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 สุธาทิพย์ เข็มน้อย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ: รศ. ประสพชัย พสุนนท์.  169 หน้า. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 ราย ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติอนุมานเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่าง t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้าน
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยสภาพแวดล้อมและความผูกพันต่อชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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The objectives of this research were to study the levels of participation in the 
management of sustainable tourism and study factors affecting participation in the 
management of sustainable tourism of people in Banglung Market, Amphoe Banglen, 
Nakhonpathom Province.  The questionnaires from 350 people belong to Banglung Market, 
Amphoe Banglen, Nakhonpathom Province. were analyzed with descriptive statistics which 
are frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, inductive statistics 
which are t – test, F –test (One – way Analysis of Variance) and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient were also used to analyze independent and dependent variables. 

The results of the environment of the community, commitment to the community 
and  participation in the management of sustainable tourism of people in Banglung Market, 
Amphoe Banglen, Nakhonpathom Province are in the middle range.  

The result of comparison of the participation in the management of sustainable 
tourism by individual factor is found that these is contrast with no statistical significant. But for 
comparison of period of occupation is contrast with significance. 

The result of relation in the participation in the management of sustainable tourism 
and the environment of the community, commitment to the community are in the same trend 
with significant, which is low correlation.  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สัมฤทธ์ิผลได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากผู้ที่มี
พระคุณหลายท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษา ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าแนวคิดที่
เป็นประโยชน์ และสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระทุกขั้นตอน รวมทั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภนนท์ หอมสุด ที่กรุณาให้แนวคิด และ
เปิดมุมมอง จนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 
และแนะน าอบรมส่ังสอน 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกอย่างเป็นกันเอง ด้วยอัธยาศัยไมตรี 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคณุประชาชนทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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