.80 ปานกลาง 

2.  ทานรวมตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบดาน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

2.45 0.86 นอย 

3.  ทานไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงแกไขหลังจากการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวแลว 

2.60 0.88 นอย 

4.   ทานมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวภายหลังจากการพัฒนาปรับปรุงแลว 

3.00 0.85 ปานกลาง 

5.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ  และแกไขขอบกพรองใน

โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวรวมกับชุมชนและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

2.55 0.85 นอย 

6.  ทานใหขอมูลและรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใชใน

การประเมินผล 

3.33 0.92 ปานกลาง 

รวม 2.83 0.86 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 9    สามารถอธิบายไดวา   การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการ

พัฒนา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พิจารณาในดานการมีสวนรวม

ในการติดตามประเมินผล  จํานวน  6  ขอคําถาม โดยเฉล่ียในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 

2.83) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ขอคําถามเกี่ยวกับการใหขอมูลและรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือใชในการประเมินผล, ขอคําถามเกี่ยวกับการติดตามกิจกรรมการกอสรางตางๆท่ี

เกิดบริเวณแหลงทองเท่ียวของชุมชน   และขอคําถามเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวภายหลังจากการพัฒนาปรับปรุงแลว  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.33,  x  = 3.05  และ  
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x  = 3.00  ตามลําดับ )  สวนขอคําถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงแกไข

หลังจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแลว  ,  ขอคําถามเกี่ยวกับการตรวจสอบ  และแกไขขอบกพรอง

ในโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวรวมกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และขอคําถามเกี่ยวกับ

การรวมตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว อย ู ในระดับ

นอย  ( x  = 2.60,  x  = 2.55  และ x  = 2.45  ตามลําดับ ) 

 

ตอนที่ 3    ผลการทดสอบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา 

จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จ .นครปฐม  ไดมีการวิเคราะหปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  จําแนกตามเพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  

ภูมิลําเนา  ประเภทของสินคาท่ีขาย  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาท่ีคาขาย และการรับขอมูลขาวสาร  

โดยการทดสอบคาสถิติ คือ T-test  และ ANOVA  กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ผลการ

ทดสอบสมมติฐานสามารถนําเสนอไดดังนี ้

 

ตารางท่ี 10     ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา   จําแนกตามเพศ 

(n = 219) 

เพศ จํานวน x  S.D. t-Value P-Value 

ชาย   58 3.03 0.44 

หญิง 161 2.90 0.52 
1.56 0.11 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 10   พบวา  เพศชายมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

มากกวาเพศหญิง  โดยเพศชายมีคาเฉล่ีย 3.03  และเพศหญิงมีคาเฉล่ีย 2.90  และเม่ือพิจารณาผลการ

ทดสอบสมมุติฐานดวย  T-test  พบวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีเพศตางกัน  จะมีสวนรวมในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 11 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จํานวน (คน) x  S.D. 

อายุนอยกวา 25 ป 

อายุระหวาง 25-35 ป 

อายุระหวาง 36-45 ป 

อายุมากกวา 45 ปขึ้นไป 

17 

74 

69 

59 

3.02 

3.00 

2.86 

2.94 

0.68 

0.42 

0.49 

0.57 

รวม 219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี  11  พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีมีอายุนอยกวา  25  ป  มีสวนรวมมากท่ีสุด

( x = 3.02 )  สวนรองลงมาคืออายุระหวาง  25-35  ป    , อายุมากกวา  45  ปขึ้นไป   และอายุระหวาง 

36-45 ป  ( x = 3.00 , x =2.94  และ x =2.86  ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี 12   ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา   จําแนกตามอาย ุ

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม    0.913     3 0.304 

ภายในกลุม 55.134 215 0.256 
1.18 0.31 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 12   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีอายุแตกตางกัน  จะมีสวน

รวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  อยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 13 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) x  S.D. 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

อนุปริญญา / ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตร ี

29 

58 

45 

24 

60 

   3 

2.94 

3.02 

2.87 

3.02 

2.89 

3.00 

0.38 

0.41 

0.51 

0.56 

0.62 

0.23 

รวม         219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี 13    พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

และระดับอนุปริญญา/ปวส.  มีสวนรวมมากท่ีสุด ( x =3.02)  รองลงมาคือ  ผูประกอบการรานคาท่ี

จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  ,  ระดับประถมศึกษา , ระดับปริญญาตรี และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามลําดับ ( x = 3.00 , x =2.94 , x =2.89  และ x =2.87  ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี   14   ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา    จําแนกตามระดับ 

การศึกษา 

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม   0.866     5 0.173 

ภายในกลุม 55.181 213 0.259 
0.669 0.64 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 14   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  

จะมีสวนรวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 15 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา จํานวน (คน) x  S.D. 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อําเภออ่ืนๆในจังหวัดนครปฐม 

129 

   90 

2.99 

2.88 

0.47 

0.56 

รวม 219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี 15   พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐมมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษมากกวาผูประกอบการรานคาท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืน ๆ   โดยท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอสามพราน  มีคาเฉล่ีย 2.99  และท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืน ๆ มีคาเฉล่ีย 2.88   

 

ตารางท่ี   16   ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา   จําแนกตามภูมิลําเนา 

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม    0.730     1 0.730 

ภายในกลุม 55.317 217 0.255 
2.86 0.09 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี  16   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน  จะมี

สวนรวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามประเภทของสินคาท่ีขาย 

 

ประเภทของสินคาท่ีขาย จํานวน (คน) x  S.D. 

รานอาหารและเครื่องดื่ม 

รานผักและผลไม 

แพขายอาหาร 

ตนไม 

รานขนมหวาน / เบเกอรรี ่

เส้ือผา / ของเลน / ของฝาก 

บริการนําเท่ียว 

อ่ืนๆ 

79 

51 

  2 

10 

26 

38 

  1 

12 

2.90 

2.98 

3.27 

2.79 

3.09 

2.91 

3.24 

2.88 

0.49 

0.44 

0.03 

0.49 

0.58 

0.58 

. 

0.56 

รวม 219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี   17  พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีจําหนายสินคาประเภทแพขายอาหาร  มี

สวนรวมมากท่ีสุด ( x =3.27)  รองลงมาคือ  ผูประกอบการรานคาท่ีจําหนายสินคาประเภทบริการ

นําเท่ียว , รานขนมหวาน/เบเกอรี่ , รานผักและผลไม , เส้ือผา/ของเลน/ของฝาก , รานอาหารและ

เครื่องดื่ม , อ่ืน ๆ  และรานขายตนไม  ตามลําดับ ( x = 3.24 , x =3.09 , x =2.98 , x =2.91 , x =2.90 

, x =2.88  และ x =2.79  ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี   18    ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา จําแนกตามประเภท

ของสินคาท่ีขาย 

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม 1.440               7 0.206 

ภายในกลุม 54.607 211 0.259 
0.79 0.59 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี  18   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีประเภทของสินคาท่ีขาย

แตกตางกัน  จะมีสวนรวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัด

นครปฐม แตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

ตารางท่ี 19 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) x  S.D. 

ต่ํากวา 10,000 บาท 

10,001- 20,000 บาท 

สูงกวา 30,001 บาทขึ้นไป 

   75 

123 

   21 

2.91 

2.97 

2.92 

0.62 

0.40 

0.62 

รวม 219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี 19  พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 

บาท  มีสวนรวมมากท่ีสุด ( x =2.97)  รองลงมาคือมีรายไดสูงกวา 30,001 บาทขึ้นไป  และรายไดต่ํา

กวา 10,000 บาท ( x = 2.92    และ  x =2.91   ตามลําดบั) 

 

ตารางท่ี   20    ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา จําแนกตามรายไดตอเดือน 

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม 0.163 2 0.082 

ภายในกลุม 55.884 216 0.259 
0.31 0.73 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี   20   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  

จะมีสวนรวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 21 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามระยะเวลาท่ีการประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย 

 

ระยะเวลาประกอบอาชีพ จํานวน (คน) x  S.D. 

นอยกวา 1 ป 

ระหวาง 1-5 ป 

ระหวาง 6-10 ป 

มากกวา 10 ปขึ้นไป 

17 

86 

57 

59 

2.94 

2.93 

2.98 

2.92 

0.91 

0.36 

0.43 

0.61 

รวม 219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี  21  พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพระหวาง 6 -10 

ป มีสวนรวมมากท่ีสุด ( x =2.98)  รองลงมาคือ มีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพนอยกวา  1  ป  ,  ระหวาง 

1-5 ป  และ มากกวา 10 ปขึ้นไป  ตามลําดับ ( x =2.94 , x =2.93    และ  x 2.92  ตามลําดับ)  

 

ตารางท่ี   22    ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา จําแนกตามระยะเวลา 

ท่ีประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย 

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม 0.111 3 0.037 

ภายในกลุม 55.936 215 0.260 
0.14 0.93 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 22   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีมีระยะเวลาประกอบอาชีพ

คาขายในตลาดดอนหวายแตกตางกัน  จะมีสวนรวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษตลาด

ดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 23 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

จําแนกตามการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวาย 

 

การรับขอมูลขาวสาร จํานวน (คน) x  S.D. 

โทรทัศน 

วิทย ุ

เสียงตามสาย 

เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการจัดการตลาด 

สนทนากับบุคคลอ่ืน 

เอกสารส่ิงพิมพตางๆ 

อ่ืนๆ 

11 

  4 

53 

81 

35 

  7 

28 

3.09 

3.17 

2.99 

3.01 

2.82 

2.74 

2.75 

0.72 

0.29 

0.38 

0.44 

0.57 

0.30 

0.70 

รวม 219 2.94 0.51 

 

จากตารางท่ี 23  พบวา  ผูประกอบการรานคาท่ีไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ  มีสวน

รวมมากท่ีสุด ( x =3.17)  รองลงมาคือ ไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน , เจาหนาท่ีหรือ

คณะกรรมการจัดการตลาด , เสียงตามสาย , สนทนากับบุคคลอ่ืน , อ่ืน ๆ   และเอกสารส่ิงพิมพ

ตาง ๆ ตามลําดับ ( x =3.09 , x =3.01 , x =2.99 , x =2.82 , x =2.75    และ  x =2.74  ตามลําดับ ) 

 

ตารางท่ี   24   ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  จําแนกตามการรับขอมูล 

ขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวาย 

(n = 219) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม 2.798 6 0.466 

ภายในกลุม 53.249 212 0.215 
1.85 0.09 

รวม 56.047 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 24   สามารถสรุปไดวา ผูประกอบการรานคาท่ีไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

การพัฒนาตลาดดอนหวายจากแหลงท่ีแตกตางกัน  จะมีสวนรวม ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74 
 

ตอนที่  4 ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

จากคําถามปลายเปดประเด็นปญหา  สาเหตุ  และขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นของผูประกอบการรานคา  และจําแนกตามหัวขอได

ดังนี้ 

 

1.  ปญหา  และอุปสรรค  ตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน(ตลาด  ดอนหวาย)  

สามารถสรุปไดดังประเด็นตอไปนี ้

           1.1 ปญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล  คือ  ขาดความรูสึกเปนเจาของคนในชุมชน  จึงทําใหไม

เกิดความรูสึกท่ีพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ขาดความรวมมือ  และสามัคคีกันของคนในชุมชนและรานคา 

           1.2 ไมมีคณะกรรมการที่ดูแลอยางจริงจัง  คณะกรรมการมีหลายฝายและมักมีความ

คิดเห็นไมตรงกัน  จึงเกิดความลาชาในการประชุมและการการพัฒนา 

           1.3 ผูประกอบการรานคาไมคอยใหความรวมมือในการดูแลความสะอาดและความเปน

ระเบียบบริเวณรานคาของตัวเอง 

           1.4 ปญหาท้ิงขยะไมเปนท่ี  เนื่องจากมีนักทองเท่ียวและผูประกอบการเปนจํานวนมาก  

มีถังขยะไวบริการนอย  ทําใหท้ิงขยะไมเปนท่ีและมีขยะเยอะ 

           1.5 ปญหาหองน้ําไมสะอาด  และไมมีหองน้ําท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและ

คนพิการ 

           1.6 หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ  ใหการสนับสนุนนอย  เชนการประชาสัมพันธ

การทองเท่ียว  การโฆษณา  ปายบอกทาง  แผนท่ีการทองเท่ียว  เปนตน 

           1.7 ปญหาท่ีจอดรถไมเพียงพอ  ทําใหเกิดปญหารถติด  และระบบรักษาความปลอดภัย

ของท่ีจอดรถยังไมด ี

           1.8 ปญหาสินคาบางอยางราคาสูงจนเกินไป  ทําใหเกิดการพูดปากตอปากไปวาสินคาท่ี

ตลาดดอนหวายมีราคาแพง  ทําใหเกิดภาพพจนท่ีไมด ี

 

2.  ขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาดังกลาว  สามารถสรุปไดดังประเด็นตอไปนี้ 

             2.1 ควรจัดตั้งคณะกรรมขึ้นมาดูแล      โดยสวนหนึ่งของคณะกรรมการควรเปนพอคา

แมคา ไมผูกขาดกับหนวยงานใดเพียงหนวยงานเดียว  และควรมีการกําหนดกฎระเบียบขึ้นมาให

ชัดเจนเพ่ือใหปฏิบัติรวมกัน 
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           2.2 ควรเสียสละประโยชนสวนตน  และรวมมือกันทุก ๆ ฝาย เพ่ือพัฒนาตลาด  เริ่มท่ี

การชวยกันดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณรานคาของเองและบริเวณใกลเคียง

กอน 

            2.3มีการประชาสัมพันธข าวสารการพัฒนาอย างตอเนื่ องและท่ัวถึงเพ่ือให

ผูประกอบการทุกคนรับทราบขาวเกี่ยวกับการพัฒนา    และควรมีการกําหนดวันเพ่ือประชุม

ผูประกอบการ  สอบถามแลกเปล่ียนแนวคิด  ปญหา  เกี่ยวกับตลาด  โดยจัดใหตรงกับวันธรรมดา  

ไมใชวันหยุด  และขอความรวมมือในการเขาประชุม  อาจมีการจายเบ้ียเล้ียงให  โดยใหไดรับทราบ

ปญหา  ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน  ขอด-ีขอเสียและผลกระทบของการพัฒนา  และแลกเปล่ียน

ขอคิดเห็นกันระหวางผูประกอบการ    ผูนําชุมชน   คณะกรรมการ  และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

            2.4 หนวยงานราชการ  องคกรสวนทองถ่ิน  ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน  อํานวยความสะดวก  และประชาสัมพันธ  โฆษณาแหลงทองเท่ียว 

            2.5 เพ่ิมถังขยะในจุดตาง  ๆ ใหมากขึ้น  เพ่ือรองรับขยะท่ีมีปริมาณมากขึ้น  และจัดใหมี

เจาหนาท่ีดูแลเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะ 

            2.6 จัดเจาหนาท่ีดูแลความสะอาดของหองน้ําตลอดเวลา 

            2.7 ขยายพ้ืนท่ีจอดรถ  จัดระเบียบการจอดรถ  และเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยใน

การจอดรถ  เชนแจกบัตรจอดรถ  หรือติดกลองวงจรปด 

            2.8 ควรมีการควบคุมราคาสินคา  ไมใหขายในราคาสูงเกินไป  หรืออาจมีกรรมการ

ตรวจสอบราคาสินคาเปนระยะ 

 

3.  ขอเสนอแนะที่จะทําใหผูประกอบการรานคาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน (ตลาดดอนหวาย)ใหมากขึ้น   สามารถสรุปไดดังประเด็นตอไปนี ้ 

           3.1 ควรมีการจัดประชุมตามความเหมาะสม  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชน  โดย

ประชุมรวมกันท้ังคณะกรรม  ผูประกอบการรานคา  และผูเกี่ยวของ  เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และรวมกันแกไขปญหา 

           3.2 ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารการพัฒนา  อยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

           3.3 จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาตลาดรวมกันบาง  เชน  การทําความสะอาด  โดยขอความ

รวมมือจากรานคาทุกราน  โดยเริ่มท่ีรานของตัวเองและบริเวณใกลเคียงกอน 
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บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

     การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ   กรณีศึกษา ตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวม

ของผูประกอบการรานคา  ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และเพ่ือ

ศึกษาปญหา   อุปสรรค   ของการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลง  

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม และขอเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ในการศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

แบงออกเปน  3  สวนคือ 

สวนท่ี    1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  ในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สวนท่ี   3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   

โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการรานคา ของตลาดดอนหวาย  จํานวน  

219  รานคา  ซ่ึงขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหดวยเครือ่งคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  version  

11.5   ใชคาสถิติ  คือ คาความถ่ี  อัตราสวนรอยละ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาเฉล่ียเลขคณิต  และ

วิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม  โดยสถิตท่ีิใช คือ  T-test  และ One way 

ANOVA   ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี ้

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการรานคา   

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  161  คน คิดเปนรอยละ  73.52  มีอายุอยู

ระหวาง  25 – 35  ป คิดเปนรอยละ 33.79  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  27.40  มี

ภูมิลําเนาอยูในอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  คิดเปนรอยละ  58.90   ประเภทของสินคาท่ีขาย 
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มากท่ีสุดคือรานขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  คิดเปนรอยละ  36.07  รองลงมาคือขายผักและผลไม คิด

เปนรอยละ  23.29   มีรายไดตอเดือน  10,001 – 20,000  บาท  หรือรอยละ  56.16  ประกอบอาชีพ

คาขายท่ีตลาดดอนหวายมาเปนระยะเวลา 1-5  ป รอยละ  39.27  และไดรับขอมูลขาวสารในการ

พัฒนาตลาดจากเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการจัดการตลาด คิดเปนรอยละ  36.99  

2.    ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ีย  2.93  โดยเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา  การมีสวนรวม ดานการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก( x  = 3.55) 

สวนดานการดําเนินการและดานการติดตามประเมินผลอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.30 และ x  

= 2.83 ตามลําดับ) และดานการริเริ่ม และดานการวางแผน อยูในระดับนอย ( x  = 2.56 และ   x  = 

2.44 ตามลําดับ)   

3.    ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาครั้งนี้  ไดกําหนดสมมติฐานวา  ระดับการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  

แตกตางกันไปตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  และ

ภูมิลําเนา ประเภทของสินคาท่ีขาย    ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย  และการ

ไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา         ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ตัวแปรเพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  ภูมิลําเนา  ประเภทของสินคาท่ีขาย    ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ

คาขายในตลาดดอนหวาย  และการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา  ท่ีแตกตางกัน  จะมีสวน

รวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว        
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ตารางท่ี 25     สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
คานัยสําคัญ

ทางสถิต ิ
เปนไปตาม

สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม

สมมติฐาน 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดับการศึกษา 

4.  ภูมิลําเนา 

5.  ประเภทของสินคาท่ีขาย 

6.  รายไดตอเดือน 

7.  ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขาย    ในตลาด 

     ดอนหวาย 

8.  การไดรับขอมูลขาวสาร   เกี่ยวกับการพัฒนา 

     ตลาดดอนหวาย 

0.11 

0.31 

0.64 

0.09 

0.59 

0.73 

0.93 

 

0.09 

 / 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

    การศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา 

     ผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษา : ตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม  โดยภาพรวมท้ัง  5  ดาน  คือ  ดานการริเริ่ม  

ดานการวางแผน  ดานการดําเนินการ  ดานการรับผลประโยชน  และดานการติดตามประเมินผล  

โดยภาพรวมผูประกอบการรานคามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสามารถอภิปรายเรียงลําดับ

จากการมีสวนรวมไปหาการมีสวนรวมนอย  ไดดังนี ้

     ดานการรับผลประโยชน  พบวา  ผูประกอบการรานคามีสวนรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้

อาจเปนเพราะผูประกอบการรานคาเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับตลาด  เม่ือตลาดดอนหวายเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  ทําใหมีนักทองเท่ียวมาเที่ยวและจับจายซ้ือของเปนจํานวนมาก  ทําให

สรางรายได  และอาชีพใหกับคนในชุมชน  ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  เกิดความภาคภูมิใจใน

อาชีพและวิถีชีวิต  เม่ือเกิดการพัฒนาก็ยิ่งทําใหนักทองเท่ียวมาเที่ยวมากขึ้นสรางรายไดกับ

ผูประกอบการมากขึ้น  ทําใหรูสึกวาตัวเปนผูไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
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     ดานการดําเนินการ  พบวา   ผูประกอบการรานคามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้

อาจเปนเพราะผูประกอบการสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี  ยอมอยากจะเห็นชุมชนของตัวเองพัฒนา  

จึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการพัฒนา  เม่ือมีกิจกรรมใดก็จะใหความรวมมือเปนอยางด ี

     ดานการติดตามประเมินผล  พบวา  ผูประกอบการรานคามีสวนรวมอยูในระดับปาน

กลาง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะการโฆษณาและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดยังนอย  การ

ดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาไปแลว  ทําใหผูประกอบการไมไดมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผลเทาท่ีควร 

     ดานการริเริ่ม  พบวา  ผูประกอบการรานคามีสวนรวมอยูในระดับนอย  ท้ังนี้อาจเปน

เพราะหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการตลาด ไมไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือเปดโอกาสให

ประชาชนแสดงความคิดเห็นและความตองการของชุมชน  ประกอบกับการคาขายตองทําทุกวันจึง

ไมคอยมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ

     ดานการวางแผน  พบวา  ผูประกอบการรานคามีสวนรวมอยูในระดับนอย  ท้ังนี้อาจเปน

เพราะหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการตลาด  ไมไดเปดโอกาสใหผูประกอบการรานคาไดมีสวน

รวมในการกําหนดนโยบาย  วิธีการและแนวทางในการดําเนินงาน  ซ่ึงเปนเหตุใหผูประกอบการ

รานคามีสวนรวมในดานการวางแผนอยูในระดับนอย 

 

     การทดสอบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา  

     จากการศึกษา  การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษา  ตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  พบวา  ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษา

ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ภูมิลําเนา  ประเภทของสินคาท่ีขาย  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาท่ี

ประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย  และการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอน

หวาย  เปนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังนั้นจึงสามารถอภิปรายไดดังนี ้

     เพศ 

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีเพศตางกัน  จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  คือ  ลักษณะทางเพศท้ังชายและหญิง  สามารถเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดเชนเดียวกัน  ท้ังนี้เพราะกลุมตัวอยางท่ีมา

ประกอบอาชีพคาขาย  มีความรักและความผูกพันกับชุมชน  ตองการใหชุมชนมีการพัฒนาไป

ในทางท่ีดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชนิกา  จึงวิสิฐธน (2550)  ท่ีพบวาตัวแปร เพศ  ไมมี
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ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงลําน้ําแมขา  เขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  และงานวิจัยของ  กรฑิตถา  

มหาวงศ (2551)  ท่ีพบวา  เพศ  อายุ  ท่ีแตกตางกัน  มีผลตอการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนไม

แตกตางกัน 

     อาย ุ

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีอายตุางกัน  จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ  0.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน  ท้ังนี้  เพราะคนทุกวัยสามารถเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมแตละประเภทได  เชน  การทําความสะอาด  การบริจาคส่ิงของและเงิน  เปนตน  ดังนั้น  

ถึงแมวาอายุจะแตกตางกัน  ก็ไมทําใหการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแตกตางกัน  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ  กรทิตถา  มหาวงศ  (2551)  พบวา  เพศ  อายุ  แตกตางกัน  มีผลตอการมี

สวนรวมของกรรมการชุมชนไมแตกตางกัน  และงานวิจัยของ  วลิสา  สายโกสินทร (2548)  พบวา  

การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหวยพลู  อําเภอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามคุณลักษณะประชากร  คือ  อายุ  ไมมีความแตกตางกัน 

     ระดับการศึกษา 

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน  อาจเปนเพราะ  

การมีสวนรวมไมจําเปนตองขึ้นอยูกับระดับการศึกษาเสมอไป  อาจเกิดจากการเรียนรูในดานอ่ืน ๆ 

เชน  จากส่ือ  ประสบการณ  ความผูกพัน  หรือจากการอบรมส่ังสอนจากครอบครัวใหมีความรูสึก

รักและหวงแหนชุมชน  อยากใหชุมชนมีการพัฒนา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธนวัฒน  คําภีลา

นนท (2550)  พบวาการศึกษาท่ีแตกตางไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของกรรมการ

ชุมชน ในการพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลเมือคูคต  จังหวัดปทุมธาน ี  และงานวิจัยของ  วีระศักดิ์  

อุปถัมภ (2547)  ท่ีพบวา  ปจจัยท่ีไมมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอม  ไดแก  ระดับ

การศึกษา  รายไดตอเดือน  และความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

    ภูมิลําเนา 

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีภูมิลําเนาตางกัน  จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน    ท้ังนี้เพราะ ผูประกอบการ

รานคาแมจะมาจากภูมิลําเนาตางกันก็ตาม  จะเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน  เพราะการพัฒนา

ตลาดยอมมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดของผูประกอบการรานคา  ดังนั้น  ภูมิลําเนาจึงไมมีผลตอ

การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ  อุบล  วุฒิพรโสภณ(2546)  พบวา  ตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน

การรักษาสภาพแวดลอมชุมชนของผูใชแรงงาน  ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐม  คือ เพศ  ภูมิลําเนา  และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน  และงานวิจัยของ  ช่ืนใจ  บูชา

ธรรม (2542)  ท่ีศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมอนุรักษสภาพแวดลอมของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว

บริเวณชายหาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี  พบวา  ภูมิลําเนา(สถานท่ีเกิด)  ไมมีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมอนุรักษสภาพแวดลอม 

     ประเภทของสินคาที่ขาย 

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีประเภทของสินคาท่ีขายตางกัน  จะมีสวนรวมในการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้

เพราะ  ผูประกอบการรานคายอมตองการใหกิจการของตนมีรายได  ดังนั้น  จึงมีความตองการให

แหลงทองเท่ียวพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปเขาในตลาดดอน

หวายมากขึ้น  สงผลถึงรายไดท่ีจะตามมา  สอดคลองกับงานวิจัยของ    กัญญารัตน  สุดสะอาด 

(2547) ซ่ึงพบวา  ประเภทกิจการท่ีตางกัน  จะมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของตลาดริมน้ํา

ดอนหวายไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  จุติพร  ผลเกิด (2539)  พบวา  ประเภท

ของผูประกอบการคาไมแตกตางในการจัดการสภาพแวดลอมบริเวณชายหาดคูเดื่อ 

     รายไดตอเดือน 

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน  จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะ

ถึงแมผูประกอบการรานคาจะมีรายไดท่ีแตกตางกัน  ก็ยอมตองการใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

เพราะการพัฒนาแหลงทองเท่ียวยอมสงผลโดยตรงตอรายไดในการประกอบอาชีพ  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วลิสา  สายโกสินทร (2548)  ซ่ึงพบวา  การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา

ทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยพลู  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามคุณลักษณะของ

ประชากรดานรายไดตอเดือน  ในภาพรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน  และงานวิจัยของ  ธนวัฒน  

คําภีลานนท (2550)  พบวา  รายไดตางกัน  มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมือง

คูคต  จังหวัดปทุมธานี  ไมแตกตางกัน 

     ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย   

     ผูประกอบการรานคาท่ีมีประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวายในระยะเวลาท่ีตางกัน  

จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม 

ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะผูประกอบการรานคาท่ีเขามาประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวายใน

ระยะเวลาท่ีแตกตางกัน  ก็สามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตลาดไดเชนกัน  และสามารถเขา
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รวมไดในทุกดานไมวาจะเปน   การริเริ่ม    การวางแผน    การดําเนินการ    การรับผลประโยชน   
และการติดตามประเมินผล  เพราะผูประกอบการรานคาทุกคนเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานท่ีทํา

การคาขาย  ยอมมีความรักและความผูกพันกับชุมชน  ตองการใหชุมชนมีการพัฒนาท่ีดี ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ  นดา   ดําริหเลิศ (2542)   ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมในการ

พัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนของประชาชนบานครัว  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ประชาชนบานครัวมี

สวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนโดยไมขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   และสอดคลองกับงานวิจัยของ  อุบล  วุฒิพรโสภณ (2546)  ท่ี

พบวา  ระยะท่ีอาศัยอยูในชุมชน  ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม 
     การไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวาย 

     ผูประกอบการรานคาท่ีไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวายตางกัน  

จะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม 

ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะการท่ีไดรับทราบแหลงขาวจากส่ือประเภทใดก็ตาม  ก็สามารถกอใหเกิด

ความรู  ความเขาใจไดเหมือนกัน  ดังนั้นขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากแหลงขาวสารขอมูลท่ีตางกัน  จึงไมมี

ผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  เฉลิมพร  

ชูศรี (2543)  พบวา  การไดรับขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชาวประมง

พ้ืนบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 

ขอเสนอแนะ 

     1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

         จากผลการศึกษาท่ีพบ  ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ  อังนั้นจึงมีขอเสนอแนะ  ดังตอไปนี ้

         1.1  การจะทําใหเกิดการพัฒนา  ตองไดรับความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย  ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  ซ่ึงผูนําควรใหความสําคัญและควรเขามาดําเนินการในเรื่องนี้  โดยอาจใหการสนับสนุนใน

เรื่องของงบประมาณ  การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสาร  กิจกรรมตาง ๆ ใหความรูความเขาใจ  

ใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

          1.2  การปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานกึ        และเห็นคุณคาของการอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวชุมชนโดยผูนําชุมชน ใหการอบรมใหความรูแกบุตรหลานใหเห็นความสําคัญของการ

พัฒนา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดกิจกรรมอบรมและใหความรูความเขาใจ  พรอมท้ัง

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใหเขาถึงปญหาไดอยางแทจริง 
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          1.3  ควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม    ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว  จากการศึกษาพบวามีการบริจาคเงินในกิจกรรตาง ๆ ของผูประกอบการรานคาอยางเต็ม

ใจ  ดังนั้น  จึงควรจะมีการนําเงินท่ีได  มาใชอยางเหมาะสมและไดประโยชนสูงสุด  ท้ังตอตัว

ผูประกอบการ  และชุมชนโดยรวม 

          1.4  ดานการเผยแพรขาวสารและการประชาสัมพันธ  องคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของควรมี

การจัดทําเอกสารเผยแพรการทองเท่ียว  ตลอดจนมีการติดปายนําทางการทองเท่ียวตาง ๆ ให

ครบถวน 

          1.5  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลตลาด              ควรมีการจัดการกับระบบ

สาธารณูปโภคใหเพียงพอ  สามารถรองรับตอปริมาณนักทองเท่ียวได  เชน  โทรศัพท  ตู ATM   

จํานวนหองน้ํา และความสะอาดของหองน้ํา   ท่ีจอดรถ  และถังขยะ  ควรมีปริมาณเพียงพอ กับ

ความตองการของนักทองเท่ียว 

 

     2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

          จากการศึกษา  ผูวิจัยมีขอจํากัดในดานการจัดเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง  ดังนั้นเพ่ือ

ความสมบูรณของการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหมากย่ิงขึ้น  ผูวิจยัจึงมีความเห็นวาในการวิจัยครั้งตอไปควรปรับปรุงแกไข

เพ่ิมเติม  ดังนี ้

          2.1  ควรมีการศึกษาในประเด็นเดียวกัน  กับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดใน

แตละพ้ืนท่ีมาเปรียบเทียบกัน  เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการรณรงคใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตอไป 

        2.2  ควรมีการศึกษาถึงบทบาทหนาท่ี       และความสัมพันธของการดําเนินงานของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ในการกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนใหแกการพัฒนา  และสงเสริมการ

ทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวในชุมชน  เพ่ือเปนการกระตุนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมากย่ิงขึ้น 
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ตารางท่ี 26    แสดงสถิติจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวไทยในป  2541 - 2550 

 

จํานวนนักทองเท่ียว 

 (ลานคน) 

รายไดจากการทองเท่ียว   

(ลานบาท) ป พ.ศ. 

ชาวไทย ชาวตางชาต ิ ชาวไทย ชาวตางชาต ิ

2541 51.68 7.76 187,897.82 242,177 

2542 53.62 8.58 203,179.00 253,018 

2543 54.74 9.51 210,516.15 285,272 

2544 58.62 10.06 223,732.14 299,047 

2545 61.82 10.80 235,337.15 323,484 

2546 69.36 10.00 289,986.81 309,269 

2547 74.80 11.65 317,224.62 384,360 

2548 79.53 11.52 334,716.79 367,380 

2549 81.49 13.82 365,276.28 482,319 

2550 83.23 14.46 380,417.10 547,782 

ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว. TOURISM STATISTICS IN THAILAND 1998-2007  

[ออนไลน].เขาถึงเม่ือ 1 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://www2.tat.or.th/stst/web/static_index. 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

กรณีศึกษา : ตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม 

 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา  เรื่อง  การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคา

ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  กรณีศึกษา : ตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม  ดังนั้นขอมูลท่ี

ไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนในการศึกษา  จึงหวังเปนอยางย่ิงท่ีจะไดรับความ

รวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้

 แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน  ดังนี ้

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 สวนท่ี 3  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

 

สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย / ใน  �    ตามความเปนจริงของทาน 

1. เพศ 

 � 1. ชาย    � 2. หญิง 

 

2. อายุ 

 � 1. นอยกวา  25  ป   � 2. 25 – 35 ป 

 � 3. 36 – 45  ป    � 4. มากกวา 45 ป ขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 � 1. ประถมศึกษา   � 2. มัธยมศึกษาตอนตน 

 � 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  � 4. อนุปริญญา/ปวส. 
 � 5. ปริญญาตรี    � 6. สูงกวาปริญญาตร ี
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4. ภูมิลําเนา 

 � 1. อ.สามพราน   จ.นครปฐม         � 2. อําเภออ่ืน ๆ ใน จ.นครปฐม   
 � 3. จังหวัดอ่ืน ๆ 

  

5. ประเภทของสินคาท่ีขาย 

 � 1. รานขายอาหาร และ เครื่องดื่ม  � 2. รานผัก   ผลไม 

 � 3. แพขายอาหาร   � 4. ตนไม 

 � 5. รานขนมหวาน/เบเกอรี ่  � 6. เส้ือผา /ของเลน/ของฝาก 
 � 7. บริการนําเท่ียว   � 8. อ่ืน ๆ ............. 

 

6. รายไดตอเดือน 

 � 1. ไมเกิน  10,000  บาท  � 2. 10,001 – 20,000  บาท 

 � 3. 20,001 – 30,000  บาท  � 4. 30,001  บาทขึ้นไป 

 

7. ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายในตลาดดอนหวาย 

 � 1. นอยกวา  1  ป   � 2. 1 – 5  ป 

 � 3. 6 – 10  ป    � 4. มากกวา  10  ป  ขึ้นไป 

 

8. ทานไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดดอนหวายจากแหลงใด 

 � 1. โทรทัศน   
 � 2.  วิทยุ 

� 3.  เสียงตามสาย 

 � 4.  เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการจัดการตลาด 

 � 5.  สนทนากับบุคคลอ่ืน 

 � 6.  เอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ 

 � 7.  อ่ืน ๆ ......... 
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สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  /   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ระดับการมีสวนรวม 

ขอความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. การมีสวนรวมในการริเร่ิม 

1. ทานมีสวนรวม ในการเสนอแนะ  และแสดงความ

คิดเห็นในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวในชุมชนของทาน 

     

2. ทานเคยเขารวมประชุม เสนอปญหา  ความตองการใน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

     

3. ทานไดรับทราบปญหา / แนวทางการพัฒนาของแหลง

ทองเท่ียวของชุมชนของทาน 

     

4. ทานมีสวนรวมในการสํารวจในเรื่องความตองการตาง 

ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

     

5. ทานมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  และสาเหตุ

ของการพัฒนาชุมชน 

 

     

2. การมีสวนรวมในการวางแผน 

1. ทานมีสวนรวม  ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวของชุมชน 

     

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนและโครงการแกไข

ปญหา การพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

     

3. ทานมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชน  แก

เจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน 

     

4. ทานไดรับทราบปญหา / แนวทางการพัฒนาของแหลง

ทองเท่ียวของชุมชนของทาน 
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ระดับการมีสวนรวม 

ขอความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

3. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 

1. ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ

ตลาดดอนหวาย เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

     

2. ทานมีการดําเนินการของรานคาของทานใหสอดคลอง

กับนโยบายของการพัฒนาตลาด 

     

3. ทานเคยใหคําแนะนํา  หรือตักเตือน  นักทองเท่ียวท่ี

ปฏิบัติตนไมเหมาะสม อันกอใหเกิดความเสียหายแก

แหลงทองเท่ียว 

     

4. ทานรวมกับทางจังหวัดและเจาหนาท่ี  ในการพัฒนา

และดูแลแหลงทองเท่ียว 

     

5. ทานแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือกรรมการชุมชน  

เม่ือพบเห็นการทําลายแหลงทองเท่ียว 

     

6. ทานมีสวนรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของ เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมท่ีมีสวนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

     

7. ทานชวยประชาสัมพันธ  ขาวท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา

ตลาดใหแกเพ่ือนบาน ประชาชนและนักทองเท่ียว 

     

8. ทานมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด และ

สภาพแวดลอมบริเวณรานของทาน  เพ่ือเปนการ

สนับสนุนนโยบายการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

     

9. ทานเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาด

เม่ือไดรับทราบขาว 

     

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

1. ทานมีความรู  เรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวมากขึ้น

จากเดิมหลังจากไดเขารวมกิจกรรมดานการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 

     

2. ทานรูสึกวาการรวมกันพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ทําให

สามารถสรางรายไดใหกับรานคาของทานไดมากขึ้น 
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ระดับการมีสวนรวม 

ขอความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

3. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ชวยทําใหคุณภาพชีวิตของ

ทานและคนในชุมชนดีขึ้นกวาเดิม 

     

4. ทานรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่ง  ในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 

     

5. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ทําใหสามารถรองรับ

นักทองเท่ียวไดเพ่ิมมากขึ้น 

     

5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

1. ทานไดติดตามกิจกรรมการกอสรางตาง ๆ ท่ีเกิด

บริเวณแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

     

2. ทานรวมตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี  ท่ี

รับผิดชอบดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

     

3. ทานไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงแกไข

หลังจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแลว 

     

4. ทานมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวภายหลังจากการพัฒนาปรับปรุงแลว 

     

5. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ  และแกไข

ขอบกพรองในโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวรวมกับ

ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

     

6. ทานใหขอมูลและรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

เพ่ือใชในการประเมินผล 
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สวนที่ 3  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

1.  ทานคิดวาสาเหตุสําคัญท่ีเปน  ปญหา  และอุปสรรค    ตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

(ตลาดดอนหวาย) 

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

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

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

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

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

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

 

2.  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรตอการแกไขปญหาดังกลาว 

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

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

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

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

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

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

 

3. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร  ท่ีจะทําใหผูประกอบการคาขายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน (ตลาดดอนหวาย)  ใหมากขึ้น 

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

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

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

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

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

     ........................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวชลธิชา       ดิษฐเกษร 

ท่ีอยู   45  หมู 1  ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงรียนวัดไรขิงวิทยา 

   อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    โปรแกรมวิชา  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2551 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ 

   ภาคเอกชน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2547 - 2550  หัวหนาสวนผลิต   บริษัท  สยามเดล่ีฟูดส  จํากัด 

 พ.ศ.2550 – 2551  หัวหนาสวนควบคุมคุณภาพ   บริษัท  ไอ.เอส.เอ แวลู จํากัด 

 พ.ศ.2551 - 2553  หัวหนาสวนควบคุมคุณภาพอาวุโส   บริษัท สิริฟูดส  จํากัด 
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