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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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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การที่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
อัตราการเพิ่มขึ้น เฉล่ียปีละ 7.51% ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนนกัท่องเที่ยวโลก และความ
เข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของไทย เช่น การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณ
ภูมิ การมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
นันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริการ ทางการแพทย์/สปา) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมระดับ World Event ที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น มหกรรมพืชสวนโลก งานเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ซ่ึงท าให้ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลกหลายรายการเป็น
ประจ า เช่น รางวัล Best Tourist Country Best Country Brand for Value for Money เป็นต้น 
(กรมการท่องเที่ยว 2554) 

การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลให้ความส าคัญเนื่องจากมีความส าคัญต่อ
การสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศ และมี
การกระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน เช่น การเดินทาง ที่พัก  การซ้ือของที่ระลึก 
ภัตตาคาร ร้านค้าต่างๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมขยายมากขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว ไปถึงที่พัก
แบบพื้นบ้านที่เรียกว่า โฮมสเตย์ การเพิ่มขึ้นของร้านอาหาร และแหล่งบริการอ่ืนๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย 
ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายท่ีจะมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว ที่เป็นผู้มาซ้ือสินค้า
ถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจ ากัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ซ่ึงผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือ
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุก
อย่างต้องมีข้อจ ากัดในการใช้ทั้งส้ิน ซ่ึงจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โครงการพัฒนา
หลายโครงการเป็นโครงการที่ดี แต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมองท่ีโครงการเป็นตัวตั้งไม่ได้มองที่
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ประชาชน ดังนั้นการให้บทบาทและความส าคัญของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
เจ้าของอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน (พจนา สวนศรี 2546: 178-179) 
 การท่องเทีย่วโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน  โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้อง
ท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยมี
ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
วางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบ
เข้าไปถึง หรือต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจโดยเน้นความส าคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 

ตลาดร้อยปีบางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) เป็น
ตลาดเก่าแก่ของชุมชนชาวไทยและชาวจีน ตั้งอยู่ที่ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
การสร้างตลาดบางหลวงในอดีต ได้เริ่มจากคนจีนโพ้นทะเล ที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานที่บางหลวง จน
กลายเป็นชุมชนที่ประกอบการค้า จึงสร้างเป็นตลาดเรือนไม้สองชั้น หันหน้าเข้าหากัน โดยสร้าง
ตลาดบนก่อนเป็นตลาดแรก เมื่อตลาดมีความเจริญรุ่งเรืองชุมชนเริ่มขยาย ได้มีการสร้างตลาดล่าง 
และตลาดกลางตามล าดับในชุมชน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม ที่ผสมกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรมไทย-จีนที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี จึงท าให้ตลาดร้อยปีบางหลวงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ก าลังเริ่มได้รับความนิยมจะเห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจ านวนเม็ดเงินที่ไหลเวียนในระบบ (เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 2552) แม้ว่าการ
ท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็พบว่าท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในด้วยเช่นกัน 
ทัง้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วย ซ่ึงเกิดจากการแสวงหา
รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
ที่ส าคัญ คือปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยว ปัญหาน้ าเสียและปัญหาความ
เส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ ประชาชนในท้องถ่ิน
อาจได้รับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ซ่ึงการแก้ปัญหานั้น  
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
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การจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล วางแผน และจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันผลกระทบที่ เกิดจากการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด
ร้อยปีบางหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถ่ินในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม                                                                                                                                         

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม        

                                                   
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

2.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

3.  ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาด
บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม                                                                                                                                       
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2.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม        
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      ศึกษาสภาพแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความผูกพันต่อชุมชน 

และการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

2.  ขอบเขตด้านประชากร 
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษา คือ ประชาชนในชุมชนตลาดร้อยปีบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
3.  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พื้นทีต่ลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

4.  ขอบเขตด้านเวลา 
ช่วงที่ 1 ศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา การศึกษาแนวคิด  

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2554 
ช่วงที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คือในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2555 
ช่วงที ่3 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย น าเสนอผลงาน และท ารายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555 
 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ รายงาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

2.  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง  
3.  วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาจ าแนกและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้น

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
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4. สรุปและอภิปรายผล  
5. การเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการน า

ผลที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 
นิยำมค ำศัพท์ 
 1.  การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับกับ
การท่องเที่ยว ได้แก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมเพื่อให้ตลาดร้อยปี
สามารถเอ้ือประโยชน์ให้คนในชุมชนใช้ตลอดไป อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

2.  การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การสร้างให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
มีจ านวนนักท่องเที่ยวและมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโต และรักษา
ขนาดของมูลค่าให้ยืนยาวตลอดไป สามารถสร้างรายได้  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
โบราณสถาน ส่ิงปลูกสร้างให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวยาวนานในอนาคต 

3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระท า
ออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ในการที่จะแสดงให้เป็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจ
ร่วม และการดเนินการร่วมกัน ในการเพิ่มอ านาจการต่อรองทางการเมืองและ เศรษฐกิจ เพื่อ
ปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน หรือเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกัน
ในการระบุปัญหาท่ีตนประสบอยู่และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนและช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้เกิดกับประชาชน ท าให้การ
ด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีวางไว้ด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ และมีผลให้ประชาชนสามารถช่วย
ตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องคอยพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 

3.1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน  หมายถึง 
ขั้นตอนที่ประชาชนมีบทบาทในการระบุปัญหา และความต้องการ เพื่อให้โครงการที่วางออกมา
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อีกทั้งประชาชนจะได้มองเห็นความส าคัญของ
กิจการรมและการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุ
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง โครงการที่วางไว้ก็จะสามารถด าเนินไปสู่จุดหมายโดยง่าย เพราะ
ประชาชนจะเกิดความรู้สึกที่เป็นเจ้าของโครงการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ปัญหาให้พวกเขาเอง 

3.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน หมายถึง การร่วมกันวางแผนโครงการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาด้วยตัวของเขาเอง การที่
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
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แนวทางด าเนินกิจกรรมนี้ จะมีผลท าให้พวกเขาเหล่านี้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมนั้นและจะ
น ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมที่วางไว้ 

3.3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมที่วางไว้และการมีส่วนร่วมในการลงทุนในรูปของทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนใน
ชุมชนที่อยู่ตามก าลังความสามารถของประชาชน 

3.4 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การก าหนดความต้องการและการ
จัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจนี้เป็น
กระบวนการต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจ
ในช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

3.5 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน หมายถึงการประเมินว่า 
ผลงานที่ตัวเองด าเนินไปนั้น ได้รับผลดีหรือได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไร และอุปสรรคต่างๆ
ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

3.6 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง การรับผลประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น จากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว ยัง
จะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมท้ังผลที่เป็นประโยชน์ในทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษ 

4.  ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง ปัจจัยที่มีความส าคัญในการผลักดันให้ประชาชนมี
ความเต็มใจที่จะพยายามกระท าในส่ิงที่ดีให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกของชุมชนต่อไป และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน ซ่ึงผู้วิจัยใช้เกณฑ์
การบ่งชี้ความผูกพันต่อชุมชนของ steers (1977) เป็นปัจจัยในการวัดความผูกพันต่อชุมชนใน 3 
ด้าน  

4.1 ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน หมายถึง 
ความรู้สึกยอมรับ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน อีกทั้งรู้สึกว่าเป้าหมาย
และค่านิยมของตนคล้ายคลึงกับชุมชนที่ก าหนดไว้ 

4.2 ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน 
หมายถึง การยอมเสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังความคิด และพร้อมที่จะใช้สติปัญญาท างานอย่าง
เต็มที่ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัตินั้นประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ซ่ึงจะส่งผลถึงความส าเร็จและเป็นผลดีต่อชุมชนในภาพรวม 

4.3 ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของชุมชน หมายถึง การ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ต่อชุมชน ต้องการที่จะอยู่ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นสมาชิก คน
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หนึ่งของชุมชนอย่างแน่วแน่ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของชุมชน โดยพร้อมท่ีจะบอกกับ
คนอ่ืนได้ว่าตนเองเป็นสมาชิกของชุมชน มีความคิดอยากสร้างสรรค์ให้ชุมชนพัฒนาดียิ่งขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                        

5.  ปัจจัยสภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่อยู่ล้อมรอบองค์การและสามารถส่งผล
กระทบ ต่อการท างานและการเข้าถึงทรัพยากรที่หายาก ได้แก่ วัตถุดิบ คนงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยี การสนับสนุนจากลูกค้าและผู้มีส่วนร่วม สถาบัน
การเงิน และคู่แข่ง เป็นต้น 

5.1 ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบของ
ตัวเงิน ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นชุมชนของท่านได้รับความสนใจจากนักลงทุน เข้ามา
ประกอบธุรกิจมากขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่
และการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 

5.2 ด้านสังคม หมายถึง การประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชน ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว 
พื้นที่ของชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการพัฒนา 

5.3 ด้านวัฒนธรรม หมายถึง การร่วมลงมือพัฒนาให้พื้นที่ให้เป็นการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่เปล่ียนไป การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมของพื้นที่ 

5.4 ด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงแวดล้อมที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชน โดยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและข้อจ ากัดทางธรรมชาติเป็น
กฎเกณฑ์และเป็นหลักส าหรับการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตอย่างผาสุกและ
เสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิต 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาได้ดังนี้ 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 
7. รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยสภำพแวดล้อม 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านวัฒนธรรม 
4. ด้านส่ิงแวดล้อม 

ควำมผูกพันต่อชุมชน 
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ  
    เป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน 
2. ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายาม 
    เต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน 
3. ด้านความต้องการทีจ่ะรกัษาความเป็น 
    สมาชิกของชุมชน 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหาปญัหา 
     และประเด็นปัญหาร่วมกัน 
2. การมีส่วนรว่มในการวางแผนรว่มกนั 
3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานรว่มกัน 
4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 
5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม   
    ประเมินผลร่วมกนั 
6. การมีส่วนรว่มในการรับผลประโยชน ์
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป ในบทนี้จึงน าเสนอ
แนวทางความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่ส าคัญ โดยแบ่งประเด็นที่น าเสนอออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1.  แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.  แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3.  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.  แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ 
5.  ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1.  ความหมายการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของถ่ินในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อการตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมและ
ระบบนิเวศด้วย เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอันมีคุณค่าอย่างรอบคอบและชาญฉลาด 
ก่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวนานที่สุด เกิดปัญหาผลกระทบน้อยที่สุดขณะเดียวกันคุณภาพของ
ทรัพยากรจะต้องดีขึ้น แม้ว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ ม.ป.ป.) เป็นการ
ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดย
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ใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้
นานที่สุด มีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ
แต่มีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว การท่องเที่ยวที่มีลักษณะส าคัญ 6 
ประการ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2542) เน้นการปรับสภาพการจัดการเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลก
ที่เปล่ียนแปลงไป ขอบเขตการพัฒนาจึงครอบคลุมทุกส่วนของการท่องเที่ยว คือ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจะต้องด ารงอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคง
รักษาความดึงดูดใจไวไ้ด้ไม่เส่ือมคลาย กิจการบริการมีก าไร แม้ต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
ให้บริการอยู่เสมอ และผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมต้องไม่
มีหรือมีน้อยที่สุด 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเน้นความส าคัญของการควบคุมคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว การให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว การเอาใจใส่ดูแลจ านวนและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ลักษณะส าคัญ 6 ประการที่ประกอบ
ขึ้นเป็นแนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1. การจัดการการท่องเที่ยวในระดับท้องถ่ิน และระดับภูมิภาค 
ควรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อนการ

พัฒนาสู่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้  เพื่อเป็นหลักประกันถึง
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ 

2. การมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน (Local Participation) 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ

ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
3. ขอบเขตของการพัฒนาการท่องเที่ยว (Scale of Tourism Development) 

ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนา โดยให้
ความส าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ทั้งนี้
ควรพยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวได้รวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

4. การใช้วัสดุและผลผลิตจากท้องถ่ิน (Local Product) 
ควรสนับสนุนการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถ่ินในการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้

ประโยชน์จากผลผลิตต่างๆของคนในท้องถ่ิน ซ่ึงจะช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่ง
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถ่ินนั้นๆได้ด้วย 
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5. การกระจายรายได้ (Income Distribution) 
การพัฒนาการท่องเที่ยวควรเป็นรูปแบบที่จะน ารายได้เข้าท้องถ่ินนั้นให้มาก

ที่สุดเพื่อประโยชน์ระยะยาวของชุมชน 
6. การจ้างงาน (Employment) 

คุณภาพของงานส าหรับคนในท้องถ่ินควรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือ มุ่ง เสริมรูปแบบของงานที่มีความน่าสนใจและได้รับ
ผลตอบแทนสูง 

อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์ (2539: 3) กล่าวไว้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เป็นค าศัพท์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของความกดดันที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง
การเร่งรัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเร่งรัดการลงทุนและใช้วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้
ขอบเขตจึงเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมเส่ือมโทรม ช่องว่าง
ของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยกว้างขึ้น คนยากจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กับความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปรีชา มณีรัตน์ (2538: 90-109) ได้ให้ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการผสมผสานลักษณะที่ท าให้เศรษฐกิจทั้งระบบผสมผสาน
กลมกลืนกันอย่างเหมาะสม เช่น ไม่เน้นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจจนลืมเรื่องการรักษา
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้น 

ภราเดช พยัฆวิเชียร (2539: 4-7) ได้กล่าวถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และส่ิงแวดล้อม ควบคู่กันไปโดยตลอด
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความหมายทั่วๆไปนั้นหมายถึง การพัฒนาที่จะใช้ประโยชน์ในปัจจุบันโดย
ไม่กระทบกระเทือนผลประโยชน์ที่พึงมีในอนาคต หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ การใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ จากวัฒนธรรม หรือธรรมชาติในระดับท่ีให้วัฒนธรรมหรือธรรมชาตยิังคงสภาพอยู่
ได้อย่างถาวร 

กล่าวโดยสรุป การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว
และพฒันาส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป โดยใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ด้วย
การศึกษา และวางแผนเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและ
ยาวนานที่สุดในขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ หรือเส่ือมสภาพน้อยที่สุด 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว
และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยปกป้องและรักษาโอกาสให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะ
น าไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวลที่จะสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม 
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ในขณะที่จะสามารถธ ารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จ าเป็น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเกื้อหนุนและระบบต่าง ๆ  ที่เกื้อหนุนชีวิต พืช 
สัตว์ และมนุษย์ทั้งหลาย ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถเป็นหลักการได้ 5 ข้อ คือ (World 
Tourism Organization 1998: 21-22) 

1.  ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรอ่ืนๆ ในการท่องเที่ยว จะต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยจะยังสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมปัจจุบันได้ 

2.  จะต้องมีการวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาทางส่ิงแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมในพื้นที่แห่งท่องเที่ยว 

3.  คุณภาพของส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมจะยังคงได้รับการรักษา
ไว้ได้และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เมื่อจ าเป็นที่จะต้องจัดท า 

4.  จะต้องรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเอาไว้เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยว
นั้นจะยังคงสามารถรักษาความเป็นที่นิยมอยู่ได้และสามารถท าการตลาดต่อไปได้ 

5.  ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะต้องเผื่อแผ่หรือกระจายไปในทุกภาคส่วน
ของสังคม 

2.  หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
หลักการพื้นฐานของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 
1. มีการด าเนินการจัดการภายใต้ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ (Carrying 

Capacity) ในการทดแทน ฟื้นฟู ให้สามารถผลิตและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถดถอย หรือ
เส่ือมโทรม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Local Participation) 

2. มีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่ท้องถ่ิน (Equity) 
3. ให้ประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว (Quality of Experience) 
4. ให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจ กับพื้นที่ ทรัพยากร และวิถี

ชีวิต (Education and Understanding) 
5. เน้นการออกแบบกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน และใช้วัสดุในท้องถ่ิน 

(Local Architecture and Local Material) 
6. การผสมผสานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสู่แผนพัฒนาระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค และ 

ระดับประเทศ (Integration of sustainable tourism to local, and national plans) 
7. เน้นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือเป็นฐานในการตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบ 

(Information and monitoring) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

หลักของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 
10 ประการดังนี้ (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ 2547) 

1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (using resource sustainable) หมายถึง การ
ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ท่ีมีบทบาทด้านการท่องเที่ยว ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่เดิมทั้งมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างประหยัด โดยค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่าคุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย (reducing 
over-consumption and waste) 

3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ  สังคมและวัฒนธรรม 
(maintain diversity) 

4. ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (integrating tourism into planning) 
5. น าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน (supporting local economy) 
6. การมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถ่ิน 

(involving local communities) 
7. มีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน (consulting stakeholders 

and the public) 
8. การพัฒนาบุคลากร (training staff) 
9. การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว (marketing 

tourism responsibly) 
10. ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (undertaking research) 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีแนวความคิดที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลกที่เปล่ียนไป (paradigm 
shift) ที่เปล่ียนจากสังคมบริโภคนิยมสู่ยุคสมัยสังคมเป็นใหญ่ (สมัย อาภาภิรม 2538) ขอบเขตของ
การพัฒนาจึงครอบคลุมทุกองค์ประกอบทุกส่วนของการท่องเที่ยวหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งหมดต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 2542) ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ (integrated) คือ ท าให้เกิด
เป็นองค์รวม (holistic) นั่นคือ องค์ประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์และ
มีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (balance) หรือพูดอัตนัยหนึ่ง คือ การท าให้กิจกรรมของ
มนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการปลูกจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับ
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ประชาชนทุกคนในประเทศสามัญส านึกเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  

ความส านึกด้านส่ิงแวดล้อมจะท าให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวคงอยู่บนโลกได้อย่าง
ยาวนาน เมื่อทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่เกิดความเส่ือมโทรม  และสามารถอ านวยประโยชน์ต่อ
บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแล้ว  การท่องเที่ยวก็จะเกิดความยั่งยืนใน
ที่สุด นั่นคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องสามารถด ารงอยู่ได้ โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่าง
สม่ าเสมอ อีกทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคงสามารถรักษาความดึงดูดใจไว้ได้ไม่เส่ือมคลาย 
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถ่ินภายใต้ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติที่จะรองรับได้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนทุกส่วนต้องได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม ในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและระบบนิเวศของท้องถ่ินนั้นไว้ได้ ทั้งนี้ ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมท้ังทางธรรมชาติ 
สังคมและวัฒนธรรม จะต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุด  ซ่ึงมีเพียงการจัดการอย่างยั่งยืนเท่านั้นจึงจะ
สามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไว้ได้ (พจนา สวนศรี 2546) 

อย่างไรก็ตามการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเป็นอยู่ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชน การจัดการท่องเที่ยวจึงมีการใช้ค าเพื่อบ่งบอกให้
เห็นว่าเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ นิเวศสัญจร เป็นต้น 

3.  ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (มนัส สุวรรณ 2544) 
3.1 การแบ่งแหล่งท่องเที่ยวตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ 
3.1.1 ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ 
3.1.2 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนา เป็น

แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหลักฐานส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา 
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3.1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม  เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสม
และถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา 

3.2 การแบ่งแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงชั้นโอกาสเชิงนันทนาการ (Recreation 
Opportunity Spectrum--ROS) เป็นการแบ่งแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานและแนวความคิดของการ
วางแผน การจัดการ และการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว หลักการแบ่งลักษณะนี้ใช้ลักษณะ
ทางกายภาพพื้นที่ (physical setting) ลักษณะทางสังคม (social setting) และลักษณะการจัดการพื้นที่ 
(managerial setting) 

4.  รูปแบบของระดับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว  ควรเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบน้อยที่สุดหรือเป็น

ผลกระทบท่ีสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ กิจกรรมการท่องเที่ยวอาจจ าแนกเป็นกิจกรรมที่เน้นการ
พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมที่เน้นการแสดงออกและกิจกรรมที่เน้นการศึกษาหาความรู้กิจกรรมต่าง 
ๆ อาจมีความเหล่ือมซ้อนหรือสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ (McGregor 1996) 

5.  ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  
การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (positioning) หรือจุดเด่นของการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ นับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในสายตาของ
นักท่องเที่ยวได้ทางหนึ่ง บางครั้งนิยมใช้การก าหนดตราผลิตภัณฑ์ (branding) เพื่อสร้างการรับรู้
และการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่อพื้นที่ท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถด าเนินการได้หลายวิธีในการเลือก
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เช่น ก าหนดตามคุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์หรือ
ก าหนดให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยเน้นการให้บริการที่แตกต่าง ท าเลที่ตั้ง การตกแต่งสถานที่ 
รวมท้ังช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นต้น 

6.  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
การพัฒนาการท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการด าเนินงานที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นไป

ในทิศทางท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พร้อมท้ังรักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูด
ใจและพัฒนาให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งเน้นให้การ
ท่องเที่ยวเป็นฐานทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ต่อเนื่องเป็นแหล่งสร้างงาน  กระจายรายได้ และความเจริญไปสู่ภูมิภาค ใน
ขณะเดียวกัน ก็ได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  เน้นการพัฒนา
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการชักจูง แนะน า  และควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้
ประสานกลมกลืนกัน ทั้งนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจด าเนินการโดยอิสระแบบแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า แบบมีแผนเฉพาะตัวและแบบมีแผนผสมผสานเช่ือมโยงกันในระดับท่ีกว้างขึ้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับขนาดและความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณและรูปแบบการท่องเที่ยว ลักษณะขององค์กร
ที่รับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมส่ิงส าคัญที่จะประกันความส าเร็จของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว คือ การประสานสอดคล้องกันในองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ความ
เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่  และการกระจายตัวของผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ เกิดขึ้น  
สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาชาติ และวัฒนธรรม 
เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวนานที่สุด ค านึงถึงความสามารถ ของธรรมชาติความตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นระบบที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถ่ินมีรายได้เกิดขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และสังคม และสามารถพึ่งตนเองได้ 

หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2552) 
1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.  ความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
3.  การสร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณภาพ  
4.  การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  
5.  การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
6.  การวางแผนระยะยาว  
7.  ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม  
8.  ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ  
9.  ความร่วมมือระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ  
10.  การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 
11.  การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว  
12.  การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ  
13.  การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
14.  การพัฒนาคน การศึกษาและหลักสูตรต่าง ๆ  
15.  การเสริมสร้างลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่  
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16.  การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร  
17.  การด ารงรักษาทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและ การท าการตลาด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 
แนวคิดการท่องเทีย่วโดยชุมชน  

พจนา สวนศรี (2546: 178-179) ได้ระบุว่าแนวคิดและต้นก าเนิดของค าว่า อีโคทัวร์ริ
ซึม (ecotourism) มาจากประเทศตะวันตก มีการให้ค านิยามค านี้หลากหลายขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่
ละคนหรือสังคมที่ผู้เขียนหรือนักวิชาการคลุกคลีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในเรื่องการ
พัฒนาที่คู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับ
ธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและชุมชนมากขึ้น 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า 
“การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้การจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” ซ่ึงมองว่าคนและชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีแหล่ง
ธรรมชาติเป็นฐาน 

จากบทเรียนของการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็นโครงการที่ดี
แต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมองท่ีโครงการเป็นตัวตั้งไม่ได้มองท่ีประชาชน ดังนั้น การให้บทบาท
และความส าคัญของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในส่วนขององค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เห็นว่าหากจะให้การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศยั่งยืนต้องมองท่ีชุมชนเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่
ค านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดแูลเพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ก่ผู้
มาเยือน โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยว
เป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการวางแผนทิศทางการ
พัฒนาชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้า
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ไปถึง หรือต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอ านาจการตัดสินใจโดยเน้น
ความส าคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนไปพร้อมกัน 

การท่องเที่ยวกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลให้ความส าคัญเนื่องจากมีความส าคัญต่อการ
สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีการ
กระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน เช่นการเดินทาง ที่พัก  การซ้ือของที่ระลึก ภัตตาคาร 
ร้านค้าต่างๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ขยาย
มากขึ้น เช่นการเพิ่มขึ้นของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว ไปถึงที่พักแบบพื้นบ้านที่
เรียกว่า โฮมสเตย์ การเพิ่มขึ้นของร้านอาหาร  และแหล่งบริการอ่ืนๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย ก่อให้เกิดการ
ตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายท่ีจะมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว ที่เป็นผู้มาซ้ือสินค้าถึงที่ไม่ว่าจะ
ที่ใดก็ตาม แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจ ากัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ซ่ึงผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่อยู่ใน
ชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร  เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมี
ข้อจ ากัดในการใช้ทั้งส้ิน อย่างไรคือการใช้อย่างยั่งยืน และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะด าเนินการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและควรท าอย่างไร  เมื่อชุมชนกลายเป็นสินค้าหรือ เครื่องมือที่เป็นทั้ง
ผู้กระท า และผู้ถูกกระท า ในขณะเดียวกันเป็นส่ิงท่ีท้าทายและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เสมือนกับการที่
ต้องค านึงถึงความรู้สึก ความยินดีของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นผู้ท่ีถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการที่
รัฐบาลจะด าเนินการพัฒนาใดๆ จึงต้องให้ความส าคัญต่อชุมชนในระดับต้นๆ และชุมชนต้องได้รับ
ประโยชน์อยู่เสมอ 

1.  หลักการท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพื่อ

ก าหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยด าเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมนั้น จึงท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างๆมากมาย เมื่อมองในบริบทของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมี
หลักการร่วมกัน ดังนี้ 
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1.1 การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชน
ได้มีการพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจ
ลงมติที่จะด าเนินการตามแนวทางท่ีชุมชนเห็นสมควร 

1.2 สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วม ท ากิจกรรมร่วม 
ติดตามประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน 

1.3 ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กร
ชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ก็ได้ เพื่อกลไกที่ท าหน้าที่แทน
สมาชิกทั้งหมดในระดับหนึ่ง และด าเนินการด้านการก าหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การ
จัดการ การประสานงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกใน
ชุมชนที่เห็นร่วมกัน 

1.4 รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องค านึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ 

1.5 มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และ
สามารถก ากับดูแลให้เป็นไปตามกติกาท่ีวางไว้ 

1.6 ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว 
ควรมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน 

1.7 การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชน
ด้วย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
ร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

1.8 รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

1.9 การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องด ารงอาชีพหลัก
ของตนเองไว้ได้ ท้ังนี้หากอาชีพของชุมชนเปล่ียนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการท าลายชีวิต
และจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน 

1.10 องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจดัการกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได ้และ
พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ ซ่ึงส่ิงเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
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เป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกีย่วขอ้งด้วยไดแ้ก่ การตลาด นโยบาย
รัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

2.  กระบวนการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจดัการท่องเที่ยว 
หากชุมชนมีความพร้อมมีปัจจัยเอ้ืออ านวยต่อการเขา้มีบทบาทจัดการการท่องเที่ยว

แล้วนั้น ผู้น าชุมชนและแกนน าที่หลากหลาย ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
สตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริการส่วน
ต าบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครูอาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น ร่วมกันประชุมสัมมนาเพื่อสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงเป็นการผนึกก าลังความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุก
คนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และน าวิสัยทัศน์ที่ได้มาก าหนดเป็น
เป้าหมาย เป็นทิศทางของการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป ดังที่พจนา 
สวนศรี (2546: 185-188) ได้กล่าวไว้ว่า 

วิสัยทัศน์ ชุมชนหลายแห่งตัดสินใจเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นฝ่าย
จัดการเองนั้น มีรูปแบบการคิดตัดสินใจด้วยการมองวิสัยทัศน์ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 

1.  มองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับ
คนภายนอก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่ และหวังว่าจะได้เพื่อนที่
เข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
เพื่อประสานการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น 

2.  การท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม จ าเป็น
ที่ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ในกฎ กติกาของ
ชุมชน การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ในชุมชน การ
สร้างมาตรฐานต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขีด
ความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้ 

3.  การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการสร้าง
โอกาสในการฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อม โดยมองที่รายได้เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้
จากกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที่ยว 

ซ่ึงท้ัง 3 รูปแบบนี้มีพื้นฐานการคิดจากชุมชนเอง ท่ีมีความภูมิใจในวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของตนเองที่พร้อมจะส่ือต่อคนภายนอก โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดนอกจากนั้นแล้ว ชุมชนเองยังต้องการความเข้าใจ ความร่วมมือของนักท่องเที่ยวในเคารพ
ในกฎ กติกา ท่ีชุมชนร่วมกันสร้างไว้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงมาจากการก าหนดจาก
วิสัยทัศน์ที่จัดท าร่วมกันในชุมชน และน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ชัดเจนขึ้นโดยชุมชนจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ 

1.  เพื่อท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ต้อง
เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ต่อการกันและกันได้ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไปเยือนชุมชนชาวประมง
พื้นบ้าน นักท่องเที่ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที่ท าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งด้วย 

2.  เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคน
หนุ่มสาวได้เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้กลับฟ้ืนคืนสภาพได้
ในระยะต่อไป 

3.  เพื่อก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่เผชิญต่อผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยวแบบเดิม ให้เข้ามีส่วนร่วมจัดการลดผลกระทบดังกล่าว และจัดระเบียบชุมชนให้เป็น
ระบบท่ีท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

4.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก 

จะเห็นได้ว่าในมิติของชุมชนไม่ได้มองเรื่องรายได้เป็นเรื่องหลัก ผิดกับในระดับ
นโยบายการท่องเที่ยวมักจะให้ความส าคัญเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก หากเอาคุณค่า วิธีคิดที่เป็น
พื้นฐานที่ส าคัญในสังคมไทย อันได้แก่ การมีน้ าใจ ความเอ้ืออารี ประกอบกับการมีวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับธรรมชาติ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางสังคมของคนไทย ก็จะท าให้การ
ริเริ่มและมองการท่องเที่ยวได้ถูกทิศทางยิ่งขึ้น 

3.  การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นส่ิงที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนภายนอก 

ดังนั้น ทักษะ ความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ชุมชนเองยังมีคงวามกังวลอยู่
พอสมควร แม้ว่าจะมีปัจจัยที่เอ้ือ และการสนับสนุนจากภายนอกพอสมควร แต่ชุมชนเองต้อง
สามารถคาดการณ์ และประเมินว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น 
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น จากชุมชนให้
กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซ่ึงมีองค์ประกอบการประเมินอยู่ 7 ประการ
ด้วยกัน คือ 
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1.  ผู้น าชุมชน และแกนน าชุมชน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และ
สภาพปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่วมเชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของ
ชุมชนได้ แล้วจึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.  การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่
ชุมชนต้องมีการคิดไตร่ตรองวินิจฉัย และร่วมตัดสินใจจะเปิดหมู่บ้านรองรับอย่างไร ควรเป็น
รูปแบบใด ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง ใครมีบทบาทจัดการอย่างไร และภายหลังนักท่องเที่ยวกลับแล้วมี
การลดผลกระทบอย่างไร ด้วยวิธีการใด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชน 

3.  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรม
นี้ หรือผลักดันให้องค์กรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมท าหน้าที่รับผิดชอบเป็น
หน่วยงานหนึ่งขององค์กรนั้นๆ แต่ทั้งนี้การด าเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เพราะมีผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

4.  การพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน หรือของดีในชุมชนเพื่อจัดปรับเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่
สามารถจะท าได้ 

5.  ความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว จะมีบทบาท
หลากหลายมากขึ้น คือจะมีผู้ที่ เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การน าพา
นักท่องเที่ยว การส่ือความหมาย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้องไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกน
น าภายในชุมชนเท่านั้น ควรมีระบบกระจายท่ีทั่วถึงและเป็นธรรม 

6.  การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่รองรับนักท่องเที่ยว
เพื่อสามารถจัดปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

7.  ประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการความ
ต้องการความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

4.  การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเป็นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นส่ิงที่ดูเหมือนง่ายแต่ท า

ยาก ท่ีว่ายากนั้นก็เพราะการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที่ยว
ท าให้ชุมชนหลุดออกจากฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจด้านบริการ ก าลังซ้ือที่สูงกว่า
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ของนักท่องเที่ยวจึงสามารถก าหนด “สินค้า” และ “บริการ” ได้ตามความต้องการ ท าให้สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวมักถูกครอบง าจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับ
นักท่องเที่ยว เป็นดาบสองคมและมีความเส่ียงอย่างยิ่งในการน าไปใช้ในการพัฒนา 

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนควรจะต้อง “รู้ตัว” 
เข้าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ยวนีต้ลอดจนการสร้างภูมิคุม้กัน โดยการเตรียมความพร้อมชุมชน 
ซ่ึงผู้ด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีกระบวนการท างาน ตามที่พจนา สวนศรี 
(2546: 189-190) ได้กล่าวไว้ว่าดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนในการพิจารณาทั้งด้านบวกและลบ
ของการท่องเที่ยว ซ่ึงในขั้นตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู้น าหรือกลุ่มสนใจ 

ขั้นที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วม เป็นการดึงเอากลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ และผู้น าที่เป็นทางการ
และผู้น าทางธรรมชาติมาพูดคุยเรื่องผลดี-ผลเสีย อีกครั้ง เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันตัดสินใจเรื่อง
นี้ร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยการท างานร่วมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาใน
หัวข้อดังนี้ 

1.  การส ารวจทางกายภาพ 
1.1 ท าแผนที่รอบนอก (แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินท า

กิน) 
1.2 แผนที่รอบในหมู่บ้าน (แสดงที่ตั้งของบ้านเรือน ทรัพยากรคน

สร้างและทรัพยากรธรรมชาติ) 
2.  ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
3.  ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
4.  ศึกษากลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

ซ่ึงผลการศึกษานี้จะท าให้เห็นศักยภาพ-ข้อจ ากัดของชุมชน และปัญหาของชุมชนร่วมกัน 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อจ ากัด โอกาสและความเส่ียง 

ในขั้นตอนนี้จะท าให้ชุมชนได้มองเห็นได้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนได้ การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะท าให้เกิดการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และ
อาจพบว่าเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุด อาจจะไม่จ าเป็นต้องใช้เรื่องการท่องเที่ยวเลยก็เป็นได้ 

ขั้นที่ 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน อาทิ 
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1.  รวบรวมองค์ความรู้ ซ่ึงแต่ละชุมชนจะแตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์
เฉพาะชุมชน เช่น บางชุมชนเด่นด้านการพัฒนาชุมชน บางชุมชนเด่นระบบการจัดการนิเวศที่ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินได้เหมาะสม เป็นต้น ซ่ึงชุมชนต้องร่วมกันดึงเอกลักษณ์ ให้เห็นร่วมกันก่อนน าสู่การ
เผยแพร่ออกไป 

2.  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม สอดคล้อง ปลอดภัย ไม่ท าลาย
ระบบนิเวศเดิมมากนัก เช่น การปรับทางเดินในป่าเขา เป็นต้น 

3.  ปรับปรุงบ้านพักและความสะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของ
ชุมชนแต่ละแห่งท่ีตกลงร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการของชุมชน ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  

4.  ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น นักส่ือความหมาย 
การสร้างเวทีเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะเห็นความสามารถของชุมชน ในการ
รองรับการท่องเที่ยวทั้งความพร้อมจ านวนบุคลากร และขีดความสามารถในการรองรับท้ังพื้นที่ทาง
ธรรมชาติ และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  

ขั้นที่ 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา
ท างาน หรืออาจใช้องค์การที่ชุมชนมีอยู่เดิมแต่เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน ก าหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน์ สู่ชาวบ้าน
และชุมชน และมาตรการในการป้องกันผลกระทบ โดยอาจจะเป็นการสร้างกฎ-กติกา เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว 

ขั้นที่ 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่
สนใจ 

ขั้นที่ 8 ทดลองด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้อาจมีการจดัท่องเที่ยวน า
ร่อง เพื่อทดสอบความพร้อมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์
หรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพื่อเป็นทิศทางต่อไปในอนาคต 

ขั้นที่ 9 ประเมินผล ในขั้นตอนประเมินผล อาจแยกออกมาเป็น 2 ส่วน คือ การ
ประเมินผลและสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง และการประเมินผลเป็นช่วงๆ ทุกๆ 3 -6 
เดือน เป็นต้น ซ่ึงการประเมินผลจะช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง 

ขั้นที่ 10   พัฒนาองค์กร   
1.  การฝึกอบรม เช่น การบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วม การส่ือ

ความหมาย เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

2.  การศึกษาดูงาน ส าหรับแกนน าองค์กรชุมชนเพื่อจัดการท่องเที่ยว เพื่อ
เสริมโลกทัศน์พัฒนาทักษะการบริหาร การจัดการในชุมชนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน เพื่อเป็น
ตัวอย่างน าไปประยุกต์ หรือเป็นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และวาง
มาตรการป้องกันไว้แต่เริ่มแรก 

กระบวนการทั้ง 10 ขั้นตอนนั้นจะเหมือนการท างานพัฒนาปกตินั่นเอง แต่ส่ิงที่
ยากก็คือเรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องท่ีชาวบ้านไม่คุ้นเคยมาก่อน และไม่มั่นใจว่าตนเองจะท าได้ แต่ละ
ค าถามในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการเตรียมชุมชน จะต้องเป็นการปลุกระดมส านึกของท้องถ่ิน 
ให้คนท้องถ่ินอยากรู้จักตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การท่องเที่ยวก็จะเกิดความชัดเจน
มากขึ้นว่า เป็นการเข้ามาเพื่อให้ชุมชนได้น าเสนอตัวอย่างต่อสาธารณะ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น
หัวใจส าคัญของการท่องเที่ยว นอกจากปลุกส านึกของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างจิตส านึกของ
นักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้ามา
เยี่ยมเยือน  
 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม เป็นค าหลักค าหนึ่งที่นักวิชาการมักกล่าวอ้างถึง กลุ่มเป้าหมายและ

ชุมชนในกิจกรรมนัน้ๆ ไพรัตน์ เดชะรินทร์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะตีกรอบได้
แตกต่างกัน แต่เดิมรัฐมองในแง่ของการเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท างาน 
และร่วมบ ารุงรักษามากกว่าร่วมสมทบด้านวัตถุ และเงิน ซ่ึงอาจมีความจ าเป็นอยู่ก็ตาม โดย
ภาพรวมแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

1.  ร่วมศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน 
2.  ร่วมคิดสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ

ชุมชน 
3.  ร่วมก าหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
4.  ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
5.  ร่วมบริหารงานพัฒนาท้ังสติปัญญา แรงงาน และซ่อมบ ารุงรักษาผลที่เกิดจาก

การกระท ากิจกรรมนั้นๆ 
องค์การอนามัยโลกได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ว่ารูปแบบที่แท้จริง หรือ

สมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
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1.  การวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับ
ความส าคัญ ตั้งเป้าหมายก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และ
ประการส าคัญคือ การตัดสินใจด้วย 

2.  การด าเนินกิจกรรม ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดสรรควบคุมทางการ
เงิน และการบริหาร 

3.  การใช้ประโยชน์ ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม 

4.  การได้รับประโยชน์ ประชาชนจะต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จาก
ชุมชนในพื้นที่ท่ีเท่ากัน ซ่ึงอาจเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได้ 

นอกจากนี้ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ได้แยกแยะขั้นตอนที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมไว้เป็น 
4 ขั้นตอน คือ 

1.  การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท 
2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3.  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติตาม 
4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
การมีส่วนร่วม (Participation) สามารถอธิบายความหมายในเชิงจิตวิทยาได้ว่า เป็น

การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) ซ่ึงผล
ของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
นั้น กับทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียดที่ให้ค าอธิบาย
เพิ่มเติม คือ 

1.  การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นการเกี่ยวข้องทั้งตัว ( self) ไม่ใช่
เฉพาะเพียงแต่เกี่ยวข้องด้านก าลังกายหรือทักษะ กล่าวคือ ผู้มีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี่ยวข้องทางจิต 
(ego - involved) ไม่เพียงพอเฉพาะด้านการงาน (task - involved) 

2.  การกระท าการให้ (contribution) เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้บังเกิดความเกี่ยวข้องด้าน
จิตใจและอารมณ์แล้วก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระท าการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุนี้การมีส่วนร่วมจึงเป็นการยินยอม (consent) มากกว่าที่จะ
กระท าตามค าส่ังซ่ึงเป็นการกระท าโดยปราศจากการยินยอมพร้อมใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือมีการติดต่อส่ือสารทั้ง
ไปและกลังระหว่างบุคคลนั้นและกลุ่ม 
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3.  การร่วมรับผิดชอบ (participation and responsibility) เมื่อเกิดการเกี่ยวข้องด้าน
จิตใจ อารมณ์ และได้กระท าการให้แก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแล้วผู้มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย เพราะการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคลเข้าไป
เกี่ยวข้อง (self - involved) กับกลุ่มและต้องการเห็นผลส าเร็จของการท างานนั้นด้วย จึงเกิด
ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

ไพโรจน์  สุขสัมฤทธ์ิ  (2541: 241)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่าเป็นกระบวนการ การด าเนินงาน รวมพลังประชาชนกับองค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
เอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยยึดหลักการว่าสมาชิกในชุมชน
นั้นๆ จะต้องร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้นของการวางแผน ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติตามแผนและประเมินผลนั้น
หมายความว่าการวางโครงการใดก็ตามจะต้องเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือกัน เพื่อวิเคราะห์หรือชี้
ชด  (Identity) ตัวปัญหาให้ได้และประชาชนจะต้องมาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
หาวิธีแก้ปัญหาท่ีเขาเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ การประเมินผลแล้วเสร็จก็เริ่มชี้
ชัดปัญหา  และวางโครงการใหม่  เป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยไป การที่ประชาชนจะกระท าส่ิงนี้ได้  เขา
ต้องได้รับรู้หรือเข้าถึงโครงการ 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาอิน (2538: 11-15) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยทั่วไปหมายถึง  การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนในอ านาจการ
ตัดสินใจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าส่ิงท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการมากที่สุดนั้น จักต้องได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าส่ิงที่ท าไป
นั้นจะตรงกับความต้องการแท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เสมอ
หน้ากัน โดยได้ระบุถึงกระบวนการพัฒนาชนบทว่ามี 5 ขั้นตอนคือ 

1.  การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อน าไปสู่การค้นหาปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนการจัดล าดับของปัญหาและการคัดเลือกปัญหาที่จะ
แก้ไขตามล าดับก่อนหรือหลัง ชาวบ้านต้องรู้ถึงปัญหาของเขาเอง มิใช่ให้คนภายนอกมาชี้น าปัญหา 

2.  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3.  การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแก้ปัญหา 
4.  การมีส่วนร่วมด าเนินการตามแผน เช่น การสละแรงงานและทรัพยากรต่าง ๆ 
5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2546: 42) ได้ให้ความหมายว่าคือ
การให้ประชาชนคิดริเริ่มในกจิกรรมต่างๆของชุมชน การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิด
ทางยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนาชุมชนที่จะน าประชาชนให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง เชื่อมั่นใน
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทัศนะของไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2540: 21) ได้
กล่าวว่าเป็นการมีส่วนร่วมในแง่การสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน ร่วมคิด วางแผน ร่วมกันท า แต่การมี
ส่วนร่วมในปัจจุบันและอนาคตจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า  และร่วม
บ ารุงรักษามากกว่าการร่วมสมทบในรูปอ่ืนๆ 

การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดส าคัญ 3 ประการ ที่สากล สถิตวิทยานันท์        
(2542: 38) ได้เสนอไว้ดังนี้ 

1.  ความสนใจและความห่วงใจกังวลร่วมกัน ซ่ึงเกิดความสนใจและความหวง
กังวลส่วนบุคคลที่บังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของ
ส่วนรวม 

2.  ความเดือดร้อนและความไม่พอใจร่วมกัน ที่มีอยู่ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น
ผลักดันให้พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผนและลงมือกระท าร่วมกัน 

3.  การตกลงใจร่วมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนให้ไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความริเริ่มกระท าการที่
ตอบสนองความเห็นชอบของตนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการ
กระท าร่วมกันในการแสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าร่วม ความสนใจเข้าร่วม และการด าเนินการ
ร่วมกันในการปรับปรุง พัฒนาสภาพในชุมชน และเพิ่มอ านาจในการต่อรองทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation) นั้น น าชัย ทนุผล
(2542: 117) ได้สรุปความหมายว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระท าออกมาใน
ลักษณะของการท างานร่วมกัน ในการที่จะแสดงให้เป็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม และ
การดเนินการร่วมกัน ในการเพิ่มอ านาจการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงสถาน
ถาพทางสังคมในชุมชน หรือเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการระบุ
ปัญหาท่ีตนประสบอยู่และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและ
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ช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้เกิดกับประชาชน ท าให้การด าเนินโครงการ
ต่างๆ ที่วางไว้ด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ และมีผลให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองได้ใน
ระยะยาว โดยไม่ต้องคอยพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 
 2.  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา ขั้นตอน
นี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้าประชาชนไม่มีบทบาทในการระบุปัญหา และความต้องการ
ของเขาแล้ว โครงการต่างๆที่วางออกมาก็จะไร้ประโยชน์ เพราะโครงการที่วางออกมามิได้
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อีกทั้งประชาชนจะมองไม่เห็นความส าคัญชอง
กิจการรมและการด าเนินกิจกรรมก็จะไม่ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง โครงการที่
วางไว้ก็จะสามารถด าเนินไปสู่จุดหมายโดยง่าย เพราะประชาชนจะเกิดความรู้สึกที่เป็นเจ้าของ
โครงการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาให้พวกเขาเอง 

2.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เมื่อประชาชนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในการระบุปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปคือ การร่วมกันวางแผนโครงการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาด้วยตัวของเขาเอง แต่อย่างไรก็ตาม
นักพัฒนาหรือผู้มีความรู้ในการวางแผนควรมีส่วนเข้าไปในการวางแผนด้วย เพื่อคอยให้ค าแนะน า
ประชาชนในการวางแผนก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา แต่มิใช่ว่านักพัฒนาเหล่านี้จะไปเป็น
ผู้วางแผนก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเสียเอง เพราะผลเสียที่จะติดตามมาก็คือประชาชนจะไม่
สามารถด าเนินการช่วยตนเองได้ในโอกาสต่อๆไป การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรง
ร่วมใจในการตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางด าเนินกิจกรรมนี้ จะมีผลท าให้พวกเขา
เหล่านี้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) กิจกรรมนั้นและจะน ามาซ่ึงความร่วมมือร่วม
ใจกันด าเนินกิจกรรมที่วางไว้ 

2.3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าเมื่อประชาชน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่วางไว้
นอกจากนั้นแล้วนักพัฒนาควรจะกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในรูปของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีประชาชนในชุมชนที่อยู่ตามก าลังความสามารถของประชาชน แทนที่จะใช้
ทรัพยากรหรือปัจจัยภายนอกของชุมชนเสียทั้งหมด การด าเนินกิจกรรมร่วมกันนั้นจะเป็นการ
เสริมสร้างให้ประชาชนรู้จักการท างานร่วมกัน 

2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ขั้นนี้จะท าให้ประชาชนได้มีการประเมินว่า ผลงานที่ตัวเองด าเนินไปนั้น ได้รับผลดีหรือได้รับ
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ผลประโยชน์มากน้อยเพียงไร และอุปสรรคต่างๆที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้น การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลนี้ จะท าให้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงว่า กิจกรรมที่พวกเขาท าไปนั้น ดี
หรือไม่ดีอย่างไร ซ่ึงพวกเขาจะน าไปใช้วางแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อๆไปได้ 

ส าหรับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอน การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมนั้น มักจะประสบปัญหาในเรื่องระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนของ
ประชาชนที่มีสาเหตุมาจากตัวประชาชนเองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวางแผน จึงมอบ
ความรับผิดชอบในการวางแผนให้นักพัฒนาเป็นผู้ด าเนินงานในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามในแนวคิด
และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมของประชาชนมากเนื่องจากจะมีผลให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
กิจกรรมนั้นและจะน ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจในที่สุด ดังนั้นการศึกษาถึงรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมได้ 

อคิน ระพีพัฒน์ (2527) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าอย่างน้อยก็
ต้องมีลักษณะ 2 อย่างคือ 

1.  เหตุผลของการมีส่วนร่วม แยกเป็น 
1.1 เข้าร่วมเพราะเกรงใจ 
1.2 เข้าร่วมเพราะถูกบังคับ 
1.3 เข้าร่วมเพราะมีส่ิงจูงใจเฉพาะหน้า 
1.4 เข้าร่วมเพราะเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมดี 
1.5 เข้าร่วมเพราะเห็นว่าจะก่อประโยชน์ระยะยาวต่อตนและชุมชน 

2.  ขั้นตอนของการเข้าร่วมของประชาชนในชุมชน แบ่งเป็น 
2.1 การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2.2 การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
2.3 การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน และ 
2.4 การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในด้านต่างๆ ได้ให้ความเห็นว่า
ต้องอาศัยมาตรการหลายๆด้านควบคู่กันไปได้แก่ 

1. การใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น กฎระเบียบต่างๆ 
2. การใช้แรงจูงใจต่างๆ เช่น ภาษี ส่ิงตอบแทน เป็นต้น 
3. การให้ความรู้และข้อมูล 
4. การให้ทุนโดยตรง 
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สากล สถิตวิทยานันท์ กล่าวว่าการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น
เกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ ประการแรก เกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน โดยเกิด
จากปัจเจกบุคคลแล้วพร้องต้องกันกลายเป็นส่วนรวม ประการที่สอง เกิดจากความเดือดร้อนและ
ความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีผลต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผน
แล้วลงมือกระท าร่วมกัน และประการสุดท้าย เกิดจากการตกลงใจร่วมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุ่ม
หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะเกิดความริเริ่ม
กระท าการ ท่ีตอบสนองความชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 

จากการศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนหมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนและชุมชน ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน และขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผล และในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน มาก าหนดเป็น
ตัวแปรตามของการศึกษาโดยก าหนดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมท่ีใช้ในการศึกษาใน 4 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผน และขั้นตอนการติดตามประเมินผล 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (2540 : 21) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าแนวคิดของการมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท้องถ่ินเป็นหลัก โดยได้รวมถึงการมีส่วนร่วมกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย
นักในภาวะสังคมปัจจุบัน ปัจจุบันการมีส่วนร่วมยังอยู่ในวงจ ากัด และขาดความสมดุล เช่นความ
ร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติกับองค์กรปกครองท้องถ่ินในการพัฒนาการท่องเที่ย วในเขต
อนุรักษ์การร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่กับผู้ควบคุมดูแลทรัพยากรและการประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการกับส่วนราชการ เป็นต้น 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังคงเป็นลักษณะของการมีกิจกรรมที่มี
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว เป็นการค้าขายในธุรกิจท่องเที่ยวมากกว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว มีเพียงองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินบางแห่งเท่านั้นที่มีโอกาสในการจัดการบาง
พื้นที่ประชาชนได้จัดตั้งกลุ่มและด าเนินการจัดการท่องเที่ยวเอง โดยเสนอการเยือนพื้นที่
เกษตรกรรมของชุมชนและพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ใน
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540:34-35) ได้เสนอเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. พัฒนาแบบแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน ตลอดรวมถึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรท้องถ่ิน เอกชนและประชาชนทั่วไปในด้านการลงทุน การผลิตสินค้าและ
บริการทั้งนี้ต้องมีความเสมอภาค เป็นธรรมในกรอบท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ
และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 

2. สนับสนุนการจัดตั้งข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
รูปแบบองค์กรหรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถ่ิน โดยมีเครือข่ายครอบคลุม
ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนและทุกระดับ โดยให้องค์กรมีขอบเขตความสามารถในการตัดสินใจ และ
ด าเนินการอย่างอิสระภายใต้กรอบท่ีตอบสนองความจ าเป็นในการจัดการแต่ละระดับ 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมท้ังปรับทัศนคติและปรับปรุงขีดความสามารถของ
หน่วยงานของรัฐให้สามารถร่วมมือและเกื้อหนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 

4. ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นนิติบุคคล 

5. พัฒนากฎหมายและระบบงบประมาณของภาครัฐ ท าให้สามารถส่งเสริม และ
เอ้ืออ านวยต่อการประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานปฏิบัติทุกระดับกับประชาชนท้องถ่ิน
ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการให้ชุมชนมีโอกาสควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดการ
ทรัพยากรด้วยตนเอง 

6. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคน โดยการเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการ
จัดการพัฒนาการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ส าหรับชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้น 

7. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในด้านการ
จัดการ พัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อย่างมีอิสระและสามารถเก็บรายได้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูการ
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง โดยให้มีการพัฒนาทักษะการจัดการที่ถูกต้อง 

8. สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาทาง
สังคมให้มีโอกาสในการเข้าช่วยเหลือ และยกระดับการมีส่วนร่วมจนการจัดตั้งองค์กรชุมชนของ
ประชาชนอย่างสร้างสรรค์ 
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แนวคิดการพัฒนาประเทศที่เปล่ียนจากการเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมา
เป็นการพัฒนาคนหรือให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ที่ปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่  8  เป็นต้นมา  นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องให้การส่งเสริมและ
สนับสนุน  ตามรัฐธรรมฯญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น  ทั้งในรูปส่วนบุคคล  กลุ่มชน  ชมรม  สมาคมมูลนิธิ   และองค์กร
อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์ 2540) 

กิจกรรมที่มีการเข้าร่วมของประชาชนในการคิดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ
ชุมชนนี้สามารถกระท าได้โดยตรงโดยการวางแผนโครงการ ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะของการ
เสียสละแรงงาน บริจาคเงิน วัสดุส่ิงของ และร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์  
และร่วมติดตามประ เมินผลงานด้วยความสมัครใจ  ตลอดจนร่วมในการบ ารุ งรักษา
สาธารณประโยชน์ในชุมชน  หรืออาจร่วมโดยผ่านตัวแทน เช่น ผู้น าชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
องค์กรอ่ืนๆ  ท่ีจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ความจ าเป็นในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งมี
ความเร่งด่วนมากขึ้นเม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหลายด้าน 

3.  การจ าแนกขัน้ตอนการมีส่วนร่วม 
การจ าแนกการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม สามารถจ าแนกขั้นตอนหรือ

ประเภทของการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 4 ขั้น (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ 2543: 149 - 163) ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจ ประการ

แรกที่สุดที่จะต้องกระท าก็คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ  ต่อจากนั้นก็
เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการ
ไปเรื่อยๆตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนนิการวางแผนและการตัดสินใจ
ในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้มาจากค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์
ให้โครงการได้บ้างและท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน
และประสานงาน การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานหรือข้อมูล เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น 
จากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว จะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมท้ังผลที่เป็นประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิขึ้นในทางลบที่เป็น
ผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นส่ิง
ส าคัญที่จะต้องสังเกต ก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectations) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 

นอกจากการจ าแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมตามแนวดังกล่าวการมีส่วนร่วมที่
แท้จริงนั้นน่าจะมี 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้เป็น
ส่วนแรกที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย
ตนเองได้ กิจกรรมที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความส าคัญของ
กิจกกรมนั้น แต่อาจมองปัญหาไม่ได้เด่นชัด เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงเสมือนกระจกเงาผู้คอย
สะท้อนภาพให้ชุมชนมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ 
หากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาให้เสร็จส้ินโดยฉับไว  ก็จะด าเนินการ
วางแผนงานด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา
พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วยตนเองในที่สุด 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน การที่ชุมชนมีทรัพยากรที่
สามารถลงทุนและปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การท างานในชนบท อย่างน้อยก็มีแรงงาน
ของตนเองเป็นขั้นต่ าสุดที่จะเข้าร่วมได้ และในหลายๆ แห่งก็สามารถที่จะร่วมลงทุนในกิจกรรม
หลายๆ ประเภทได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตนเองในการ
ด าเนินงานและจะระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ท าขึ้นเพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของซ่ึงต่างไป
จาก สภาพท่ีการลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอก และการบ ารุงรักษาก็จะไม่
เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ชุมชน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การ
ด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็สามารถจะด าเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเอง
ต่อไปได้ 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
สุดท้ายที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามและการประเมินผลงานขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนแต่เป็นการด าเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่ท า
ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ ถึงแม้อาจจะมีผู้โต้แย้งว่าการประเมินที่เที่ยงธรรม
ที่สุดน่าจะมาจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยุ่งเกีย่วกบักิจกรรม แต่ถ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่
มุ่งจะพัฒนาคน การค านึงถึงความเที่ยงธรรมอาจไร้ประโยชน์ การผสมผสานระหว่างคนภายนอก
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กับชุมชนน่าจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินแล้ว ยัง
แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่น าเสนอข้างต้น
นั้นจะเห็นว่าแนวคิดของ โคเฮน และอัพฮอฟเป็นแนวคิดที่เป็นระบบมากที่สุด ส่วนแนวคิดของ 
อคิน รพีพัฒน์ นั้น เป็นแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติในประเทศไทย  และมีความ
สอดคล้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย  

ดังนั้น เมื่อผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีของ โคเฮน และอัพฮอฟ เข้ากับแนวคิด
ภาคปฏิบัติของ อคิน รพีพัฒน์ (2547: 49) แล้วสามารถจ าแนกประเภทการมีส่วนร่วมตามขั้นตอน
ในการพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มในขั้นริเริ่มโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกรค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ก าหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้นๆ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ด าเนินงาน ก าหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนใน
การท าประโยชน์ให้แก่โครงการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือโดยการ
บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลที่เกิดจากโครงการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชน
เข้ามา ส่วนในกรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากโครงการ หรือมีส่วนในการับผลเสียที่อาจเกิดจาก
โครงการซ่ึงผลประโยชน์หรือผลเสียนี้อาจเป็นด้านกายภาพหรือด้านจิตใจที่มีผลต่อสังคมหรือ
บุคคลก็ได้ 

ขั้นที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการประเมินว่า โครงการพัฒนาที่พวกเขาด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้หรือไม่การประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินผลย่อย (Formative evaluation) เป็นการประเมินผล
ความก้าวหน้าของโครงการที่กระท ากันเป็นระยะหรือการประเมินผลรวม (Summative evaluation) 
ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทั้งหมด 

4.  ระดับของการมีส่วนร่วม  
การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมสามารถแยกได้ตามระดับความเข้มของการมี

ส่วนร่วมตามแนวคิดสมาคมสาธารณสุขของอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีความ
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แปรเปล่ียนเฉพาะชนิด (Kinds) และปริมาณของกิจกรรมที่กระท าเท่านั้น แต่ยังมีความแปรเปล่ียน
ในระดับความเข้ม (Degree) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการริเริ่มและวางแผนกิจกรรม 
ดังนั้นพิสัยของการมีส่วนร่วม อาจจะมีตั้งแต่ระดับการยอมรับบริการที่จัดไว้ให้แล้วไปจนถึงการ
รวมกลุ่มเพื่อตัดสินใจและริเริ่มโครงการพัฒนาเอง ซ่ึงระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม หรือระดับ
การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสมาคมสาธารณสุขของอเมริกานั้น อาจจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ  

4.1 ระดับการตัดสินใจ (Decision making) ในระดับนี้ประชาชนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน และจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาดว้ยตัวของเขาเอง (Level of responsibility by 
themselves)  

4.2 ระดับการร่วมมือ (Cooperation) ในระดับนี้ประชาชนจะให้ความร่วมมือต่อ
แผนงานที่ริเริ่ม โดยหน่วยงานภายนอก ซ่ึงอาจต้องการความเสียสละจากประชาชน ในด้านเวลา 
ทรัพย์สิน และแรงงาน เพื่อช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จ  การมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็น
การมีส่วนร่วมในระดับท่ียอมรับได้ (Acceptable level of participation)  

4.3 ระดับการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับและใช้
ประโยชน์จากบริการที่ได้วางโครงการไว้ให้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการยอมรับบริการเท่านั้น 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตล์ มองความเข้มของการมีส่วนร่วมในแง่ของ
การมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน ซ่ึงมีพิสัยของความเข้มตั้งแต่การไม่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจเลยไปจนถึงการมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ แนวคิดการมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็น
ความเข้มของการมีส่วนร่วมท่ีส าคัญอีกแนวหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตาม
ลักษณะของการปฏิบัติการ ลักษณะทั้ง 4 ประเภทนี้ไม่ได้เป็นอิสระจากกัน ยังมีความคาบเกี่ยวและ
ต่อเนื่องกัน การจ าแนกลักษณะนี้ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า (Passive participation) ทั้งนี้เป็นขั้น
เริ่มแรก ซ่ึงถือว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นการยอมรับ (Accepting) หรือการเพิ่ม (Gaining) การเข้าถึง
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือการช่วยเหลือปัจจัยการด ารงชีวิตเฉพาะหน้าบางประการ ส าหรับผู้
ที่เข้าไปเกี่ยวพันกับโครงการพัฒนาซ่ึงอาจจะหมายถึงบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะซ่ึง
ไม่เคยมีมาก่อนหรือหมายถึงการปรับปรุงหรือการแนะน ารูปแบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
ใหม ่

ประเภทที่ 2 การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนการถูกกระท า (Passive / reflective 
participation) การมีส่วนร่วมประเภทนี้เป็นส่วนต่อเนื่องจากประเภทที่หนึ่ง  ถือว่าการมีส่วนร่วม
เป็นกิจกรรมทางการศึกษาบางประการที่สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าใจสาเหตุของสภาพการณ์
ต่างๆ เช่น การด้อยพัฒนา และเข้าใจปัญหา ซ่ึงจะต้องแก้ไขโดยการจัดท าโครงการพัฒนา 
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ประเภทที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น (Active participation) การมีส่วน
ร่วมในขั้นที่ 3 นี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลระดับพื้นฐาน  (Grass roots) ซ่ึงเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ จากโครงการ หรือท าการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับกว้างๆ  จาก
กลุ่มอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไปที่มีอยู่ในส่วนต่างๆ ของสังคม นอกเหนือไปจากกลุ่มผลประโยชน์เอง โดยปกติ
แล้วการมีส่วนร่วมในมิตินี้รวมไปถึงองค์กรในท้องถ่ินที่มีอยู่แล้วและมีขอบข่ายที่ขยายความ
ครอบคลุมไปถึงกลุ่มอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบด้วย 

ประเภทที่ 4 การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนความกระตือรือร้น (Active / reflective 
participation) ขั้นนี้เสริมต่อจากการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเป็นการสะท้อนหรือการประเมิน
เกี่ยวกับข้อจ ากัด และทางเลือกต่างๆ ของโครงการภายใต้บริบทระดับชาติ ภายใต้เงื่อนไขเดิมของ
โครงการที่มีอยู่ โดยปกติจะรวมถึงการออกแบบการก่อรูปหรือการประเมินเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ทางเลือกของโครงการพัฒนา ซ่ึงเกี่ยวข้องกับลักษณะความจ าเพาะของโครงการ และลักษณะทั่วไป
ของสังคมที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมโดยเน้นการเข้าร่วมตั้งแต่การศึกษา  ตัดสินใจไปจนถึงการ
ประเมินและควบคุมจะเห็นว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมนี้ มองความเข้มของการมีส่วนร่วมว่ามีพิสัย
ตั้งแต่การมีส่วนร่วมแบบเป็นฝ่ายถูกระท า ไปจนถึงการเป็นผู้กระท าโดยตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมที่เสนอมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่า
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่มขึ้นไปมีอิทธิพลต่อกันและกันใน
การจัดท าแผน การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจ โดยในการวัดความเข้มของการมีส่วนร่วม  
สามารถวัดได้จากปริมาณของอิทธิพลของกลุ่มบุคคลผู้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่มีต่อบุคคลอ่ืน  และ
แนวคิดที่มองการมีส่วนร่วมในลักษณะปริมาณอิทธิพลที่บุคคล มีต่อการตัดสินใจนั้นเป็นลักษณะ
การมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพในการวัดการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความเข้ม
ของการมีส่วนร่วมหรือ ปริมาณอิทธิพลที่บุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนนี้ มีการจ าแนกหลายแบบ  แบบที่
จ าแนกประเภทละเอียด เช่น แบบของอาร์นสไตน์ วัดได้ครอบคลุมแต่ท าได้ยากในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากการมีส่วนร่วมในแต่ละระดับคาบเกี่ยวกัน เพื่อให้ผลในทางปฏิบัติ  ควรก าหนดกรอบ
ระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมกว้าง ๆ เป็น 3 ระดับ (บัญชร แก้วส่อง 2539: 112) 

ระดับที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo-participation) หรือการมีส่วนร่วม
แบบถูกกระท า (Passive participation) การมีส่วนร่วมในระดับนี้ผู้เข้าร่วมไม่มีอ านาจใดๆ ในการ
ตัดสินใจแต่เป็นฝ่ายกระท าตามการตัดสินใจของบุคคลอ่ืนเท่านั้น 

ระดับท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ ผู้เข้าร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อ านาจในการตัดสินใจอยู่ที่บุคคลอ่ืน 
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ระดับท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง (Genuine participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ความคิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าอ านาจ การตัดสินใจอยู่ที่ผู้เข้าร่วมนั่นเอง 

ซ่ึงคล้ายคลึงกับปาริชาติ วลัยเสถียร (2543:26) ที่ได้เสนอรูปแบบของกระบวนการ
การมีส่วนร่วมไว้  4 ขั้นตอนคือ 

1.  การวางแผน  ซ่ึงประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ปัญหา  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ก าหนดการใช้ทรัพยากร  การติดตามและประเมินผล 

2. การด าเนินกิจกรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร  มีความ
รับผิดชอบในการจัดสรรและควบคุมทางการเงิน 

3.  การใช้ประโยชน์  โดยประชาชนต้องมีความสามารถในการน ากิจกรรมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

4.  การได้รับประโยชน์  โดยประชาชนต้องได้รับแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชน
ในพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน 

อุดม  ชิดมณี  (2540: 18-22) ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ 7 ขั้นตอน คือการ
ส ารวจขั้นต้นการศึกษาเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามโครงการ การประเมินผลโครงการ และการ
พิจารณาทบทวนโครงการที่ท าลงไปแล้ว 

จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่
จะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในทุกขัน้ตอน  เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเฉพาะการร่วมรับผลประโยชน์   ซ่ึง
ในทางปฏิบัติควรร่วมรับทั้งผลประโยชน์ และความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วย 

5.  ปัจจัยและเงื่อนไขการมีส่วนร่วม 
นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์ (2547: 12 ) กล่าวถึงเงื่อนไขด้านประชาชนในการมีส่วนร่วม

อย่างน้อย  3  ประการคือ ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม ประชาชนต้องสามารถที่จะมี
ส่วนร่วมประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม  นอกจากนี้ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมยังขึ้นกับ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  ประชาชนต้องมีเวลาท่ีจะมีส่วนร่วมกิจกรรม ประชาชนต้องไม่เสียเงินค่าใช้จ่าย
ในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าท่ีเขาประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับ ประชาชนต้องมีความสนใจที่
สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น ประชาชนต้องสามารถส่ือสารรู้เรื่องทั้งสองฝ่าย และ
ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพทางสังคมหากจะมีส่วน
ร่วม 
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ชัยชนะ  สุทธิวรชัย (2538: 31) ได้เสนอเงื่อนไขการมีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนามี 3 ประการคือ 

1.  ความช่วยเหลือจากภายนอก  ซ่ึงอาจเป็นองค์การพัฒนาของรัฐ องค์กรเอกชน  
นักวิชาการ  และนักพัฒนาในรูปของการช่วยเหลือด้านการเงิน  การเมืองและความรู้ 

2. ความพร้อมภายใน เช่น ผู้น า  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและกายภาพ  โอกาส
เข้าร่วมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

3.  การบ ารุงรักษา  เช่น  ในรูปของส่ิงของจูงใจ  การบริหารและการจัดการองค์กร
และกิจกรรม  ตลอดจนการแทรกแซงจากภายนอก 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2543: 28) ได้กล่าวถึงปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน 3 ด้าน คือ 

1.  ปัจจัยด้านภาครัฐ  กลไกของภาครัฐทั้งในระดับนโยบาย  มาตรฐานและระดับ
การปฏิบัติต้องเอ้ืออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ปัจจัยด้านประชาชน  ประชาชนต้องมีส านึกต่อปัญหา  มีส านึกต่อความสามารถ
และภูมิปัญญาในการจัดการปัญหาซ่ึงเป็นผลประโยชน์จากประสบการณ์และการเรียนรู้  รวมทั้งมี
การสร้างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุ่ม  องค์กร  เครือข่าย  และประชาคม 

3. ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ต้องมีบทบาทกระตุ้น  ส่งเสริม  
เอ้ืออ านวยกระบวนการพัฒนา  สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  และทรัพยากร ตลอดจนร่วมเรียนรู้จาก
ชุมชนด้วย 

6.  กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินเป็นเป้าหมายส าคัญ ได้รับการเน้นให้มีใน

กระบวนการท่องเที่ยวแนวใหม่ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์กรรวมของระบบ
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ให้ความส าคัญ โดยจัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการ
ท่องเที่ยวรูปแบบนี้ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินครอบคลุมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรอ่ืนๆ ด้วยแต่ได้เน้นการให้ความส าคัญแก่ประชาชนท้องถ่ินในอันที่จะมีบทบาทในการดูแล
และควบคุมการท่องเที่ยวได้มากขึ้น และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

ประชาชนในชุมชนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทส าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างมาก เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถ่ินสามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยในส่วน
ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐจะอยู่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของฐานรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จัดขึ้น โดยเอกชนหรือบริษัทท่องเที่ยว เช่น ร่วมพัฒนาจุดขายต่างๆ ได้แก่ ท่ีพัก
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อาศัย ภัตตาคาร การน าเสนอลูกค้าด้านวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณีต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเรื่องท่ีต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจ
จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของรัฐ และเจ้าของหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลพื้นที่
รวมท้ังผู้ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่ 

6.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
       เพื่อให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างมีระบบ ในกระบวนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาให้เกิดความรัก ความหวงแหน ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เพิ่มพูนรายได้จากระบบ และเรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง และสามารถมีสัมพันธภาพเชิงธุรกิจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

6.2 เป้าหมายของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ิน 
6.2.1 ประชาชนในชุมชนท้องถ่ินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ และตัดสินใจ

ในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และให้มีส่วนรับรู้แผนระดับชาติ  แผนระดับท้ องถ่ิน
ระบบปฏิบัติการโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติได้ในการจัดการและด าเนินการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

6.2.2 ประชาชนชุมชนท้องถ่ินมีความรัก ความหวงแหน มีการดูแลรักษาและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตได้ 
อย่างเหมาะสมโดยมีส่วนร่วมในการประเมินผลและก าหดนโยบาย 

6.2.3 ประชาชนท้องถ่ินรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงกับ
องค์กรภายนอก ทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐ เอกชน นิติบุคคลหรือเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

7.  อุปสรรคของการมีส่วนร่วม 
สมบูรณ์ อ าพนพนารัตน์  (2542 :30) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาสามารถจ าแนกได้ 3 ระดับคือ 
7.1 อุปสรรคที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมศูนย์อ านาจไม่ว่าจะเป็น

ด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ไม่มีโอกาสรับรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการ
วางแผนตัดสินใจ จนไม่สามารถพัฒนาทักษะได้เมื่อถูกน าเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนึ่ง
ทัศนคติค่านิยมและทักษะของตนแล้วตีความว่าประชาชนต้องเข้าใจและการประเมินผลของ
เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล โดยองค์กรของรัฐมีฐานความคิดว่าตัวโครงการหรือกิจกรรมต้องบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ค านึงถึงการพัฒนาคนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้หรือ
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เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ส่วนการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งและประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่องาน
พัฒนาของเจ้าหน้าที่รัฐก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนโดยตรง 

7.2 อุปสรรคที่เกิดจากชุมชนยังขาดความพร้อมและมีข้อบกพร่องในหลายประการ 
เช่น การขาดองค์กรท้องถ่ินที่เหมาะสมจึงขาดผู้อุทิศตนและเวลาแก่งานชุมชนอย่างเต็มที่ จนขาด
ทักษะการงานและขาดการติดต่อส่ือสารที่ดี นับเป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ท าให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาการส่ือความหมาย การท าความเข้าใจ การขอความคิดเห็นและ
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันและท าให้กลุ่มแตกแยกในที่สุด อนึ่ง ความแตกต่าง
กันในกลุ่มชนและผลทางเศรษฐกิจในชุมชนก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดค่อนข้างมาก ซ่ึง
นับว่าเป็นความล าบากในการก าหนดความต้องการล าดับความส าคัญและการแบ่งสรรทรัพยากรใน
ชุมชน ส่วนการทุจริตและความยากจน นับเป็นอุปสรรคท าให้ประชาชนขาดโอกาสการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ และการไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างชัดเจน 

7.3 อุปสรรคที่เกิดจากสังคม จะเกิดขึ้นในระดับความสัมพันธ์ของสังคม ซ่ึง
พิจารณาได้ใน 3 ทางคือ ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย และระบบราชการซ่ึงผลจากอุปสรรคทั้ง 3 
ด้าน จะก่อผลให้เกิดกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกิจกรรมทาง
ราชการ 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยและเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนต้องมี
อิสรเสรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ประชาชนต้องได้รับความสนับสนุนจากหลายฝ่าย เช่น  
หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  และนักพัฒนาในท้องถ่ิน  และประชาชนต้องมีความสนใจใน
การมีส่วนร่วมนั้น  สามารถส่ือสารรู้เรื่องในกิจกรรมต่างๆได้อย่างดี 

การศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ สรุปผล จากข้อมูลที่ได้รับ เป็นการศึกษาในภาคเอกสารเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้วิจัย ท าให้ทราบถึงความหมาย หลักการ ปัจจัยเงื่อนไข และอุปสรรคของการมีส่วนร่วม เป็น
ทิศทางในการศึกษา และเป็นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน  จึงเป็นกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระท าร่วมกันใน
การแสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าร่วม  ความสนใจเข้าร่วม  และการด าเนินการร่วมกันในการ
ปรับปรุง  พัฒนาสภาพในชุมชน  และเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

8.  การพัฒนาของประเทศจุดยุทธศาสตร์ การอยู่รวมกัน 
ท้องถ่ินภิวัฒน์ในกระแสโลกาภิวัต หลักที่จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ

คือการบูรณาการ  หมายถึงการร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ  เปรียบเสมือนร่างกายของเรา
ที่มีอวัยวะแต่ละอย่างท่ีท างานเป็นอิสระต่อกัน  แต่ทั้งหมดเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  เพื่อให้เกิดความ
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สมดุล อวัยวะชิ้นหนึ่งจะใหญ่โตแข็งแรงไปตามล าพัง ในขณะที่อวัยวะอ่ืนๆ บกพร่องเส่ือม
โทรม  ร่างกายก็ด ารงอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน หากจะพัฒนาประเทศในด้านเดียว แม้จะท าเต็มที่  แต่
เมื่อขาดความสมดุลแล้วก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นจุดส าคัญก็คือ การบูรณาการ
ทั้งหมดให้เป็นระบบ (ประเวศ วะสี 2540)  

9.  จุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 
ต้องมีรากฐานแข็งแรงคือชุมชนท้องถ่ิน  ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนใน

ทุกๆ ด้าน  ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาฯ เปรียบได้กับการสร้างเจดีย์ที่ต้องมีฐาน ที่มั่นคง
รองรับ แต่การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  เราเริ่มจากยอดในทุกๆเรื่อง  จึงท าให้ล้มเหลวมาโดย
ตลอด ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การศึกษา รวมท้ังการเมืองท่ีเริ่มต้นจากการเมืองระดับชาติ  เป็นผลให้
ประชาธิปไตยของเราล้มลุกคลุกคลานตลอดมาเพราะปราศจากประชาธิปไตยท้องถ่ินหากเรามองดู
ประเทศที่ประสบความส าเร็จ เช่น สหรัฐอเมริกา แนวความคิดในการพัฒนาประเทศคือการรวมตัว
ของท้องถ่ิน  จึงท าให้เขาเจริญอย่างรวดเร็ว  เพราะมีท้องถ่ินเป็นฐานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม การเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯ  หากประเทศเราสามารถรวมตัวกันได้ส าเร็จ 
ภายใน 5-10 ปีนี้ เราเจริญรุ่งเรืองได้แน่นอน เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรเหลือเฟือ เราสามารถ
ผลิตอาหารได้เหลือกิน ซ่ึงเป็นจุดแข็งของเราผมเชื่อว่า ต่อไปแม้เศรษฐกิจโลกจะผันผวนการเมือง
จะวิกฤติ หรืออากาศจะเปล่ียนแปลงอย่างไร  เราก็อยู่ได้ ถ้าเรารักษาฐานด้านการเกษตรนี้ไว้
ได้ เพียงแต่เราต้องมีความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยไม่แบ่งพวกแบ่งฝ่าย   ส่ิงเหล่านั้นล้าน
เป็นมายาคติหากเรารวมตัวกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน ที่ต้องการเห็นประเทศของเราพัฒนา
เราจะสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขได้โดยไม่ยากเลย ลองนึกภาพดูว่าหากเราท าให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆ
หายจนได้อ านาจซ้ือของชุมชนก็จะมีมาก   เศรษฐกิจของชาติหากวางอยู่บนเศรษฐกิจชุมชนที่
มั่นคง และมีความเชื่อมโยงกัน  ก็จะมีความมั่นคงมาก  แต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจของเราไปอิงอยู่กับ
ต่างประเทศ เมื่อเศรษฐกิจต่างชาติเกิดวิกฤติ เราก็ล่มสลายตามไปด้วย  ดังนั้นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศคือ ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็งทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองฯ   และทุกระบบของชาติต้องเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถ่ินทั้งระบบ
การศึกษาธุรกิจการส่ือสารฯ 
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แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ 
1.  ความหมายความผูกพันต่อองค์การ   

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การ สรุปไว้ดังนี้ 
บาชเชอร์ (Bacher 1960: 35) ให้ความหมายว่า ความผูกพันเป็นสภาพของปัจเจก

บุคคลที่น าตนเองไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระท า หรือพฤติกรรมบางอย่าง อันเนื่องมาจากเขาได้
ลงทุนและพลังงานไปกับส่ิงนั้น เช่น การลงทุนด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซ่ึงใน
ที่สุดแล้วบุคคลก็หวังผลตอบแทนจากองค์การ ดังนั้นระดับความผูกพันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
และคุณภาพของส่ิงท่ีบุคคลนั้นลงทุนไป 

เชลดอน (Sheldon1971: 153) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่าเป็น
ทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การเป็นการประเมินองค์การในทางบวก ซ่ึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคคลนั้นกับองค์การและเป็นความตั้งใจที่จะท างานให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย 

เฮียบิเนียดและอัลโต (Hrebiniak and Alutto 1972: 556) ได้พิจารณาว่าความผูกพัน
ต่อองค์การเป็นปรากฏการณ์อันเป็นผลจากความสัมพันธ์หรือปฏิกิริยา ระหว่างบุคคลกับองค์การ 
ในรูปของการลงทุนทางกาย และก าลังสติปัญญาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้ สึกไม่
เต็มใจที่จะออกจากองค์การ ถึงแม้จะได้รับข้อเสนอจากองค์การอ่ืนๆ ในรูปของค่าจ้าง สถานภาพ  
และมิตรภาพ  ซ่ึงสูงกว่าท่ีเป็นอยู่ก็ตาม 

บูชานัน  (Buchanan 1974 : 533)  ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 
พันธะของผู้บริหารที่มีต่อองค์การ  และความผูกพันต่อองค์การ  เป็นทัศนคติที่ค่อนข้างจะซับซ้อน  
มีองค์ประกอบทางจิตวิทยามาเกี่ยวข้องด้วย  ส าหรับนิยามความผูกพันต่อองค์การ  หมายถึง  ความ
เป็นพวกเดียวกัน  ยึดมั่นต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมีส่วนร่วมต่อบทบาทในทาง
สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเป้าหมาย  และคุณค่าขององค์การ  และรวมไปถึงชื่อเสียงขององค์การ
โดยรวม  ตลอดจนความภักดีต่อองค์การ 

พอร์ทเตอร์  (Porter 1974: 603) มีทัศนะว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นระดับของ
ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของสมาชิกกับองค์การ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกันอย่าง
เหนียวแน่นของสมาชิกที่มีต่อองค์การ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของ 

1.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะยังคงเป็นสมาชิกขององค์การนั้นต่อไป 
2.  ความเต็มใจที่จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติให้องค์การ 
3.  มีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอน และมีการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 
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แฟรงค์กิน (Franklin 1975: 153) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การ และเต็มใจที่จะอยู่ในองค์การ 

สเตียร์ (Steers 1977: 46) มีความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นความสัมพันธ์
ที่เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การซ่ึง
สามารถแสดงให้เห็นถึง 

1.  ความเชื่อถืออย่างแรงกล้า และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
2.  ความคาดหวังที่จะใช้ความพยายามเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ 
3.  ความปรารถนาที่จะด ารงรักษาการเป็นสมาชิกขององค์การ 
มาวเดย์, สเตียร์ และพอร์ทเตอร์ (Mowday, Steers and Porter 1982: 27) ชี้ว่า

ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ เป็นการแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้น
ตามปกติเพราะจะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นหนา และผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อการ
สร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพท่ีดีขึ้น 

ภรณี  กีรติบุตร  (2539: 97) กล่าวว่าความรู้สึกผูกพันจะน าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับ
ความมีประสิทธิภาพขององค์การดังนี้ 

1.  พนักงานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมาย  และค่านิยมของ
องค์การมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง 

2.  พนักงานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคง
อยู่กับองค์การต่อไป  เพื่อท างานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา 

3.  โดยเหตุผลที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ และเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมาย
ขององค์การ  บุคคลซ่ึงมีความผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน  เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางท่ีตนจะสามารถท าประโยชน์กับองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ 

4.  บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอสมควรใน
การท างานให้กับองค์การ  มีผลท าให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีกว่าคนอ่ืน 

Strees and Porter (1983: 444) ได้สรุปความผูกพันต่อองค์กรด้วยทฤษฎีการ
แลกเปล่ียน (Theory of Exchange) ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ คือ ธรรมชาติของ
มนุษย์ประกอบด้วย ความต้องการ ความปารถนา ทักษะความรู้ มีความคาดหวังที่จะท างาน หาก
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นก็จะสามารถท างานเพื่อองค์การ
อย่างเต็มที่ และบุคคลก็จะเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงในเรื่องของการศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นจะมีนักวิชาการหลายท่านพยายามศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ของบุคลากรในองค์กร แต่ก็ยังมิได้มีการสรุปที่ชัดเจนว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อระดับความผูกพัน
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ของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จในการบริหารงานในองค์กร 

สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการผลักดันให้
พนักงานมีความเต็มใจที่จะพยายามกระท าในส่ิงท่ีดีให้กับองค์การ  เพื่อประโยชน์ขององค์การ และ
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่ เป็นสมาชิกขององค์การต่อไปเพื่อท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การ 
 2.  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัย พบว่า ตัวแปรต่างๆ ที่ถูกน ามาใช้ศึกษานั้น  
น่าสนใจและสามารถอธิบายความรู้สึกผูกพันต่อองค์การได้เป็นอย่างดี ซ่ึงตัวแปรที่ถูกน ามาใช้ใน
การหาความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การนั้นจะแตกต่างไปตามความสนใจของนักวิชาการแต่
ละคน 

พอร์ทเตอร์ และสเตียร์ (Porter and  Steers 1974: 151 - 176) ศึกษาถึงสาเหตุของ
ความผูกพัน ซ่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงานในองค์การ ประกอบด้วย 

1.  ปัจจัยด้านองค์การ  เช่น อัตราค่าจ้าง  การเล่ือนต าแหน่ง  ขนาดขององค์การ 
2.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  เช่น  รูปแบบของภาวะผู้น ารูปแบบ

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 
3.  ปัจจัยด้านเนื้อหาของงาน เช่น ความซ้ าซากของงาน ความมีอิสระ ความชัดเจน   
4.  ปัจจัยส่วนตัว  เช่น อายุ  อายุการท างาน  บุคลิกภาพ  ความสนใจในด้านวิชาชีพ 
บารอน (Baron 1986: 162 - 163) ให้ทัศนะว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติ

ที่มีต่อองค์การ ซ่ึงแตกต่างจากความพึงพอใจในงาน กล่าวคือความพึงพอใจในงานสามารถ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพการท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มีความ
มั่นคงมากกว่านั่นคือ เป็นทัศนคติที่คงอยู่ในช่วงเวลานานแต่ความผูกพันต่อองค์การก็เกิดจากปัจจัย
ต่างๆ ท่ีคล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการท างาน 4 ปัจจัยดังนี้ 

1.  เกิดจากลักษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระ
ส่วนตัวอย่างมากในงานที่ได้รับ ความน่าสนใจ และความหลากหลายในงาน ส่ิงเหล่านี้จะท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ส่วนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาทที่เกี่ยวกับ
งานของตนเอง จะท าให้ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ส่วนความกดดัน และความ
คลุมเครือในบทบาทที่เกี่ยวกับงานของตนเอง จะท าให้รู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

2.  เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ การได้รับโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่  
และมีทางเลือก จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 

3.  เกิดจากลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอายุมาก ซ่ึงมีระยะเวลา
ในการท างานนาน และมีต าแหน่งในระดับสูงๆ และคนที่มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองมีแนวโน้มมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 

4.  เกิดจากสภาพการท างานบุคคลที่มีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตนเอง
พึงพอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่สวัสดิการ
ของพนักงานจะเป็นบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 

จากความหมายของความผูกพันต่อองค์การที่รวบรวมมาท าให้สามารถสรุปได้ว่า  
ความผูกพันเป็นสภาพของปัจเจกบุคคลที่น าตนเองไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระท า  หรือ
พฤติกรรมบางอย่าง เป็นความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การและเต็มใจที่จะอยู่ใน
องค์การเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การเป็นการประเมินองค์การในทางบวก  เป็น
ปรากฏการณ์อันเป็นผลจากความสัมพันธ์หรือปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับองค์การ  เป็นระดับของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกับองค์การ พันธะของผู้บริหารที่มีต่อองค์การและความ
ผูกพันต่อองค์การ เป็นทัศนคติที่ค่อนข้างจะซับซ้อน เป็นลักษณะความตั้งใจของพนักงานที่จะใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท าประโยชน์ เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของสมาชิก ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
งาน ท าให้สมาชิกรู้สึกเกี่ยวพันกับงานเป็นทัศนคติหรือพฤติกรรมที่อาจไม่มีการแสดงออก แต่ผลที่
ตามมาทางอ้อมส าคัญยิ่งต่อองค์การ 
 3.  แนวคิดความผูกพันของสเตียร์ 

แนวคิดของสเตียร์ (Steers 1977: 46-56) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.  ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ อาย ุระดับการศึกษา    
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ และระดับต าแหน่ง 

อาย ุเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด มี
ความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย บุคคลที่มีอายุมากท างานอยู่กับองค์การมา
ระยะหนึ่งแล้วจะเกิดความคุ้นเคยกับส่ิงแวดล้อมขององค์การ การที่จะเปล่ียนงานเขาก็ไม่แน่ใจว่า
ตนเองจะมีความสามารถเหมาะสมกับงานใหม่ องค์การส่วนใหญ่จึงมีความจ ากัดในเรื่องอายุ การ
รับบุคลากรใหม่โดยเริ่มจากอายุนอ้ยและจะไม่รับผู้ท่ีมีอายุมาก ดังนั้นบุคคลที่มีอายุมากจึงเลือกที่จะ
อยู่กับองค์การเดิมต่อไป 
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ระดับการศึกษา บุคคลที่มีโอกาสศึกษาในระดับสูงมีประสบการณ์ชีวิตจะมี
ข้อมูลต่างๆ ในการประกอบการตัดสินใจและมีวุฒิการศึกษาเป็นข้อต่อรองมากกว่า ดังนั้นผู้ที่มี
การศึกษาสูงจึงมีโอกาสเลือกที่ท างานและมีโอกาสย้ายงานจากองค์การหนึ่งไปยังอีกองค์การหนึ่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานของสมาชิกใน
องค์การนั้นเป็นระยะเวลาที่สมาชิกเสียสละก าลังกาย ก าลังสติปัญญา สะสมประสบการณ์ สะสม
ทักษะความช านาญในงานตามระยะเวลาท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเม่ือสมาชิกในองค์การปฏิบัติงานนาน
เท่าใดก็จะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมากขึ้นเท่านั้น 

ระดับต าแหน่งจะเป็นตัวแสดงสถานภาพทางสังคมประการหนึ่ง  เพราะเมื่อ
บุคคลนั้นมีต าแหน่งหน้าที่สูงมากขึ้นเท่าไร การได้รับการยกย่อง ยอมรับ และสิทธิประโยชน์ต่าง 
เช่น อ านาจการตัดสินใจ ตลอดจนสิทธิการบังคับบัญชาก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย 

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Working Characteristics) ได้แก่ ความมีอิสระในงาน   
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความหลากหลายในงาน 

ความมีอิสระในงาน จะเห็นได้ว่ากฎระเบียบภายในองค์การจะเป็นตัวก าหนด
หน้าที ่ของบุคคลในองค์การ หากเข้มงวดเกินไปก็จะท าให้เกิดผลเสียกับองค์การ กล่าวคือ จะเป็น
ตัวบิดเบือนเป้าหมายขององค์การ เพราะจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมที่ดีคือการยึดติดอยู่กับกฎระเบียบ
เท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์การที่แท้จริง นอกจากนี้ยังจะท าให้สมาชิกในองค์การ
ขาดความผูกพันกับงาน เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะท าให้สมาชิกในองค์การรู้สึกไม่
เป็นอิสระในการท างาน และจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ท าให้
เขาเบื่อหน่ายและไม่รู้สึกเกี่ยวข้องหรือผูกพันต่อองค์การ 

งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การที่สมาชิกในองค์การมีโอกาสที่จะตดิตอ่
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การได้เข้าสังคมท าให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืน  ก่อให้เกิด
ความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็จะกระตุ้นให้
เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นเจ้าของและจะรู้สึกผูกพันกับองค์การ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ มีการกระจายการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน แม้จะไม่ใช้
อ านาจหน้าที่มากเกินไป จะเป็นปัจจัยให้สมาชิกมีความผูกพันต่อองค์การได้เป็นอย่างดี  

ความหลากหลายของงาน จะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ โดย
สมาชิกในองค์การที่มีความรู้สึกว่าเขาไดร้ับผิดชอบและต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงาน
มากเท่าใดก็จะยิ่งท าให้เขามีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึ้นเท่านั้น 
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3.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (Working Experience) หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนว่ามีความรับรู้ต่อการท างานในองค์การที่ผ่านมาอย่างไรโดยก าหนดไว้  4 
ลักษณะ คือ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ขององค์การ 
ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานต่อองค์การ และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร  

ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ  กล่าวคือเมื่อพนักงานเข้าไป
ปฏิบัติงานในองค์การก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญแก่บุคลากร
โดยการให้เกียรติ ให้ความวางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหาร มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ตรงกับ
ความสามารถ บุคลากรจะรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การเขาจะเกิดความจงรักภักดี และคิด
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ  

ความน่าเช่ือถือและพึ่งพาได้ขององค์การ เป็นส่ิงที่ท าให้สมาชิกในองค์การมี
ความมั่นใจว่าจะปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่อเขารู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาของเขาได้ก็จะ
รู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ถ้าองค์การไม่สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงในการท างานก็จะเป็น
สาเหตุท าให้เขาไม่อยากท างานซ่ึงอาจจะลาออก และโอนย้ายไปจากองค์การเดิม 

ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ความเกี่ยวพันทางสังคมกับเพื่อนร่วมงาน เช่น การมี
โอกาสเข้าสังคม พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน รวมท้ังผู้บังคับบัญชาจะเป็นปัจจัยก าหนดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงความไว้วางใจระหว่างบุคคลมีความส าคัญต่อโครงสร้างของระบบสังคมและ
ทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ร่วมอยู่ในสังคม และการที่บุคคลมองเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมใน
องค์การมีลักษณะของความร่วมมือเป็นมิตรจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และ
มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ผลตอบแทนหรือรางวัลที่
ได้รับจากการท างานเป็นส่ิงจูงใจท าให้สมาชิกมีพลังในการท างาน เมื่อสมาชิกลงทุนกับองค์การ
แล้วเขาก็คาดหวังจะได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรม  เช่น ค่าตอบแทน ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ เมื่อองค์การตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกได้  จะท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 

4.  แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ฮอฟสเตด (Hofstede 1997: 23-26) กล่าวว่าแต่ละลักษณะได้ก าหนดปัจจัยบ่งชี้ไว้

อย่างละเอียด และครอบคลุมลักษณะต่างๆ ภายในองค์การอย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จาก ลักษณะ
ความเหล่ือมล้ าของอ านาจ แสดงถึงลักษณะการท างาน การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งความแตกต่างของผลตอบแทนและสิทธิพิเศษต่างๆ 
ระหว่างบุคคลที่มีอ านาจต่างกัน ลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม แสดงถึงพฤติกรรมใน
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การท างาน เช่น การท างานเดี่ยว การท างานเป็นทีม บรรยากาศในการท างานและการใช้ชีวิต 
ลักษณะความเป็นเพศชาย และเพศหญิง แสดงถึงบทบาทและค่านิยมในการท างานของแต่ละ
องค์การ ลักษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน แสดงถึงลักษณะการท างาน กฎระเบียบต่างๆ และ
บรรยากาศในการท างานและลักษณะการมุ่งเน้นระยะยาว  แสดงถึงนโยบาย และแนวทางในการ
ท างาน 
 5.  ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้น (Need Hierarchy Theory)  

ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของแรงจูงใจ เช่น 
ความต้องการด้านชีววิทยาหรือสัญชาตญาณ อะไรคือสาเหตุให้คนประพฤติตัวตามความพึงพอใจ
ของตนเอง ซ่ึงความต้องการอย่างหนึ่งไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมในระยะยาว และความต้องการอ่ืนก็
จะเข้ามาแทนที่ คนเรามักจะเสาะหาส่ิงต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการ เพราะความต้องการที่จะ
สมหวังย่อมไม่มีท่ีส้ินสุด โดยได้เสนอความต้องการเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 

5.1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ อาหาร อากาศ น้ า การนอน และแรงขับทางเพศ เป็นต้น 

5.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการแสวงหาความ
ปลอดภัยทางด้านที่พักอาศัยและความมั่นคง 

5.3 ความต้องการความรักและการยอมรับ (Belonging and love needs) เป็นความ
ต้องการที่ต้องการการยอมรับทางสังคมในด้านความรกั มิตรภาพ บทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วม 

5.4 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-esteem needs) เป็นความต้องการ
ทางด้านความคิดภายใน เช่น เป็นที่ช่ืนชอบและได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน 

5.5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการสูงสุด
ในชีวิตของคน เป็นการเข้าใจและตระหนักในความสามารถของตน จึงต้องการจะใช้ความสามารถ
นั้นตอบสนองความต้องการของตน โดยไม่สนใจว่าจะต้องได้รับผลตอบแทน 

ทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการ
ความส าเร็จ มาสโลว์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการตามล าดับขั้นไว้ ดังนี้ 

1.  การกระท าเป็นส่ิงส าคัญที่เกิดจากความต้องการที่ยังไม่บรรลุความส าเร็จ ทุก
คนต้องการความส าเร็จไม่ว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่ก็ตาม 

2.  คนจะจัดระบบเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเริ่มจากส่ิงที่เป็นพื้นฐานที่สุด
และพัฒนาเป็นล าดับขั้นขั้นตอนความส าคัญ เมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว 
บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป โดยไม่มีวันส้ินสุด 

3.  ความต้องการพื้นฐานต้องมาก่อนความต้องการอ่ืน 
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ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
1.  ประวัติเทศบาลต าบลบางหลวง 

ยังไม่มีหลักฐานการค้นคว้าที่แน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่มีข้อสันนิษฐาน
จากหลักฐานหลายอย่างว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง เพราะมีพวกเศษกระเบ้ืองดินเผาอยู่
ทั่วไปและมีมูลดินเป็นลักษณะคูเมืองในสมัยที่เมืองอู่ทองเป็นราชธานีแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ าท่าจีน 
เจ้าเมืองอู่ทองได้อพยพหนีโรคห่ามาตั้งเมืองช่ัวคราวที่ต าบลบางหลวงในปัจจุบันจึงหมอบหมายให้
พระมเหสีหลวงคุมราษฎรขุดคูเมืองด้านหนึ่ง จากการขุดเมืองท าให้เกิดคลองขึ้นคลองนี้เรียกว่า
คลองบางหลวงและพระมเหสีน้อยคุมราษฎรขุดคลองเรียกว่าคลองบางน้อย แต่การสร้างเมืองไม่
เสร็จพอโรคห่าหายก็ทรงอพยพราษฎรไปสร้างเมืองที่อ่ืนคนรุ่นหลังๆต่อมาเข้าใจว่าบริเวณนี้เป็น
เมืองหลวงเก่า จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการตั้งเป็นมณฑล อ าเภอ และ
ต าบล บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นต าบลบางหลวง 

ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ได้รับการเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านเก่า เหล่าเต๊งไม้ ซ่ึง
เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าท่าจีน (หรือแม่น้ าสุพรรณบุรี) ส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยเชื้อสายจีน อายุกว่า 100 ปี โดยเริ่มก่อตั้งชุมชนประมาณ ร.ศ.122 สภาพของตลาดเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 คือ เป็นห้องแถวไม้สองช้ัน หันหน้าเข้าหากัน มีความยาวโดยนับจาก
ท่ารถโดยสารประจ าทางลึกเข้าไปถึงแม่น้ าท่าจีนมีจ านวน 130 ห้อง ปัจจุบันยังคงภาพความงดงาม
และบรรยากาศตลาดเก่าไว้อย่างสมบูรณ์ รวมท้ังรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนชนบทตลอดจน
ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าถ่ิน 

2.  ลักษณะที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลบางหลวง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน อยู่ในเขต

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ทั้งหมด  1.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ต าบลคือ 
ต าบลบางหลวงประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,6 (บางส่วน), 13 (บางส่วน) และหมู่ 6 ต าบลหินมูล
(บางส่วน) ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 56 กิโลเมตรและห่างจากอ าเภอบางเลน
ประมาณ14 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร 90 กิโลเมตร 

 
ทิศเหนือ 
ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 

ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 

อบต. บางหลวง 
อบต. บางหลวง 
อบต. หินมูล 
อบต. บางหลวง 
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3.  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมปิระเทศทั่วไปเป็นพื้นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ าท่าจีน โดยเป็น

พื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีป่าและภูเขา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2 เมตร เป็นที่
ราบริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน ซ่ึงไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้จากสุพรรณบุรีผ่านชุมชนบางหลวงไปยัง
จังหวัดสมุทรสาคร 

4.  จ านวนประชากร 
ประชากรรวม 2,341 คน มีครัวเรือน 618 ครัวเรือน 

 
ภาพท่ี 2 แผนที่เดินทางเข้าสู่ตลาดร้อยปีบางหลวง 
ที่มา: เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 2553 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จุฑารัตน์  จริยาอุดม (2549)  ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
พื้นทีสี่เขียวให้เป็นตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบให้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ าบางน้ าผ้ึงด้านริเริ่มการพัฒนาอยู่ใน
ระดับสูง  เนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมท้องถ่ินที่มีความผูกพันกัน  ด้านวางแผนพัฒนา  ด้าน
ด าเนินการพัฒนาและด้านประเมินผลพัฒนาอยู่ในระดับต่ าซ่ึงเป็นขั้นตอนที่  อบต.เป็นผู้ก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา  ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ใน
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ระดับสูง เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ใน
ระดับสูง เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวัตถุ
และด้านจิตใจและก่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของประชาชนระดับสูงสุด ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ที่ต่างกัน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ข้อเสนอแนะการวิจัย  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ าบาง
น้ าผึ้ง  อบต.ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น  และด้านวางแผนพัฒนามี
การประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบางน้ าผ้ึงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  และระบบการบริหารภายใน อบต.  ให้
ใช้ระบบคุณธรรม  เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และการสร้างงาน  สร้างอาชีพ
ของชุมชนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ 

เกรียงไกร จิรจีรังชัย (2548) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทือกเขาพระ-เขาสูง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เทือกเขาพระ-เขาสูง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาโดยรวม มีปัญหาใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการประชุมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัญหาอันดับสูงสุด ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาได้แก่ ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงเป็น
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอันดับต่ าสุดได้แก่ ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผล การปรับปรุงผลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่ในระดับน้อย  

ปิยะพร ธาวีกุล (2544) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านไหล่หิน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งท่ีจะศึกษาความต้องการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ
ให้วัดไหล่หิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิธีการศึกษาใช้การสังเกต และการสัมภาษณ์อย่างเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม ในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่หิน อ าเภอไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มชาวบ้านกลุ่มที่เป็นทางการ กลุ่มที่ให้ข้อมูลส าคัญ ผลการศึกษา
พบว่า  

1.  ความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วม ในการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนนั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความถนัดของชาวบ้าน และขนาดของงานว่าทางวัด
ต้องการให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือมากหรือน้อย 
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2.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น มุ่ง
ประเด็นเป็น 5 ด้านดังนี้ 

2.1 การพัฒนาเส้นทาง ควรจะมีการปรับปรุงถนน โดยการขยายตัวถนน เนื่องจาก
ถนนที่ใช้ในการสัญจรนั้นแคบ เกรงว่าจะเป็นอันตรายและควรจะมีการท าป้ายบอกทาง เป็นระยะ 
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน  

2.2 ร้านค้าและของท่ีระลึก ควรจะมีการจัดร้านค้าในรูปของสหกรณ์ และควรจะ
ตั้งอยู่นอกบริเวณวัด เพราะไม่เป็นการสร้างปัญหาให้กับทางวัด ส่วนของที่ระลึกนั้นก็จะน างาน
ฝีมือพื้นบ้านที่ท ากันอยู่เป็นประจ าอยู่แล้วมาดัดแปลงเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าทอ ทอตุง ขนมขบ
เคี้ยว เป็นต้น 

2.3 ประชาสัมพันธ์ ควรจะเกิดจากความร่วมมือ จากทางภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
โดยการจัดให้มีการประเพณีส าคัญ ๆ ขึ้นที่วัด แจกจุลสาร มีการท่องเที่ยวเชิงสัญจร เป็นต้น ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์ของชาวบ้าน ก็จะใช้รูปแบบของการบอกปากต่อปาก 

2.4 ความปลอดภัย ควรจะมีคนดูแลอยู่ประจ าที่วัด และจัดท ากล่องสายตรวจ 
เพื่อให้ต ารวจแวะเวียนมาดูแล ความปลอดภัย สม่ าเสมอ 

2.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว ควรจะมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ชุมชน โดยอาจจะเชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย หรือส่งตัวแทนไปอบรม เพื่อกลับมาให้
ความรู้แก่ชาวบ้านอีกต่อ 

วิไล  บุญบรรจง (2543) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์  ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
เมืองระยองอยู่ในระดับต่ า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ  ความตระหนักถึงปัญหาความ
เส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  และความต้องการเกียรติยศ  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

พิกุล  สิทธิประเสริฐกุล  (2543) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
ของอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Conservation tourism management of Amphoe  
Pangmapha, Mae Hong Son province  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ โดยใช้แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ช่วยในการอธิบายบริบทของการ
ท่องเที่ยวที่เปล่ียนแปลงไป  และอธิบายการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
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จัดการการท่องเที่ยว ท าการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  ซ่ึงด าเนินการในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 
พ.ศ. 2542 ท่ีอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผลการศึกษา พบว่า พัฒนาการการท่องเที่ยวในอ าเภอปางมะผ้า  ได้รับอิทธิพลจากการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยวเดินป่าในภาคเหนือของไทย  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีรณรงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2530  ส่วนการเข้ามาสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวของประชาชนนั้น 
เป็นผลจากการปรับตัว ปรับแบบแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใต้ อิทธิพลของนโยบาย
ความมั่นคง  ซ่ึงพยายามควบคุมและยุติการเคล่ือนย้ายของชาวไทยภูเขา  เมื่อปัญหาความมั่นคงลด
ความรุนแรงลง นโยบายปราบฝิ่นและส่งเสริมพืชทดแทนได้เข้ามามีบทบาทแทน โดยระบบ
การเกษตรยังชีพถูกแทนที่ด้วยการเกษตรเพื่อขาย ท าให้ชาวอ าเภอปางมะผ้าต้องตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของระบบตลาดอย่างส้ินเชิง  ขณะเดียวกันนโยบายการอนุรักษ์ที่เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น  
เนื่องจากปัญหาความเส่ือมโทรมและร่อยหรอของทรัพยากร  ชาวอ าเภอปางมะผ้าในวันนี้จึงอยู่ใน
ภาวะที่ต้องต่อสู้เอาตัวรอดในระบบเกษตรเพื่อขาย  พร้อมไปกับการช่วงชิงพื้นที่ในการอธิยาบแบบ
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์ เพื่อความชอบธรรมในการด ารงอยู่ในพืน้ที่และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่อไป 

พันธ์ศักดิ์  ชูทอง  (2541) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในทรรศนะของ
ประชาชนบ้านสะโง๊ะ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบ้านสะโง๊ะ ทรรศนะของประชาชน
บ้านสะโง๊ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรคถ้าจะมีการพัฒนาให้ชุมชนสะโง๊ะ
เป็นส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนบ้าน
สะโง๊ะ ต าบลศรีดอนมูล จ านวน  187 คน  ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์  และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจและสังคมพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย  ไม่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีอายุเฉล่ีย  36 ปี  ส่วนมากสมรสแล้ว มีรายได้
เฉล่ีย 14.042 บาทต่อปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5 คน และเป็นแรงงานเกษตรกรเฉล่ีย 2 
คน มีพื้นที่ท าการเกษตรเฉล่ีย 5 ไร่ ส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเลือกปลูกข้าวไร่บนที่
สูงและเล้ียงไก่มากที่สุด  อาชีพเสริมท่ีนิยมท าคืออาชีพรับจ้าง  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับข่าวสาร
ด้านการเกษตร การเมืองและการท่องเที่ยวจากรายการโทรทัศน์มากที่สุด ทรรศนะของประชาชน
บ้านสะโง๊ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น   ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีทรรศนะ
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ในระดับที่ดีมากต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยมีทรรศนะต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
ประสานสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบ คือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์ของชุมชน และการศึกษาส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงประชาชนมี
ทรรศนะเกี่ยวกับแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่ีถูกต้องและเป็นไปในทางท่ียั่งยืน 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร  (2541)  ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท้องถ่ินต่อ
การมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท้องถ่ินต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมถึงปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
คือ  หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน   ซ่ึงอาศัยอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไม่น้อย
กว่า  1 ปี  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ  กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับปานกลางส าหรับผลการ
วิเคราะห์การฝันแปรทางเดียว  พบว่า อายุ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ิน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001 

อโนทัย  เพียรคงชล  (2540) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถ่ินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จังหวัดล าปาง ศึกษาถึง
ความต้องการในการมส่ีวนร่วมของประชาชนท้องถ่ินต่อกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จังหวัดล าปาง และระบุถึงข้อเสนอแนะของประชาชนท้องถ่ินเกี่ยวกับการ
จัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ  หัวหน้า
ครอบครัวจากต าบลแจ้ซ้อน  และต าบลหัวเมือง  จ านวน  90  คน  ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม ( cluster random sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
เพื่อการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนมากต้องการมีส่วนร่วมใน  4  กิจกรรม ได้แก่ การ
จัดบริการด้านที่พัก  การเป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยวธรรมชาติ  การจัดบริการด้านการแสดงประเพณี
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วัฒนธรรมท้องถ่ิน การจัดบริการด้านพาหนะรับ – ส่ง  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมใน  
2 กิจกรรม คือ  การจัดบริการด้านการจ าหน่ายของที่ระลึก และการจัดบริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม  ส่วนผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลในการจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พบว่าผู้ใหญ่ให้ข้อมูลส่วนมากได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  กรมป่าไม้ควร
เพิ่มอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  เพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายป่าไม้  และ
ลักลอบล่าสัตว์ป่า  ตลอดจนรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  และให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยเชิญผู้แทนประชาชน
ท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมให้ความรู้ ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินงาน 

นพพร นิลณรงค์ (2535) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านไม้ตะเคียน ต าบลตะเคียนปม กิ่งอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ใช้วิธีวิจัยโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ลักษณะ คือ ก) การมีส่วนร่วมโดยตรง ในกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาภายในที่คนในชุมชนร่วมกันจัดขึ้น ข) การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นกิจกรรมที่มาจาก
ภายนอกชุมชน ซ่ึงชาวบ้านประเมินว่าตนเองมีส่วนควบคุมและตัดสินใจน้อย ค) การเข้าร่วมโดยมี
กลุ่มแกนกลางและวงแหวนภายนอก (Cove and Periphem) ผลัดเปล่ียนกันเข้ามาร่วมคิดและลงมือ
ท าตามความสนใจในปัญหาระดับการมีส่วนร่วมจะมีมากเมื่อสมาชิกประเมินแล้วว่าสามารถเข้าไป
ควบคุมและตัดสินใจได้ และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภายในชุมชน การมีส่วนร่วมจะ
น้อยหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คิดขึ้นจากภายนอกชุมชน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
มีปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
เข้าร่วมพบว่าปัจจัยทางสังคมละวัฒนธรรมมีผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวมรวมข้อมูล โดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 
กำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้การด าเนินการวิจัย
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมและค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน สถิติ ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความผูกพันต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้า
อิสระที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง แก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา และน าไปทดสอบโดยทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
เป้าหมายจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและน ามาปรับปรุง แก้ไข แล้วน าเครื่องมือไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ 
แล้วสรุปผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลทางการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยการเขียนรายงานการวิจัยฉบับร่าง
เสนออาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดพิมพ์เสนอ
อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.  ประชากร 

ผู้ท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนตลาดเก่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีครอบคลุม
พื้นที่ 2 ต าบล คือต าบลบางหลวง และหมู่ 6 ต าบลหินมูล (บางส่วน) มีประชาชนทั้งชายและหญิงที่
มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในชุมชนตลาดร้อยปีบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประชากร
รวม 2,341 คน (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวัดนครปฐม 2552) 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการค านวณจากสูตรของ 

Taro Yamane จากจ านวนประชากร 2,341 คน น ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนด
ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค านวณตามสูตรดังนี้ 

 

                   
   
โดย       n  = จ านวนของกลุ่มตวัอย่าง 

N = จ านวนรวมท้ังหมดของประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา 
 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างซ่ึงในที่นีก้ าหนดให้เท่ากับ 5% 

  
แทนค่า  n =  

2)05.0(341,21

341,2



      

    =       341.62 
ดังนั้นจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาจ านวน  350 คน 

3.  การหากลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 350 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ส าหรับเลือกพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล บริเวณชุมชนพื้นที่ 2 ต าบลคือ ต าบล
บางหลวง และหมู่ 6 ต าบลหินมูล (บางส่วน) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota) 
คือเก็บข้อมูลตามชุมชนต่างๆทั้งนี้ โดยการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนได้
หน่วยตัวอย่างครบตามที่ก าหนดไว้ คือ 350 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือส าหรับการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซ่ึง
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
1.1 ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
1.2 เขียนแบบสอบถามฉบับร่างที่มีความตรงตัวแปรในกรอบและแนวคิดที่ศึกษา โดย

เรียบเรียงและปรับปรุงภาษาให้ชัดเจนและถูกต้อง 
1.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ เพื่อ

ตรวจสอบขอค าแนะน า และพิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม ตัว
แปรต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบแนวความคิดหรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

1.4 ผู้ศึกษาจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สร้างเครื่องมือวิจัยตรวจสอบจ านวน 3 คน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 

2.  ลักษณะของแบบสอบถาม  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) การ

สร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตร
ประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตร
ประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 35 ข้อ 
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 3.  เกณฑ์การให้คะแนน 
ลักษณะแบบสอบถามแบบ Rating scale 5 ระดับ ดังนี้ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 

มาก มากที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 คะแนน        ระดับคะแนน 
      1                                        น้อยที่สุด 
      2                                         น้อย 
   3                                        ปานกลาง 
      4                                         มาก 
      5                                         มากที่สุด 
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด โดยใช้อันตรภาคชั้นจากเกณฑ์แปลความหมาย (แววทิพย์ หนูทอง 2553: 76) ได้ดังนี้ 

  ค่ำเฉลี่ย                                       ระดับคะแนน 
 1.00 – 1.49                                   น้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49                                   น้อย 
 2.50 – 3.49                                    ปานกลาง 
 3.50 – 4.49                                    มาก 
 4.50 – 5.00                                     มากที่สุด 

4.  การหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 คุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาของงานวิจัย  คุณภาพ
ของเครื่องมือวัดที่ได้ถูกต้องตรงตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย   
และการใช้เครื่องมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ค านิยามศัพท์ ความ
เหมาะสมทางด้านภาษาของข้อค าถาม แล้วน ามาหาค่า IOC ( Item-Objective Congruence Index)     

4.2 คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Pre–Test) กับ
กลุ่มประชาชนพื้นที่อ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเลือกประชาชนในเขตตลาดน้ าล าพญา ต าบล
ล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 30 ชุด จากนั้นท าการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีวัดความคงที่ภายใน (The Measure of 
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Internal Consistency) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของ         
ครอนบาค (Cronbach 1970: 161) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น ดังนี้ 

1. ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม 
มีค่าเท่ากับ 0.777 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน 
มีค่าเท่ากับ 0.804 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามข้อมูลการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีค่าเท่ากับ 0.738 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาด
บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีแหล่งในการรวบรวมข้อมูลด้วยกัน 2 แหล่ง ดังนี้ 

1.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ คือ หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

2.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน โดยขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี้ 

2.1 ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง       

2.2 น าแบบสอบถามซ่ึงมีเนื้อหาสมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปขอความ
ร่วมมือจากชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการตอบแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะเริ่มตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะ

ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมใช้สถิติค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล (แววทิพย์ หนูทอง 2553: 76) ดังนี้ 
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ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับน้อย                                
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับมากที่สุด 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันตอ่ชุมชน ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล (แววทิพย์ หนูทอง 2553: 76) ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับน้อย                                
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับมากที่สุด 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใช้สถิติ
ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล  
(แววทิพย์ หนูทอง 2553 :76) ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับน้อย                                
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นตามความเป็นจริง ในระดับมากที่สุด 

5.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใช้ค่าสถิติการทดสอบ t-test ในการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และใช้
สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนก
ตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาทีป่ระกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

6.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับความผูกพันต่อชุมชน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 
Correlation Coefficient) 

7.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 
Correlation Coefficient) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
   
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยน าผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยายตามล าดับ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล  ด้วยสถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการทดสอบที (t – test) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างจ าแนกตามเพศ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient)
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ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนกับความผกูพันต่อชุมชน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
- Moment Correlation Coefficient) 

การวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดใช้
สัญลักษณใ์นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกดิความเข้าใจ และความเห็นตรงกนั ดังนี้ 

y      หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
x1      หมายถึง ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x11 ,  x12 , x13 , x14 , x15 
x2      หมายถึง ด้านสังคม ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x21 ,  x22 , x23 , x24 , x25 
x3      หมายถึง ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x31 ,  x32 , x33 , x34 , x35 
x4      หมายถึง ด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x41 ,  x42 , x43 , x44 , x45 
 
x5     หมายถึง ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน 

ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x51 ,  x52 , x53 , x54 , x55 
x6     หมายถึง ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน 

ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x61 ,  x62 , x63 , x64 , x65 
x7     หมายถึง ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของชุมชน 
     ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ x71 ,  x72 , x73 , x74 , x75 
 
n      หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x     หมายถึง ค่าเฉล่ีย (mean) 
S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F      หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน F – distribution 
r       หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
df     หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom) 
SS    หมายถึง ผลรวมของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
MS   หมายถึง ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก าลังสอง (Mean Square) 
Sig    หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 
*      หมายถึง ค่าระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ (Significance) (0.05) 
**     หมายถึง ค่าระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ (Significance) (0.01) 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นตัวแทนประชาชน
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ านวน 350 คน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ และรายได้
ต่อเดือน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
124 
226 

 
35.43 
64.57 

รวม 350 100.00 
อาย ุ
 น้อยกว่า 21 ปี          
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50  ปี 

 51-60  ปี 
 มากกว่า 60 ปี 

 
11 
66 
135 
68 
54 
16 

 
3.14 
18.86 
38.57 
19.43 
15.43 
4.57 

รวม 350 100.00 
สถานภาพการสมรส 

โสด 
สมรส 
แยกกนัอยู่ 
หย่า 
หม้าย 

 
32 
271 
17 
9 
21 

 
9.14 
77.43 
4.86 
2.57 
6.00 

รวม 350 100.00 

   ส
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้ศึกษา 

ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า            
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี                                              
สูงปริญญาตร ี

 
2 

261 
43 
30 
6 
8 

 
0.57 
74.57 
12.29 
8.57 
1.71 
2.29 

รวม 350 100.00 
อาชีพ 

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ     
ครู/ อาจารย์/ นกัวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พนักงาน/ ลูกจ้าง/ รับจ้างทั่วไป                      
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบรกิาร/ค้าขาย  
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่วนตัว                 
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร       
นักเรียน/ นิสิต/ นักศกึษา                                 
ไม่ได้ท างาน/ ว่างงาน 

 
21 
11 
71 
177 
18 
35 
15 
2 

 
6.00 
3.14 
20.29 
50.57 
5.14 
10.00 
4.29 
0.57 

รวม 350 100.00 
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ  

น้อยกว่า 1 ปี 
 1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี                                                                     
30 ปีขึ้นไป 

 
36 
155 
98 
33 
28 

 
10.29 
44.28 
28.00 
9.43 
8.00 

รวม 350 100.00 
 

   ส
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 บาท 

 
32 
139 
76 
61 
42 

 
9.14 
39.72 
21.71 
17.43 
12.00 

รวม 350 100.00 
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 350 คน มีดังนี้ 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 64.57 และเป็น
เพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 
 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57 
รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50  ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43  21-30 ปี จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.86  อายุ 51-60 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.57 และอายุน้อยกว่า 21 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 ตามล าดับ 

สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.43 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.14 สถานภาพหม้าย จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 สถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 และสถานภาพหย่า 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 261 คน คิด
เปน็ร้อยละ 74.57 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน43 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.29 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.57 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 จบการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 และไม่ได้ศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 
ตามล าดับ 

   ส
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อาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ประกอบการด้านธุรกิจบรกิาร/ค้าขาย จ านวน 
177 คน คดิเป็นร้อยละ 50.57 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้าง/ รับจ้างทั่วไป จ านวน 71 
คน คดิเป็นร้อยละ 20.29 อาชีพผู้ประกอบการด้านการเกษตร จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 
อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ/ หน่วยงานของรัฐ จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 6.00 อาชีพ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่วนตัว จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 เป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศกึษา 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.29 อาชีพครู/ อาจารย์/ นักวชิาการ/ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 11 คน คิ
เป็นร้อยละ 3.14 และไม่ได้ท างาน/ ว่างงาน จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.57 ตามล าดับ 

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 1-10 ปี 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 44.28 รองลงมามีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 11-20 ปี จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29  
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 21-30 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 และระยะเวลาที่ประกอบ
อาชีพ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.72 รองลงมาคือระดับ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71  
ระดับ 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 ระดับมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และระดับน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.14 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม  
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวแทนประชาชนในชุมชนตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม  
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม X  S.D. ระดับ ล าดบั 

1.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.  ด้านสังคม 
3.  ด้านวัฒนธรรม 
4.  ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.43 
3.51 
3.24 
3.25 

0.64 
0.62 
0.63 
0.75 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

2 
1 
4 
3 

รวม 3.36 0.56 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่  2 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
สภาพแวดล้อม ของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 
โดยค่าเฉล่ียของปัจจัยสภาพแวดล้อมสูงท่ีสุดคือ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51
รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.24 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยว 
     ในรูปแบบของตัวเงิน 

33 
9.4 

148 
42.3 

147 
42.0 

18 
5.1 

4 
1.1 

3.54 
0.78 

มาก 

2. ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 19 
5.4 

130 
37.1 

158 
45.1 

42 
12.0 

1 
0.3 

3.35 
0.77 

ปานกลาง 

3. ชุมชนได้รับความสนใจจากนกั 
    ลงทุน เข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น 

22 
6.3 

134 
38.3 

151 
43.1 

40 
11.4 

3 
0.9 

3.38 
0.80 

ปานกลาง 

4. เศรษฐกิจของชุมชนไดร้ับการ
พัฒนาในทางท่ีดีขึน้ 

30 
8.6 

118 
33.7 

159 
45.4 

37 
10.6 

6 
1.7 

3.37 
0.84 

ปานกลาง 

5. ประชาชนมีความเป็นอยู่และการ 
     ด ารงชีวิตทีด่ีขึ้น 

37 
10.6 

141 
40.3 

150 
42.9 

20 
5.7 

2 
0.6 

3.55 
0.78 

มาก 

รวม  
3.43 
0.64 

ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉล่ียของด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด ได้แก่ ประชาชนมีความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น  อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 รองลงมาคือ ได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบของตัว
เงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และค่าเฉล่ียของด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดคือ ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 
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ตารางท่ี 4 ปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดด้านสังคม 
 

ด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. มีการประสานความรว่มมือระหว่าง 
    สมาชิกในชุมชน 

25 
7.1 

135 
38.6 

160 
45.7 

28 
8.0 

2 
0.6 

3.44 
0.76 

ปานกลาง 

2. ชุมชนได้รับความรู้และวิทยาการ 
   ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว 

83 
23.7 

164 
46.9 

86 
24.6 

14 
4.0 

3 
0.9 

3.89 
0.84 

มาก 

3. พื้นที่ของชุมชนเป็นที่รูจ้ักของ 
    นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

25 
7.1 

126 
36.0 

170 
48.6 

27 
7.7 

2 
0.6 

3.41 
0.75 

ปานกลาง 

4. สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการ 
    พัฒนา 

21 
6.0 

103 
29.4 

166 
47.4 

53 
15.1 

7 
2.0 

3.22 
0.84 

ปานกลาง 

5. มีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของ 
    ชุมชน 

48 
13.7 

149 
42.6 

121 
34.6 

27 
7.7 

5 
1.4 

3.59 
0.87 

มาก 

รวม  
3.51 
0.62 

มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ
ด้านสังคมสูงท่ีสุด ได้แก ่ประชาชนในชุมชนได้รับความรูแ้ละวิทยาการใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว อยู่
ในระดับมาก มคี่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ มีการรว่มมือกันเพื่อแก้ไขปญัหาของชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก มคี่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเฉล่ียของด้านสังคมน้อยที่สุดคือ สภาพแวดล้อมของชุมชน
ได้รับการพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 ปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดด้านวัฒนธรรม 
 

ด้านวฒันธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. มีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ 
   ท่องเที่ยว 

14 
4.0 

110 
31.4 

177 
50.6 

44 
12.6 

5 
1.4 

3.74 
0.79 

มาก 

2. มีการร่วมมือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นการ 
   ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

56 
16.0 

166 
47.4 

111 
31.7 

15 
4.3 

2 
0.6 

3.24 
0.77 

ปานกลาง 

3. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ 
    เปล่ียนไป 

10 
2.9 

75 
21.4 

140 
40.0 

95 
27.1 

30 
8.6 

3.21 
0.77 

ปานกลาง 

4. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิต 
    ความเป็นอยู่ของชุมชน 

19 
5.4 

87 
24.9 

199 
56.9 

40 
11.4 

5 
1.4 

2.83 
0.95 

ปานกลาง 
 

5. กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความ 
    เหมาะสมกับวัฒนธรรมของพื้นที ่

23 
6.6 

109 
31.1 

143 
40.9 

62 
17.7 

13 
3.7 

3.19 
0.93 

ปานกลาง 

รวม  
3.24 
0.63 

ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉล่ียของด้านวัฒนธรรมสูงท่ีสุด ได้แก่ มีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม
ของพื้นที ่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 และค่าเฉล่ียของด้านวัฒนธรรมน้อยที่สุดคือ 
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.83 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 ปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ใน 
    พื้นที่ถูกท าลายโดยนักท่องเที่ยว     

20 
5.7 

134 
38.3 

144 
41.1 

40 
11.4 

12 
3.4 

3.31 
0.87 

ปานกลาง 

2. เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของ 
     แหล่งท่องเที่ยว 

22 
6.3 

125 
35.7 

146 
41.7 

42 
12.0 

15 
4.3 

3.28 
0.90 

ปานกลาง 

3. ขาดการบริหารจดัการเกี่ยวกับการ 
    อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่

15 
4.3 

126 
36.0 

144 
41.1 

52 
14.9 

13 
3.7 

3.22 
0.88 

ปานกลาง 

4. ขาดการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้ 
     เหมาะสม เช่น สภาพถนน ทางเดิน  

24 
6.9 

96 
27.4 

169 
48.3 

51 
14.6 

10 
2.9 

3.21 
0.87 

ปานกลาง 

5. มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล 
    ฝอยในชุมชน 

19 
5.4 

107 
30.6 

169 
48.3 

45 
12.9 

10 
2.9 

3.23 
0.84 

ปานกลาง 

รวม  
3.25 
0.75 

ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉล่ียของ ด้านส่ิงแวดล้อมสูงที่สุด ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ถูกท าลายโดย
นักทอ่งเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31 รองลงมาคือ เกิดปัญหาความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 และค่าเฉล่ียของด้านส่ิงแวดล้อม
น้อยที่สุดคือ ขาดการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม เช่น สภาพถนน ทางเดิน ทางเท้า อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชนของตัวแทนประชาชนในชุมชนตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยม
ของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน 
 

ความผูกพันต่อชุมชน X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึง 
    ค่านิยมของชุมชน 
2. ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ใน 
    การปฏิบัติงานให้ชุมชน 
3. ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิก 
    ของชุมชน 

3.24 
 

3.50 
 

3.28 

0.68 
 

0.57 
 

0.61 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

3 
 
1 
 
2 
 

รวม 3.34 0.52 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 7 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อ
ชุมชนของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มทีใ่น
การปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันต่อชุมชนสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 รองลงมาคือ ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 และค่าเฉล่ียของความผูกพันต่อชุมชนน้อยที่สุดคือ ด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน  
 

ด้านความเชื่อมัน่และยอมรับเป้าหมาย 
รวมถึงค่านิยมของชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ภูมิใจและยนิดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าเป็น
สมากชิกของชุมชนที่อาศัยอยู ่

28 
8.0 

110 
31.4 

148 
42.3 

53 
15.1 

11 
3.1 

3.26 
0.92 

ปานกลาง 
 

2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึน้
ด้วยความเต็มใจเสมอ 

17 
4.9 

96 
27.4 

186 
53.1 

49 
14.0 

2 
0.6 

3.22 
0.76 

ปานกลาง 
 

3. รู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชกิของ
ชุมชนนี ้

21 
6.0 

119 
34.0 

163 
46.6 

41 
11.7 

6 
1.7 

3.31 
0.82 

ปานกลาง 
 

4. เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชุมชน 

18 
5.1 

100 
28.6 

175 
50.0 

52 
14.9 

5 
1.4 

3.21 
0.80 

ปานกลาง 
 

5. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ท างานสอดคล้องกับชุมชน 

20 
5.7 

100 
28.6 

177 
50.6 

43 
12.3 

10 
2.9 

3.22 
0.84 

ปานกลาง 

รวม  
3.24 
0.68 

ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย

รวมถึงค่านิยมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึง
ค่านิยมของชุมชนสูงท่ีสุด ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31 รองลงมาคือ ภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าเป็นสมากชิกของชุมชนที่
อาศัยอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และค่าเฉล่ียของด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชนน้อยที่สุดคือ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ 
               ชุมชน 
 

ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายาม
เต็มที่ในการปฏบิัติงานให้ชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. เมื่อได้รับมอบหมายงาน จะทุ่มเท
ให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่ 

16 
4.6 

150 
42.9 

167 
47.7 

13 
3.7 

4 
1.1 

3.46 
0.69 

ปานกลาง 
 

2. ปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะได้รับ 

45 
12.9 

178 
50.9 

117 
33.4 

8 
2.3 

2 
0.6 

3.73 
0.73 

มาก 
 

3. มีความพร้อมที่จะท าเพื่อการพัฒนา
และความก้าวหน้าของชุมชน 

41 
11.7 

176 
50.3 

117 
33.4 

15 
4.3 

1 
0.3 

3.69 
0.74 

มาก 
 

4.หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ นั้ น มี ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จของชุมชน 

24 
6.9 

172 
49.1 

136 
38.9 

15 
4.3 

3 
0.9 

3.57 
0.72 

มาก 
 

5. ทุ่มเทและเสียสละในการท างาน
ให้กับชุมชนอย่างเต็มความสามารถ 

13 
3.7 

76 
21.7 

202 
57.7 

51 
14.6 

8 
2.3 

3.10 
0.77 

ปานกลาง 
 

รวม  
3.50 
0.57 

มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่าความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่
ในการปฏิบัติงานให้ชุมชนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชนสูงท่ีสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะ
ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะท าทุกอย่างเพื่อ
การพัฒนาและความก้าวหน้าของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และค่าเฉล่ียของด้าน
ความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชนน้อยที่สุด คือความทุ่มเทและ
เสียสละในการท างานให้กับชุมชนอย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน 
 

ด้านความตอ้งการที่จะรักษา 
ความเป็นสมาชกิของชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. มีความผูกพันต่อชุมชนที่ท่านอาศัย
อยู่ 

10 
2.9 

89 
25.4 

184 
52.6 

55 
15.7 

12 
3.4 

3.09 
0.81 

ปานกลาง 
 

2. จะอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ ตราบเท่าที่
ชุมชนยังด ารงอยู ่

9 
2.6 

108 
30.9 

170 
48.6 

54 
15.4 

9 
2.6 

3.15 
0.80 

ปานกลาง 
 

3. ตั้งใจจะท างานให้กับชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน 

14 
4.0 

102 
29.1 

181 
51.7 

43 
12.3 

10 
2.9 

3.19 
0.80 

ปานกลาง 
 

4. ไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่
ได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่ดกีว่า 

23 
6.6 

155 
44.3 

156 
44.6 

14 
4.0 

2 
0.6 

3.52 
0.70 

มาก 
 

5. คิดว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่ดี
ที่สุด 

22 
6.3 

140 
40.0 

164 
46.9 

21 
6.0 

3 
0.9 

3.45 
0.73 

ปานกลาง 
 

รวม  
3.28 
0.61 

ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่าความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน
สูงท่ีสุด ได้แก่ ไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่อ่ืน ที่ได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่ดีกว่า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ คิดว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่ดีที่สุด อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และค่าเฉล่ียของด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
ชุมชนน้อยที่สุดคือมีความผูกพันต่อชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.09 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
ประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยนื X  S.D. ระดับ ล าดบั 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็น
ปัญหาร่วมกัน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน 
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
5. การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลร่วมกัน 
6. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

3.41 
 

3.37 
3.07 
3.63 
3.84 
3.09 

0.59 
 

0.51 
0.42 
0.58 
0.58 
0.40 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

3 
 
4 
6 
2 
1 
5 

รวม 3.40 0.29 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 11 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.63 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน้อยที่สุดคือ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน  
 

การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 
และประเดน็ปญัหาร่วมกัน 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการส ารวจเก็บข้อมูล
ของชุมชน 

3 
0.9 

18 
5.1 

178 
50.9 

133 
38.0 

18 
5.1 

3.41 
0.70 

ปานกลาง 
 

2. มีส่วนร่วมในการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาชุมชน 

2 
0.6 

20 
5.7 

152 
43.4 

157 
44.9 

19 
5.4 

3.49 
0.71 

ปานกลาง 
 

3. วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็น
ปัญหาขึ้น 

2 
0.6 

20 
5.7 

154 
44.0 

159 
45.4 

15 
4.3 

3.47 
0.69 

ปานกลาง 
 

4. ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

4 
1.1 

24 
6.9 

171 
48.9 

134 
38.3 

17 
4.9 

3.39 
0.73 

ปานกลาง 
 

5.มี ส่วนร่ วมประสานงานในการ
ด าเนินการค้นหาปัญหาของชุมชน 

3 
0.9 

25 
7.1 

161 
46.0 

146 
41.7 

15 
4.3 

3.41 
0.72 

ปานกลาง 
 

6. ร่วมประเมินความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการต่างๆของชุมชน 

5 
1.4 

30 
8.6 

176 
50.3 

124 
35.4 

15 
4.3 

3.33 
0.75 

ปานกลาง 
 

รวม  
3.41 
0.59 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
ประเด็นปัญหาร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

   ส
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การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การศึกษาสาเหตุของปัญหาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือ การ
วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็นปัญหาขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 และ
ค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันน้อยที่สุดคือ ร่วมประเมิน
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการต่างๆของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 
 
ตารางท่ี 13 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน  
 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกนั 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

ร้อยละ 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ร่วมวางกฎระเบียบของแต่ละ
กิจกรรมในชุมชน 

4 
1.1 

39 
11.1 

188 
53.7 

102 
29.1 

17 
4.9 

3.25 
0.76 

ปานกลาง 
 
 

2. ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
วางแผนกจิกรรมต่างๆ 

10 
2.9 

52 
14.9 

183 
52.3 

96 
27.4 

9 
2.6 

3.12 
0.70 

ปานกลาง 
 
 

3. ช่วยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการวางแผนของชุมชน 

7 
2.0 

33 
9.4 

183 
52.3 

108 
30.9 

19 
5.4 

3.28 
0.78 

ปานกลาง 
 

4. มีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นในการ
วางแผน 

9 
2.6 

42 
12.0 

187 
53.4 

95 
27.1 

17 
4.9 

3.20 
0.80 

ปานกลาง 
 
 

5. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนนิการวางแผน 

6 
1.7 

12 
3.4 

103 
29.4 

182 
52.0 

47 
13.4 

3.72 
0.80 

มาก 
 

6.  มีส่วนร่วมในการเขียนและจัดท า
แผนกิจกรรม  ต่างๆ 

5 
1.4 

14 
4.0 

118 
33.7 

173 
49.4 

40 
11.4 

3.65 
0.78 

มาก 
 

รวม  
3.37 
0.51 

ปานกลาง 

   ส
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 จากตารางท่ี 13 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกันสูงท่ีสุด ได้แก่ ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการวางแผนชุมชน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการเขียนและจัดท าแผนกิจกรรม
ต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน
น้อยที่สุดคือ ช่วยอ านวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.12 

 

ตารางท่ี 14 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 

การมีส่วนร่วมในการปฏบิัติงาน
ร่วมกัน 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

(ร้อยละ) 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. การปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรม
ของชุมชน 

5 
1.4 

30 
8.6 

152 
43.4 

139 
39.7 

24 
6.9 

3.42 
0.80 

ปานกลาง 
 

2. ช่วยชักชวนผู้อ่ืนให้เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน 

28 
8.0 

135 
38.6 

126 
36.0 

55 
15.7 

6 
1.7 

2.65 
0.89 

ปานกลาง 
 

3. ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

5 
1.4 

23 
6.6 

118 
33.7 

164 
46.9 

40 
11.4 

3.60 
0.82 

มาก 
 

4. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

53 
15.1 

101 
28.9 

131 
37.4 

52 
14.9 

13 
3.7 

2.63 
1.02 

ปานกลาง 
 

5. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆกับชุมชน 

53 
15.1 

87 
24.9 

109 
31.1 

82 
23.4 

19 
5.4 

2.79 
1.12 

ปานกลาง 
 

6.  ช่ ว ยจั ดหางบประมาณในการ
ปฏิบัติงานชุมชน 

6 
1.7 

38 
10.9 

167 
47.7 

108 
30.9 

31 
8.9 

3.34 
0.85 

ปานกลาง 
 

รวม  
3.07 
0.42 

ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 14 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันสูงท่ีสุด ได้แก่ ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.60 รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันน้อยที่สุดคือ ช่วย
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.63 
 
ตารางท่ี 15 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

(ร้อยละ) 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ร่วมตัดสินใจในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในชุมชน 

13 
3.7 

69 
19.7 

162 
46.3 

83 
23.7 

23 
6.6 

3.10 
0.91 

ปานกลาง 
 

2. ร่วมก าหนดแผนงาน หรือ โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 

46 
13.1 

72 
20.6 

138 
39.4 

75 
21.4 

19 
5.4 

2.85 
1.07 

ปานกลาง 
 

3. ร่วมเลือกกิจกรรมในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

2 
0.6 

25 
7.1 

107 
30.6 

169 
48.3 

47 
13.4 

3.67 
0.81 

มาก 
 

4. ร่วมก าหนด คดัเลือก บุคลากรใน
การปฏิบัติกจิกรรมของชุมชน 

3 
0.9 

34 
9.7 

121 
34.6 

134 
38.3 

58 
16.6 

3.60 
0.90 

มาก 
 

มาก 
 

5. ร่วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของ
กิจกรรมต่างๆ 

2 
0.6 

3 
0.9 

35 
10.0 

105 
30.0 

205 
58.6 

4.45 
0.75 

6. ตัดสินใจในการสรุปผลการ
ด าเนินงานของชุมชน 

2 
0.6 

12 
3.4 

62 
17.7 

143 
40.9 

131 
37.4 

4.11 
0.85 

มาก 
 

รวม  
3.63 
0.58 

มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 15 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสูงที่สุด 
ได้แก่ ร่วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของกิจกรรมต่างๆ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 
รองลงมาคือ ตัดสินใจในการสรุปผลการด าเนินงานของชุมชน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยที่สุดคือ ร่วมก าหนดแผนงานหรือ 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.85 
 
ตารางท่ี 16 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน 
 

การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน 

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

(ร้อยละ) 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ร่วมประเมินผลกิจกรรมของชุมชน 
 

8 
2.3 

35 
10.0 

126 
36.0 

162 
46.3 

19 
5.4 

3.43 
0.83 

ปานกลาง 
 

2. ร่วมติดตามและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของชุมชน 

2 
0.6 

3 
0.9 

33 
9.4 

212 
60.6 

100 
28.6 

4.16 
0.66 

มาก 
 

3. มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา 

3 
0.9 

2 
0.6 

59 
16.9 

199 
56.9 

87 
24.9 

4.04 
0.71 

มาก 
 

4. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานของชุมชน 

2 
0.6 

4 
1.1 

63 
18.0 

203 
58.0 

78 
22.3 

4.00 
0.70 

มาก 
 

5. มีส่วนร่วมอ านวยความสะดวกและ
ให้การสนับสนุนการประเมินผล 

4 
1.1 

23 
6.6 

116 
33.1 

147 
42.0 

60 
17.1 

3.67 
0.87 

มาก 
 

6. มี ส่วนร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และ
มาตรการด้านการท่องเที่ยว 

5 
1.4 

12 
3.4 

98 
28.0 

188 
53.7 

47 
13.4 

3.74 
0.78 

มาก 
 

รวม  
3.84 
0.58 

มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลร่วมกันสูงท่ีสุด ได้แก่ ร่วมติดตามและหาแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 และค่าเฉล่ียของการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกันน้อยที่สุดคือ ร่วมประเมินผลกิจกรรมของชุมชน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 
 
ตารางท่ี 17 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์

ระดับความคิดเห็น 

ความถี่ n = 350 

(ร้อยละ) 
X  

S.D. 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการ
บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 

3 
0.9 

14 
4.0 

42 
12.0 

156 
44.6 

135 
38.6 

4.16 
0.84 

มาก 
 

2. ได้รับประโยชน์จากการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  

8 
2.3 

24 
6.9 

113 
32.3 

164 
46.9 

41 
11.7 

3.59 
0.86 

มาก 
 

3. ได้เรียนรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

97 
27.7 

143 
40.9 

62 
17.7 

36 
10.3 

12 
3.4 

2.21 
1.06 

น้อย 
 

 4. กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจใน
มรดกของท้องถ่ินและของชาติ 

3 
0.9 

40 
11.4 

151 
43.1 

134 
38.3 

22 
6.3 

3.38 
0.80 

ปานกลาง 
 

5. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว  

101 
28.9 

158 
45.1 

46 
13.1 

35 
10.0 

10 
2.9 

2.13 
1.03 

น้อย 
 

รวม  
3.09 
0.40 

ปานกลาง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 17 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์สูงท่ีสุด ได้แก่ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือได้รับประโยชน์จากการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงระบบ สาธราณสุขและการขนส่ง อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยที่สุดคือ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว คือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน  อยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
              ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 

5.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการ
ทดสอบที (t-test) แสดงผลในตารางที่ 18 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตามเพศ 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยนื 

เพศ X  S.D. t sig 

1.  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
ประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ชาย 
หญิง 

3.45 
3.39 

0.59 
0.59 

0.86 0.75 

2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน 
ชาย 
หญิง 

3.44 
3.33 

0.53 
0.50 

1.96 0.25 

3.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ชาย 
หญิง 

3.07 
3.06 

0.40 
0.44 

0.18 0.15 

4.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ชาย 
หญิง 

3.63 
3.63 

0.56 
0.59 

2.62 0.52 

5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
ร่วมกัน 

ชาย 
หญิง 

3.94 
3.78 

0.54 
0.59 

2.55 0.90 

6.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ชาย 
หญิง 

3.13 
3.07 

0.41 
0.39 

1.35 0.71 

รวม 
ชาย 
หญิง 

3.44 
3.38 

0.27 
0.30 

2.06 0.52 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามเพศ พบว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 5.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 19 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตามอาย ุ
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหาปญัหา 
และประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.45 
122.25 
123.70 

3 
346 
349 

0.48 
0.35 

1.37 0.25 

2. การมีส่วนรว่มในการวางแผน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.89 
93.32 
94.21 

3 
346 
349 

0.29 
0.27 

1.10 0.34 

3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.48 
63.18 
63.66 

3 
346 
349 

0.16 
0.18 

0.87 0.45 

4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.43 
118.65 
119.09 

3 
346 
349 

0.14 
0.34 

0.42 0.73 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.28 
116.25 
118.53 

3 
346 
349 

0.76 
0.33 

2.26 0.08 

6. การมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.10 
57.45 
57.56 

3 
346 
349 

0.03 
0.16 

0.21 0.88 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.365 
30.044 
30.409 

3 
346 
349 

0.12 
0.08 

1.40 0.24 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามอายุ พบว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 5.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 20 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตาม 
                  สถานภาพสมรส 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหาปญัหา
และประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.45 
120.25 
123.70 

4 
345 
349 

.86 

.34 
2.47 .44 

2. การมีส่วนรว่มในการวางแผน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.36 
92.85 
94.21 

4 
345 
349 

.34 

.26 
1.26 .28 

3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.91 
61.74 
63.66 

4 
345 
349 

.48 

.17 
2.68 .32 

4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.77 
118.31 
119.09 

4 
345 
349 

.19 

.34 
.56 .68 

5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.17 
118.36 
118.53 

4 
345 
349 

.04 

.34 
.12 .97 

6. การมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.82 
56.73 
57.56 

4 
345 
349 

.20 

.16 
1.25 .28 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.24 
30.16 
30.40 

4 
345 
349 

.06 

.08 
.68 .60 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 5.4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 20 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตาม 
                   ระดับการศึกษา 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหาปญัหา
และประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.93 
122.77 
123.70 

5 
344 
349 

0.18 
0.35 

0.52 0.76 

2. การมีส่วนรว่มในการวางแผน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.71 
92.50 
94.21 

5 
344 
349 

0.34 
0.26 

1.27 0.27 

3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.01 
62.64 
63.66 

5 
344 
349 

0.20 
0.18 

1.11 0.35 

4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.55 
117.53 
119.09 

5 
344 
349 

0.31 
0.34 

0.91 0.47 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.42 
117.11 
118.53 

5 
344 
349 

0.28 
0.34 

0.83 0.52 

6. การมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.96 
56.59 
57.56 

5 
344 
349 

0.19 
0.16 

1.17 0.32 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.29 
30.11 
30.40 

5 
344 
349 

0.05 
0.08 

0.66 0.64 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 5.5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 21 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตามอาชีพ 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหา
ปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.16 
121.54 
123.70 

7 
342 
349 

0.30 
0.35 

0.86 0.53 

2. การมีส่วนรว่มในการวางแผน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.70 
92.51 
94.21 

7 
342 
349 

0.24 
0.27 

0.89 0.58 

3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.25 
61.41 
63.66 

7 
342 
349 

0.32 
0.18 

1.79 0.08 

4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.27 
115.81 
119.09 

7 
342 
349 

0.46 
0.33 

1.38 0.21 

5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.85 
115.68 
118.53 

7 
342 
349 

0.40 
0.33 

1.20 0.29 

6. การมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.33 
57.22 
57.56 

7 
342 
349 

0.04 
0.16 

0.28 0.96 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.08 
29.32 
30.40 

7 
342 
349 

0.15 
0.08 

1.80 0.08 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 5.6 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามระยะเวลาที่ประกอบ
อาชีพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลใน
ตารางท่ี 23 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตามระยะเวลา 
                  ที่ประกอบอาชีพ 
  

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหา
ปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.89 
119.81 
123.70 

4 
345 
349 

0.97 
0.34 

2.80 0.02* 

2. การมีส่วนรว่มในการวางแผน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.87 
92.34 
94.21 

4 
345 
349 

0.46 
0.26 

1.75 0.13 

3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.17 
62.49 
63.66 

4 
345 
349 

0.29 
0.18 

1.61 0.17 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
  

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.48 
116.61 
119.09 

4 
345 
349 

0.62 
0.33 

1.83 0.12 

5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.22 
114.31 
118.53 

4 
345 
349 

1.05 
0.33 

3.18 0.01* 

6. การมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.64 
56.91 
57.56 

4 
345 
349 

0.16 
0.16 

0.97 0.42 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.31 
30.09 
30.40 

4 
345 
349 

0.07 
0.08 

0.90 0.46 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ าแนกตามระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ  
 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชนม์ีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหา
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ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และประเด็นปัญหาร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน จ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ โดยวิธีการของ LSD ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 24-25 
 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมใน

การคน้หาปัญหาและประเด็นปัญหารว่มกนั เป็นรายคู่ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบ
อาชีพ โดยวิธีการของ LSD 

 
การมีส่วนรว่มในการค้นหาปญัหา

และประเด็นปัญหาร่วมกัน 
น้อยกว่า 

1 ปี 
1 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี 

30 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 1 ปี      
1 – 10 ปี 0.031     
11 – 20 ปี 0.130 0.098    
21 – 30 ปี 0.013 0.018 0.116   
30 ปีขึ้นไป 0.337* 0.369* 0.467* 0.351*  
 

 จากตารางท่ี 24 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จ านวน 4 คู่ คือ  

ประชาชนในตลาดบางหลวง ที่มีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 30 ปีขึ้นไป กับระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพน้อยกว่า 1 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ประชาชนในตลาดบางหลวง ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 30 ปีขึ้นไป กับระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพ 1–10 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ด้านการมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ประชาชนในตลาดบางหลวง ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 30 ปีขึ้นไป กับระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพ 11–20 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ประชาชนในตลาดบางหลวง ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 30 ปีขึ้นไป กับระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพ 21–30 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมใน  

การติดตามประเมินผลร่วมกัน เปน็รายคู่ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ โดย
วิธีการของ LSD 

 
การมีส่วนรว่มในการติดตาม

ประเมินผลร่วมกนั 
น้อยกว่า 

1 ปี 
1 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี 

30 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 1 ปี      
1 – 10 ปี 0.234*     
11 – 20 ปี 0.056 0.177    
21 – 30 ปี 0.089 0.144 0.033   
30 ปีขึ้นไป 0.099 0.333* 0.155 0.188  

 
จากตารางท่ี 25 พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมี

ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 2 คู่ 
คือ  

ประชาชนในตลาดบางหลวง ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพน้อยกว่า 1 ปี กับระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพ 1–10 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ประชาชนในตลาดบางหลวง ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 30 ปีขึ้นไป กับระยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพ 1–10 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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 5.7 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 26 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ าแนกตามรายได้ 
                  ต่อเดือน  
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การมีส่วนรว่มในการค้นหา
ปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.73 
122.96 
123.70 

4 
345 
349 

0.18 
0.35 

0.51 0.72 

2. การมีส่วนรว่มในการวางแผน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.80 
93.41 
94.21 

4 
345 
349 

0.20 
0.27 

0.74 0.56 

3. การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.35 
62.31 
63.66 

4 
345 
349 

0.33 
0.18 

1.87 0.11 

4. การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.44 
115.65 
119.09 

4 
345 
349 

0.86 
0.33 

2.56 0.38 

5. การมีส่วนรว่มในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.44 
115.09 
118.53 

4 
345 
349 

0.86 
0.33 

2.58 0.37 

6. การมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.87 
56.69 
57.56 

4 
345 
349 

.21 

.16 
1.32 0.26 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.49 
29.91 
30.40 

4 
345 
349 

.12 

.08 
1.42 0.22 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม 

 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
 

 
ตัวแปร 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 

y x11 x12 x13 x14 x15 x1 

y        

x11 .334**       

x12 .246** .567**      

x13 .317** .559** .603**     

x14 .350** .591** .513** .625**    

x15 .328** .533** .463** .595** .686**   

x1 .389** .798** .771** .834** .847** .807**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 27 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.389 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และ
เมื่อพิจารณารายข้อของปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  

1.  การได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบของตัวเงิน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.334 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบของตัวเงินมากขึ้น 
จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.246 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ท าให้การมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  ชุมชนได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.317 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนเข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.350 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเศรษฐกิจของชุมชน ได้รับการพัฒนา
ในทางท่ีดีขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5.  ประชาชนมีความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.328 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม มีความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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 6.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม 
 

 
ตัวแปร 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสงัคม 

y x21 x22 x23 x24 x25 x2 

y        

x21 .317**       

x22 .269** .523**      

x23 .245** .522** .424**     

x24 .307** .517** .401** .507**    

x25 .265** .461** .496** .420** .527**   

x2 .367** .782** .749** .740** .777** .771**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
 

จากตารางท่ี 28 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.367 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และเมื่อพิจารณา
รายข้อของปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ได้แก่  

1.  การประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชน  พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.371 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
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จังหวัดนครปฐม มีการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนมากขึ้น จะท าให้การมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.269 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆจากการท่องเที่ยวมากขึ้น จะท าให้
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  พื้นที่ของชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.245 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าพื้นที่ของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการพัฒนา พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.307 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ได้รับการพัฒนามากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5.  การร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.265 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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 6.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 29 
 
ตารางที่ 29 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 
 

 
ตัวแปร 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวฒันธรรม 

y x31 x32 x33 x34 x35 x3 

y        

x31 .275**       

x32 .263** .510**      

x33 .198** .521** .585**     

x34 .165** .310** .519** .497**    

x35 .206** .319** .389** .418** .420**   

x3 .293** .693** .790** .794** .755** .701**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

 
จากตารางท่ี 29 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม

ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.293 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และ
เมื่อพิจารณารายข้อของปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ได้แก่  

1.  การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.275 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 

การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  การร่วมมือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  พบว่ามีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.263 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม มีการร่วมมือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่เปล่ียนไป พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.198 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มี
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่เปล่ียนไปมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  พบว่ามีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.165 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมากขึ้น จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5.  กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพื้นที่  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.206 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของ
พื้นทีม่ากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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 6.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 30 
 
ตารางที่ 30 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

 
ตัวแปร 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสิง่แวดล้อม 

y x41 x42 x43 x44 x45 x4 

y        

x41 .275**       

x42 .192** .643**      

x43 .262** .694** .665**     

x44 .254** .654** .662** .669**    

x45 .262** .661** .641** .625** .732**   

x4 .291** .854** .847** .855** .868** .852**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05          
 

จากตารางท่ี 30 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.291 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และ
เมื่อพิจารณารายข้อของปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่  

1.  ส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ถูกท าลายโดยนักท่องเที่ยว พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.275 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์
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ในพื้นที่ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ถูกท าลายโดยนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.192 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  ชุมชนขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.262 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้น จะท า
ให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  ขาดการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม เช่น สภาพถนน ทางเดิน ทางเท้า 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.254 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าชุมชนตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขาดการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้น จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5.  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.262 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
             กับความผูกพันต่อชุมชน 
 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความผูกพันต่อชุมชน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึง
ค่านิยมของชุมชน 

 
 

ตัวแปร 
ด้านความเชื่อมัน่และยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน 

y x51 x52 x53 x54 x55 x5 
y        

x51 .230**       

x52 .268** .452**      

x53 .294** .493** .627**     

x54 .262** .496** .624** .731**    

x55 .320** .564** .594** .659** .678**   

x5 .335** .748** .793** .852** .856** .853**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
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จากตารางท่ี 31 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความ
ผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย รวมถึงค่านิยมของชุมชน  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.335 ซ่ึง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และเมื่อพิจารณารายข้อของความผูกพันต่อชุมชน 
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน ได้แก่  

1.  ภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าเป็นสมากชิกของชุมชนที่อาศัยอยู่  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.230 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าเป็นสมากชิกของชุมชนที่อาศัยอยู่
มากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.268 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอมากขึ้น 
จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  รู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.294 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม รู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้มากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.262 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชุมชน  มากขึ้น จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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5.  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้องกับชุมชน  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.320 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้องกับชุมชนมาก
ขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า  
 7.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 32 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชน 

 
 

ตัวแปร 
ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏบิัติงานให้ชุมชน 

y x61 x62 x63 x64 x65 x6 
y        

x61 .370**       

x62 .382** .553**      

x63 .319** .471** .662**     

x64 .281** .499** .621** .683**    

x65 .359** .443** .408** .364** .417**   

x6 .438** .753** .830** .815** .823** .682**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
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จากตารางท่ี 32 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความ
ผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.438 ซ่ึง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และเมื่อพิจารณารายข้อของความผูกพันต่อชุมชน 
ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน ได้แก่  

1.  เมื่อได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง จะทุ่มเทให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่ 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.370 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง จะทุ่มเทให้กับงาน
นั้นอย่างเต็มที่ มากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ า 

2.  ปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะได้รับ  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.382 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะได้รับ
มากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะท าทุกอย่างเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของ
ชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
มีค่าเท่ากับ 0.319 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาด
บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะท าทุกอย่างเพื่อการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าของชุมชนมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  หน้าที่ท่ีปฏิบัติอยู่นั้นมีผลต่อความส าเร็จของชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.281 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าหน้าที่ของประชาชนในตลาดบางหลวง 
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อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีผลต่อความส าเร็จของชุมชนมากขึ้น จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5.  ทุ่มเทและเสียสละในการท างานให้กับชุมชนอย่างเต็มความสามารถ  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.359 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทุ่มเทและเสียสละในการท างานให้กับชุมชนมากขึ้น จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
 7.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 33 
 
ตารางที่ 33 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน กับความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
ชุมชน 

 
 

ตัวแปร 
ด้านความตอ้งการที่จะรักษาความเป็นสมาชกิของชุมชน 

y x71 x72 x73 x74 x75 x7 

y        

x71 .367**       

x72 .408** .744**      

x73 .381** .630** .712**     

x74 .334** .378** .459** .508**    

x75 .427** .404** .452** .498** .583**   

x7 .482** .807** .858** .851** .721** .729**  
**   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, *   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05           
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จากตารางท่ี 33 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความ
ผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรกัษาความเป็นสมาชิกของชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.482 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดับต่ า และเมื่อพิจารณารายข้อของความผูกพนัต่อชุมชน ด้านความต้องการ
ที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน ได้แก ่ 

1.  ความผูกพนัต่อชุมชนที่อาศัยอยู ่พบว่ามีความสัมพันธ์กบัการมีส่วนรว่มในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.367 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีความผูกพนัต่อชุมชนที่อาศัยอยู่มากขึ้น จะท าให้การมีส่วนรว่มในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ ตราบเท่าที่ชุมชนยังด ารงอยู่ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.408 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ ตราบเท่าที่ชุมชนยังด ารงอยู่ มากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  การตั้งใจจะท างานให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 
0.381 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งใจจะท างานให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนมาก
ขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  ไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่อ่ืน ที่ได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่ดีกว่า 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.334 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่อ่ืนที่ได้ค่าตอบแทนหรือ
รายได้ที่ดีกว่ามากขึ้นท าให้การมีส่วนรว่มในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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5.  คิดว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่ดีที่สุด พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.427 ซ่ึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าประชาชนในตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม คิดว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่ดีที่สุดมากขึ้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

 
ตารางที่ 34 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การทดสอบ 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

 
  เพศ 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 

 
  อายุ  

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม ่sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การทดสอบ 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

 
  สถานภาพสมรส  

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 

 
  ระดับการศึกษา  

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 

 
  อาชีพ  

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การทดสอบ 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

 
  ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ  

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 

 
  รายได้ต่อเดือน 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 
ไม่ sig 

ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 
ไม่สอดคล้อง 

 

  ด้านเศษฐกิจ 
การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การทดสอบ 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

 
  ด้านสังคม 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
  ด้านวัฒนธรรม 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
  ด้านส่ิงแวดล้อม 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การทดสอบ 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

 
ด้านความเชื่อมั่นและ 
ยอมรับเป้าหมาย 
รวมถึงค่านิยมของชุมชน 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
ด้านความเต็มใจและ 
ใช้ความพยายามเต็มที ่
ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
ด้านความต้องการที่จะรักษา
ความเป็นสมาชิกของชุมชน 

การคน้หาปัญหาร่วมกัน 
การวางแผนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานรว่มกนั 
การตัดสินใจร่วมกัน 
การติดตามประเมินผลร่วมกัน 
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมโดยรวม 

sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 
sig 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการ
บรรยายตามล าดับ มีวัตถุประสงค์ คือ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม                                                                                                                                         
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนตลาดเก่า อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม มีครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบลคือ ต าบลบางหลวงและหมู่ 6 ต าบลหินมูล (บางส่วน) มี
ประชาชนทั้งชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในชุมชนตลาดร้อยปีบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ประชากรรวม 2,341 คน 

การสุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 350 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรับเลือกพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล บริเวณชุมชนพื้นที่ 2 ต าบลคือ 
ต าบลบางหลวง และหมู่ 6 ต าบลหินมูล (บางส่วน) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota) คือเก็บข้อมูลตามชุมชนต่างๆทั้งนี้ โดยการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จนได้หน่วยตัวอย่างครบตามที่ก าหนดไว้ คือ 350 คน  

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือส าหรับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  การหา
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC 
(Item-Objective Congruence Index) ส่วนคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลอง
ใช้ (Pre-test) กับพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient)  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล  ด้วยสถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการทดสอบที (t – test) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างจ าแนกตามเพศ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient) 

ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนกับความผูกพันต่อชุมชน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
- Moment Correlation Coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 64.57 และเป็น

เพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.57 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50  ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43  21-30 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คืออายุน้อยกว่า 21 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 77.43 
รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.14 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด 
คือสถานภาพหย่า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน  261 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.57 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.29 และกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยที่สุด คือไม่ได้ศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ/ค้าขาย 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้าง/ รับจ้างทั่วไป 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คือไม่ได้ท างาน/ ว่างงาน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 1-10 ปี จ านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.28 รองลงมามีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 11-20 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คือระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.72 รองลงมาคือระดับ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 
และกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยที่สุด คือระดับน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.14  
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม  
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวแทนประชาชนในชุมชนตลาดบาง

หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ส่ิงแวดล้อม พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 โดย
ค่าเฉล่ียของปัจจัยสภาพแวดล้อมสูงที่สุดคือ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 
รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.24 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.43 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด ได้แก่  ประชาชนมีความเป็นอยู่และการ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 รองลงมาคือ ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของตัวเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และค่าเฉล่ียของด้าน
เศรษฐกิจน้อยที่สุดคือ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณา
โดยค่าเฉล่ียของด้านสังคมสูงท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จาก
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ มีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเฉล่ียของด้านสังคมน้อยที่สุดคือ 
สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.24 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านวัฒนธรรมสูงท่ีสุด ได้แก่ มีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพื้นที่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 และค่าเฉล่ีย
ของด้านวัฒนธรรมน้อยที่สุดคือ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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3.25 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ ด้านส่ิงแวดล้อมสูงท่ีสุด ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ใน
พื้นที่ถูกท าลายโดยนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า เฉล่ียเท่ากับ 3.31 รองลงมาคือ เกิด
ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 และ
ค่าเฉล่ียของด้านส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุดคือ ขาดการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม เช่น สภาพถนน 
ทางเดิน ทางเท้า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน  
การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชนของตัวแทนประชาชนในชุมชนตลาด

บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึง
ค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้าน
ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  พบว่าความผูกพันต่อชุมชนโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันต่อชุมชนสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 รองลงมาคือ ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 และค่าเฉล่ียของความผูกพันต่อชุมชนน้อยที่สุดคือ ด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึง
ค่านิยมของชุมชนสูงท่ีสุด ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31 รองลงมาคือ ภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าเป็นสมากชิกของชุมชนที่
อาศัยอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และค่าเฉล่ียของด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชนน้อยที่สุดคือ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21  

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความ
พยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชนสูงท่ีสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะ
ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะท าทุกอย่างเพื่อ
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การพัฒนาและความก้าวหน้าของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และค่าเฉล่ียของด้าน
ความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชนน้อยที่สุด คือทุ่มเทและเสียสละ
ในการท างานให้กับชุมชนอย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความ
เป็นสมาชิกของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 
เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชนสูงท่ีสุด ได้แก่ 
ไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่อ่ืน ที่ได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่ดีกว่า  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ คิดว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่ดีที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และค่าเฉล่ียของด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชนน้อย
ที่สุดคือมีความผูกพันต่อชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสูงท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลร่วมกัน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน้อย
ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหา
ร่วมกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณา
โดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันสูงที่สุด ได้แก่  การมี
ส่วนร่วมในการศึกษาสาเหตุของปัญหาชุมชน  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 
รองลงมาคือ การวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็นปัญหาขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.47 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกนันอ้ยที่สุด
คือ ร่วมประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนินการต่างๆของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.33 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนร่วมกันสูงที่สุด ได้แก่  ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการวางแผนชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการ
เขียนและจัดท าแผนกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และค่าเฉล่ียของการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันน้อยที่สุดคือ ช่วยอ านวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน พบว่ามีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานร่วมกันสูงที่สุด ได้แก่ ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันน้อยที่สุด
คือ ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.63 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ร่วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ตัดสินใจในการสรุปผลการด าเนินงานของชุมชน  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยที่สุดคือ ร่วมก าหนด
แผนงานหรือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.85 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกันสูงที่ สุด ได้แก่ ร่วมติดตามและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 
และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกันน้อยที่สุดคือ ร่วมประเมินผล
กิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วน
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ร่วมในการรับผลประโยชน์สูงท่ีสุด ได้แก่ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการบริการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือได้รับประโยชน์
จากการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงระบบ สาธารณสุขและการขนส่ง อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยที่สุดคือ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว คือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน  อยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.13 

5.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติการทดสอบที (t–test) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างจ าแนกตามเพศ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.2 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.3 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.4 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.5 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.6 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มี
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นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.7 ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 6.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กับปัจจัยสภาพแวดล้อม  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.389 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

6.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.367 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

6.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.293 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

6.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
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จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.291 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

7.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กับความผูกพันต่อชุมชน  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความผูกพันต่อชุมชน ได้แก่ 
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน  ด้านความเต็มใจและใช้ความ
พยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
ชุมชน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยม
ของชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.335 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

7.2 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.438 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

7.3 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.482 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
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การอภิปรายผล 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

ตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นตัวแทนของ
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.57 และเป็นเพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57 มีสถานภาพสมรส จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 77.43 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 74.57 ประกอบอาชีพผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจบริการ/ค้าขาย จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57 มีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 1-10 ปี 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 44.28 และมีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.72 รองลงมาคือระดับ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 
และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คือระดับน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.14 ซ่ึงเป็นไปตามเอกสารข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม. 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม  
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวแทนประชาชนในชุมชนตลาดบาง

หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ส่ิงแวดล้อม พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 โดย
ค่าเฉล่ียของปัจจัยสภาพแวดล้อมสูงที่สุดคือ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 
รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.24 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศิริ เทพวงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนตลาด
บางหลวง ร.ศ. 122 อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า สภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย มีรายได้พอประมาณ ไม่มากไม่น้อย มีอาชีพท่ีโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ คือการเปิดร้านขาย
อาหารต่างๆ และร้านขายยา นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่พึ่งพิงธรรมชาติ คือการเก็บผักบุ้งขายและการ
ล่องเรือ หากธรรมชาติไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพ ชาวบ้านก็จะหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการรับจ้าง สภาพทางสังคมของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 มีความเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้น เมื่อมีความเจริญเข้ามาสู่พื้นที่ ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในชุมชนแต่ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงมากนกั และสามารถพูดคุย เจรจาตกลงกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านใน
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ชุมชนตลาดบางหลวงลดลง จากเดิมลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันน้อยลง ความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน
ภายในชุมชนลดน้อยลง ด้านวัฒนธรรม พบว่าชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 มีประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลาย แต่ในปัจจุบันชาวบ้านบางกลุ่มขาดความสามัคคี
ในการท ากิจกรรม การร่วมมือร่วมใจแบ่งออกเป็นฝักฝ่าย ท าให้สภาพวัฒนธรรมและประเพณี
ดั้งเดิมลดลง และสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 เป็นชุมชนอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน 
ในอดีตชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น ส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของชาวบ้าน ซ่ึงชาวบ้านได้รวมตัวกันช่วยปรับสภาพน้ าให้มีคุณภาพดีขึ้น มีการจัดการ
ด้านขยะ เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม เป็นที่ช่ืนชมของนักท่องเที่ยว  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของนรีรัตน์ ทับทองกุล (2553) ได้
ศึกษาเรื่องโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง ปี 2553 ณ ชุมชนตลาดบางหลวง ต าบลบาง
หลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบางหลวงเป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้พอประมาณไม่มากไม่
น้อย มีฐานะดี มีอาชีพท่ีโดดเด่นและเอกลักษณ์ คือการเปิดร้านขายอาหารต่างๆ ตลาดบางหลวงมี
สภาพเหมือนตลาดเก่าในอดีต ชาวบ้านตลาดบางหลวงจึงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนคนชนบท ไม่
ค่อยพึ่งพากันเหมือนคนในเมือง แต่ละครอบครัวจะมุ่งมั่นท ามาหากินตามก าลังความสามารถของ
ตนเอง เมื่อเสร็จแล้วจะพักผ่อนดูแลครอบครัวและไม่เข้าไปมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะเรื่องนั้นๆไม่
เกี่ยวข้องหรือไม่เห็นด้วย มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง เชื่อมั่นและเข้มแข็ง เนื่องจากคิดว่า
ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความส าเร็จมาก่อน  ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 เป็นตลาดเก่าแก่ที่
ปัจจุบันยังคงมีกล่ินอายความเป็นชุมชนจีนโบราณทั้งด้านอาคารบ้านเรือนที่อนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิม
ไว้ วัฒนธรรมประเพณีโบราณต่างๆ อาหารที่ไม่สามารถหารับประทานที่อ่ืนได้ แต่มีที่ตลาดบาง
หลวงแห่งนี้เพียงแห่งเดียว การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตลาดบางหลวง มีลักษณะเด่น คือ
ทุกครอบครัวจะใช้ท่ีดินในการปลูกที่พักอาศัย และบางครอบครัวใช้เป็นที่พักอาศัยและเป็นสถานที่
ประกอบอาชีพค้าขายด้วย ส่วนแหล่งน้ าจะมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแหล่งน้ าส าคัญ นอกจากใช้น้ าในการ
อุปโภคแล้วยังเป็นแหล่งอาชีพที่ส าคัญ คือ การเก็บผักบุ้ง ผักกระเฉดขาย และการล่องเรือเพื่อน า
นักท่องเที่ยวชมธรรมชาติท้ังสองฝ่ังแม่น้ า 

อธิบายได้ว่าการเปล่ียนแปลงของตลาดบางหลวง จากประวัติชุมชนและกระบวน 
การปรับตัวเข้าสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่แต่นั้นเดิมตลาดบางหลวงเป็นแหล่งค้าขายทางน้ า ที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอบางเลน เพราะมีท่าเทียบเรือ หลายท่า สะดวกในการขนถ่ายสินค้า ทาง
การเกษตร มีบริษัทสุพรรณขนส่งให้บริการเดินเรือจากสุพรรณบุรีไปยังสถานีรถไฟงิ้วราย  อ.นคร
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ชัยศรี เพื่อเดินทางระหว่างหมู่บ้านหรือเข้ากรุงเทพฯ เมื่อกาลเวลาเปล่ียนไปเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาแทน มีการสร้างถนน การสัญจรทางน้ าลดลง รถยนต์เข้ามาแทนที่เรือ ท าให้การค้าขายสินค้าทาง
น้ าเริ่มซบเซาลง แต่การค้าขายของชาวตลาดบางหลวงก็ยังคงอยู่ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้าน
ต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์ จึงท าให้มีนายทุนจากภายนอกเข้ามาด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยว และพัฒนา
รูปแบบตลาดเสียใหม่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

การท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ท าให้เกิดปัญหาการแออัดของการคมนาคม ปัญหาน้ าเสีย มลพิษทางเสียง
และอากาศ แต่มีส่วนท าให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่และสาธารณูปโภคในชุมชนให้ดีขึ้น ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ท าให้เกิดการจ้างงานในชุมชน ไม่ต้องไปหางานนอกชุมชน มีทางเลือกด้านอาชีพเพิ่มขึ้น 
ที่ตลาดบางหลวงการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน ผลกระทบทางสังคม การท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งในชุมชน โดยเฉพาะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากและ
ผลประโยชน์สูง มีความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและระหว่างผู้ประกอบการกับคนใน
ชุมชนที่ถูกกีดกันด้านการค้า มีการเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยวในการขายสินค้าและ
ให้บริการ ผลกระทบทางวัฒนธรรมเป็นไปในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือกระตุ้นให้เกิดการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านการแต่งตัว กิจกรรมทางวัฒนธรรม ความรู้สึกภูมิใจในท้องถ่ินของ
ตน ซ่ึงตลาดบางหลวงสามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้ชุมชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยจึงจะน าไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่ผลการวิจัย
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน  
การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อชุมชนของตัวแทนประชาชนในชุมชนตลาด

บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึง
ค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้าน
ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  พบว่าความผูกพันต่อชุมชนโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันต่อชุมชนสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 รองลงมาคือ ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 และค่าเฉล่ียของความผูกพันต่อชุมชนน้อยที่สุดคือ ด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Need Hierarchy Theory) ของ Maslow ที่มีพื้นฐานมาจาก
ความต้องการของมนุษย์ คือความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์จ าเป็นที่จะต้องได้รับอย่าง
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สมบูรณ์เสียก่อนมนุษย์จึงจะเกิดความต้องการในขั้นต่อๆ จนกระทั่งถึงขั้นที่ 5 คือความต้องการที่จะ
ได้รับความส าเร็จในชีวิต โดยสมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายและค่านิยมของชุมชนว่าเป็น
ชุมชนที่มีความมั่นคง  มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องจากบุคคลภายนอก ท าให้เกิดความ
คาดหวังในงานว่าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นจนท าให้มีความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะด ารงอยู่ในชุมชน นอกจากนี้ทัศนคติกับเพื่อนบ้านท าให้การท างานเป็นไป
อย่างราบรื่น 

อธิบายได้ว่าความผูกพันต่อชุมชน ได้แก่ ความผูกพันด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้
ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของ
ประชาชนที่มีต่อชุมชนในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน ในด้านความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับชุมชน ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามทั้งกายและจิตใจ เพื่อที่จะปฏิบัติงานในชุมชน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีความภักดีต่อชุมชน และมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ
ชุมชนต่อไป ความผูกพันต่อชุมชนเป็นส่ิงที่มีความส าคัญยิ่งต่อความอยู่รอดและความมี
ประสิทธิภาพของชุมชน ในระดับผู้น าชุมชนหากมีความผูกพันต่อชุมชนสูงแล้ว จะเป็นแรงผลักดัน
ให้บุคคลทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจน
ค่านิยมของชุมชนที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่เป็นผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ส่วนในระดับสมาชิกใน
ชุมชนนั้น ความผูกพันจะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ดีกว่าผู้ไม่มีความผูกพันต่อชุมชน  เนื่องจากรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชุมชนด้วยนั่นเอง 
นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนที่มีความผูกพันต่อชุมชนจะด ารงความเป็นสมาชิกในชุมชนนานกว่า
สมาชิกที่ไม่มีความผูกพันต่อชุมชน เนื่องจากความผูกพันต่อชุมชนในแง่ของบุคคลเป็นความรู้สึก
อย่างลึกซ้ึงท่ีมีพ้ืนฐานมาจากชุมชน มิใช่เกิดจากความต้องการภายในตัวหรือความต้องการของตัว
บุคคล กล่าวโดยสรุป ความผูกพันต่อชุมชนเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความทุ่มเทและความพยายามของสมาชิก
ในชุมชนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายและน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

จากผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อชุมชนสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันเป็น
สภาพของประชาชนที่น าตนเองไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระท า หรือพฤติกรรมบางอย่าง เป็น
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนและเต็มใจที่จะอยู่ในชุมชน เป็นทัศนคติหรือ
ความรู้สึกอันเป็นผลจากความสัมพันธ์หรือปฏิกิริยาระหว่างประชาชนกับชุมชน เป็นระดับของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนกับชุมชน ความผูกพันต่อชุมชนเปน็ทัศนคติที่ค่อนข้าง
จะซับซ้อน เป็นลักษณะความตั้งใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท าประโยชน์  เป็น
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชุมชน   
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4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสูงท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลร่วมกัน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน้อย
ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนาคม  ธีรสุวรรณจักร  (2541)  ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ท้องถ่ินต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ กรณีศึกษา : อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท้องถ่ินต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมถึงปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
คือ  หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน   ซ่ึงอาศัยอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไม่น้อย
กว่า  1 ปี  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ  กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับปานกลางส าหรับผลการ
วิเคราะห์การฝันแปรทางเดียว  พบว่า อายุ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ิน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001 

นอกจากนี้ยังพบว่าขัดแย้งกับงานวิจัยของจุฑารัตน์  จริยาอุดม (2549)  ได้ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง โดยใช้วิธีการ
แจกแบบสอบให้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้
เป็นตลาดน้ าบางน้ าผ้ึงด้านริเริ่มการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  เนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมท้องถ่ินที่มี
ความผูกพันกัน  ด้านวางแผนพัฒนา  ด้านด าเนินการพัฒนาและด้านประเมินผลพัฒนาอยู่ในระดับ
ต่ าซ่ึงเป็นขั้นตอนที่  อบต. เป็นผู้ก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา  ด้านรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้รับ
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ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับสูง เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวัตถุและด้านจิตใจและก่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของ
ประชาชนระดับสูงสุด และขัดแย้งกับงานวิจัยของวิไล  บุญบรรจง (2543) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สถิติวิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยองอยู่ในระดับต่ า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ  
ความตระหนักถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  และความต้องการเกียรติยศ  โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

อธิบายได้ว่าการท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม จ าเป็นที่ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
อยู่ในกฎ กติกาของชุมชน การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้ คนที่ เกี่ยวข้องและ
ผลประโยชน์ในชุมชน การสร้างมาตรฐานต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบมากเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้ เนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
เป็นส่ิงท่ีต้องเกี่ยวข้องกับคนภายนอก ดังนั้น ทักษะ ความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม จึงเป็น
เรื่องที่ชุมชนเองยังมีคงวามกังวลอยู่พอสมควร แม้ว่าจะมีปัจจัยที่เ อ้ือ และการสนับสนุนจาก
ภายนอกพอสมควร แต่ชุมชนเองต้องสามารถคาดการณ์ และประเมินว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกันอภิปราย 
ระดมความคิดเห็น จากชุมชนให้กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซ่ึงมีองค์ประกอบ 
คือความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และสภาพปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่วม
เชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนได้ แล้วจึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
เป้าหมายการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับสิทธิของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชนต้องมีการคิดไตร่ตรองวินิจฉัย และร่วมตัดสินใจจะเปิดหมู่บ้านรองรับ
อย่างไร ควรเป็นรูปแบบใด ใครบ้างที่ เกี่ยวข้อง ใครมีบทบาทจัดการอย่างไร และภายหลัง
นักท่องเที่ยวกลับแล้วมีการลดผลกระทบอย่างไร ด้วยวิธีการใด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์
ภายในชุมชน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมนี้ 
หรือผลักดันให้องค์กรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงาน
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หนึ่งขององค์กรนั้นๆ แต่ทั้งนี้การด าเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมี
ผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินหรือของดีในชุมชนเพื่อจัดปรับเป็น
กิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุด
เท่าที่สามารถจะท าได้ ความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว จะมีบทบาท
หลากหลายมากขึ้น คือจะมีผู้ที่ เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การน าพา
นักท่องเที่ยว การส่ือความหมาย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้องไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกน
น าภายในชุมชนเท่านั้น ควรมีระบบกระจายที่ทั่วถึงและเป็นธรรม การเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท่ีระรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถจัดปรับกระบวนการให้เหมาะสม 
สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวใน
ครั้งต่อไป และประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการความต้องการ
ความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้  ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

5.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติการทดสอบที (t – test) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างจ าแนกตามเพศ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่าประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนในชุมชนตลาดบาง
หลวงท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์  จริยาอุดม (2549) ได้ศึกษา
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เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง โดยใช้วิธีการ
แจกแบบสอบให้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็น
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งด้านริเริ่มการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  เนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมท้องถ่ินที่มี
ความผูกพันกัน  ด้านวางแผนพัฒนา  ด้านด าเนินการพัฒนาและด้านประเมินผลพัฒนาอยู่ในระดับ
ต่ าซ่ึงเป็นขั้นตอนที่  อบต. เป็นผู้ก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา  ด้านรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวัตถุและด้านจิตใจและก่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของ
ประชาชนระดับสูงสุด ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ที่ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ข้อเสนอแนะการวิจัย  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง  อบต. ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น  และด้านวางแผนพัฒนามีการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งให้เป็นที่รู้จักมากขึ้ น  
และระบบการบริหารภายใน อบต. ให้ใช้ระบบคุณธรรม  เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่และการสร้างงาน  สร้างอาชีพของชุมชนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ 

นอกจากนี้ยังพบว่าขัดแย้งกับงานวิจัยของเกศินี  มรนนท์ (2553) การศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ในต าบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมด้านความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข่าวสารกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในต าบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 
คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test จากผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน ต าบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
การมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียจากมากถึงน้อยดังนี้  ขั้นการด าเนินการพัฒนา มีค่าเฉล่ียสูงสุด ขั้นการ
ประเมินผลการพัฒนา ขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ขั้นการริเริมการพัฒนาและขั้นการ
วางแผน ตามล าดับ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ เวลา และปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วม ด้านการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมแตกต่างกัน 
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ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมด้านความรู้ ความ
เข้าใจที่แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อธิบายได้ว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป  และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในท้องถ่ินในการรักษาสภาพแวดล้อมจะท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนมาสู่ชุมชนและท้องถ่ิน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นด้วย และการมี
ส่วนร่วมไม่มีการบังคับประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตามโอกาส  และความ
เหมาะสมของตน ซ่ึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนนั้น  บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลจะค านึงถึงความสามารถ ความพร้อมและโอกาสหรือการได้รับการชักชวน และการมีส่วน
ร่วมของบุคคลขึ้นอยู่กับความพร้อมของตนเอง  ในการที่จะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยการ
สังเกตการมีและการเข้าใจในส่ิงเร้าที่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยตนเอง 

ส่วนประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่าประชาชนที่มีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพอยู่
ในชุมชนมาระยะหนึ่งแล้วจะเกิดความคุ้นเคยกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน ซ่ึงการประกอบอาชีพในชุมชนเป็นระยะเวลานานเท่าใด  ก็จะท าให้เกิดความสะสม
ทรัพยากรที่จะได้รับจากชุมชนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นประชาชนที่ประกอบอาชีพในชุมชนมานาน
ย่อมมีความผูกพันต่อชุมชนในระดับมาก และการตัดสินใจที่จะย้ายออกจากชุมชนยากกว่าคนที่
ประกอบอาชีพในชุมชนมาไม่นาน ดังนั้นประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพแตกต่างกัน จึงมีการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วน
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ร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
ร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 6.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กับปัจจัยสภาพแวดล้อม  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

6.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  อธิบายได้ว่าปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบและมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือหากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
จะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น  ความสามารถในการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  
ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตในธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในตลาดเดิมให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น และการเจาะตลาดใหม่  ท าได้โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ให้เพียงพอและหลากหลาย  เพื่อสร้างจุดดึงดูดหรือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้การที่จะบรรลุเป้าหมายได้ จ าเป็นจะต้องอาศัยการ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  อธิบายได้ว่าปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านสังคม เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชน ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชน การร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ และพื้นที่ของชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนนั้นๆ เป็นส าคัญก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
พัฒนา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนนั้นๆ เป็นส าคัญก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่มี
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ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าปัจจัยสภาพ 
แวดล้อม ด้านวัฒนธรรม เป็นรูปแบบของกิจกรรมในชุมชน และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้
กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นพฤติกรรมและส่ิงที่สมาชิกใน
ชุมชนผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน วัฒนธรรมส่วน
หนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ 
รวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและการให้ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ท าให้วัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน 
รวมไปถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมท้ังระบบศีลธรรมของชุมชนอีกด้วย เมื่อมีการพัฒนา
พื้นที่ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่เปล่ียนไปจากเดิม 
ดังนั้นสมาชิกในชุมชนจึงมีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนไม่ให้เส่ือมโทรม 
ด้วยการร่วมมือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพื้นที่ การ
รักษารากฐานวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยการอนุรักษ์  บ ารุงรักษา เพื่อจะสามารถใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ต้นทุนของการท่องเที่ยว เช่น โบราณสถาน งานประเพณี เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

6.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าปัจจัย
ทางส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง ควรมีการพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและบริการด้านการท่องเที่ยว และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ที่ดีขึ้น เหมาะสมกั บความต้องการของ 
นักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือน ในขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่กันไป โดยการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยาวนานที่สุด แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ทั้งระดับกระทรวง  กลุ่มจังหวัด ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
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ประชาชนในท้องถ่ิน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบูรณาการ การบริหาร
จัดการและขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งในพื้นที่และท้องถ่ินให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน เชื่อมโยงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  จึงเป็นส่ิงที่ควรเร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างเร่งด่วน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมท้ังมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตดัสินใจของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสาร
สองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจการลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการ
สร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยม
ของชุมชน รวมท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2546: 42) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ประชาชนคิดริเริ่มใน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของ
หลักการพัฒนาชุมชนที่จะน าประชาชนให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง เชื่อมั่นในการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 

7.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กับความผูกพันต่อชุมชน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
- Moment Correlation Coefficient)  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความผูกพันต่อชุมชน ได้แก่ ด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มทีใ่น
การปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน ด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) มี
รายละเอียดดังนี้ 
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7.1 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยม
ของชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน เป็นความภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนวา่เป็นสมาชิกของชุมชนที่
อาศัยอยู่ และรู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้ จึงท าให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ และจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชุมชน 
เนื่องจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้องกับชุมชน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของ
ท้องถ่ินมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของซ่ึงมีความรัก ความหวงแหน พึ่งพิงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่ทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวได้ โดยชุมชนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการ
เจริญเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อที่จะคงสภาพความสมบูรณ์ต่อไป 

การมีส่วนร่วมนั้นต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงใจในการเข้าร่วมของ
ประชาชน ส่ิงท่ีจะได้ตามมาคือความเชื่อมั่นและไว้วางใจในชุมชน โดยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจกันนั้น ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ก าหนดให้เป็นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมของชุมชน  
ชซ่ึงการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ความไว้วางใจกันและกัน เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้กระบวนการ
มีส่วนร่วมประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจอาจท าได้คือการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร  การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่าง
ตรงไปตรงมาครบถ้วน รวมท้ังต้องมีการติดต่อระหว่างสมาชิกอย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง และท าอย่าง
ตั้งใจ ซ่ึงเป็นส่ิงที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการสร้างและด ารงไว้ซ่ึงความเชื่อมั่นและควา ม
ไว้วางใจการร่วมมือซ่ึงกันและกัน 

7.2 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความผูกพันต่อชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความ
พยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน คือการที่ประชาชนมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะท าทุกอย่าง
เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของชุมชน และปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่
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ชุมชนจะได้รับ ดังนั้นเม่ือได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะทุ่มเทให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่
และเสียสละในการท างานให้กับชุมชนอย่างเต็มความสามารถ ท าให้หน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีผลต่อ
ความส าเร็จของชุมชน 

จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพื่อ
ก าหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยด าเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมนั้น จึงท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมี
หลักการร่วมกัน คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชน
ได้มีการพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจ
ลงมติที่จะด าเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิด
ร่วม วางแผนร่วม ท ากิจกรรมร่วม ติดตามประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์
ร่วมกัน ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชนเดิมที่มี
อยู่แล้วเช่นกัน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ก็ได้ เพ่ือกลไกที่ท าหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมดใน
ระดับหนึ่ง และด าเนินการด้านการก าหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การจัดการ การประสานงาน 
เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน รูปแบบ 
เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องค านึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่า
เทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน ส าหรับ
การจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถก ากับดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ ชุมชนที่จัดการ
ท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน
และกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างานการท่อง เที่ยวโดยชุมชนให้
ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลง
ร่วมภายในชุมชนด้วย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

7.3 ความผูกพันต่อชุมชน ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าเมื่อประชาชนเกิดความผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ ก็จะอาศัยอยู่ใน
ชุมชนนี้ ตราบเท่าที่ชุมชนยังด ารงอยู่ โดยไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่อ่ืน ที่ได้ค่าตอบแทน
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หรือรายได้ที่ดีกว่า และตั้งใจจะท างานให้กับชุมชน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน เพราะคิดว่า
ชุมชนที่อาศัยอยู่ เปน็ชุมชนที่ดีที่สุด กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในอาณาบริเวณหนึ่ง โดยคนเหล่านั้น
เชื่อว่าคนเองมีความผูกพันกับอาณาบริเวณนี้ มีความยึดเหนี่ยวกัน มีการกระท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ หรือทางสังคม 
เนื่องจากการที่สมาชิกของชุมชนได้รับผลกระทบจากสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สภาวะข้าว
ยากหมากแพง สภาวะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายและสภาวะผลกระทบจากราคาน้ ามันมีอิทธิพลต่อ
ความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน รวมทั้งการได้รับแรงจูงใจโดยค าแนะน าจากสมาชิก
ภายในชุมชนด้วยกัน การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางส่ือ การเรียนรู้จากเรื่องราวที่ผ่านมาและ
ความต้องการด้านการด ารงชีวิต จึงท าให้มีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน 
และต้องการที่จะส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับความผูกพันต่อชุมชน 
ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความ
พยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไล บุญบรรจง (2543) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติ
วิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝั่งทะเลเมืองระยองอยู่ในระดับต่ า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ  ความตระหนัก
ถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  และความต้องการเกียรติยศ  โดยมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมื่อประชาชนในชุมชนมีความ
ผูกพันต่อชุมชนแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการเข้ามีบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน โดยผู้น าชุมชนและแกนน าที่หลากหลาย ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
องค์การบริการส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ครูอาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น มี ส่วนร่วมกัน
ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงเป็นการผนึกก าลังความคิด
สร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุกคนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และน าวิสัยทัศน์ที่ได้มาก าหนดเป็นเป้าหมาย เป็นทิศทางของการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในระยะต่อไป ดังที่พจนา สวนศรี (2546: 185-188) ได้กล่าวไว้ว่าชุมชนหลายแห่งตัดสินใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 

 

เปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมีรูปแบบการคิดตัดสินใจด้วยการมองวิสัยทัศน์ 3 รูปแบบด้วยกัน 
คือ 

1.  มองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับ
คนภายนอก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่ และหวังว่าจะได้เพื่อนที่
เข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
เพื่อประสานการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น 

2.  การท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม จ าเป็น
ที่ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ในกฎ กติกาของ
ชุมชน การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ในชุมชน การ
สร้างมาตรฐานต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขีด
ความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้ 

3.  การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการสร้าง
โอกาสในการฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อม โดยมองท่ีรายได้เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้
จากกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที่ยว 

ซ่ึงทั้ง 3 รูปแบบนี้มีพื้นฐานการคิดจากชุมชนเอง ที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของตนเองที่พร้อมจะส่ือต่อคนภายนอก โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอด นอกจากนั้นแล้ว ชุมชนเองยังต้องการความเข้าใจ ความร่วมมือของนักท่องเที่ยวในเคารพ
ในกฎ กติกา ท่ีชุมชนร่วมกันสร้างไว้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  จากผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อชุมชนของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของ
ชุมชน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องสร้างความผูกพันของประชาชนในชุมชนให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากความผูกพันต่อชุมชนจะ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประ๙ชนโดยตรง ซ่ึงจะต้องท ากันอย่างเป็นระบบ โดยอาจเริ่มจากการ
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมไปถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพื่อท าให้เกิดความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกันและทราบถึงความต้องการของสมาชิกในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของชุมชน สร้างวัฒนธรรม
ชุมชนที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน จัดระบบบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น เป็นต้น 
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2.  จากผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไปท่ีมิใช่คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะขั้นตอนการวางแผนและการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการที่
เกิดจากการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถ่ิน นอกจากนี้ควรมีการจัดเวทีชาวบ้านประชุมและประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

3.  ควรมีการจัดอบรมและกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม โดยเน้นให้เห็นถึงการจัดการการ
ท่องเที่ยวและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับท้องถ่ิน หากไม่มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนให้เกิดความรักและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม   

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

1.  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จั งหวัดนครปฐม หรือศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ
เพิ่มเติม เช่น ค่านิยมในชุมชน บรรยากาศในชุมชน หรือภาวะผู้น า เป็นต้น เนื่องจากมีปัจจัยหลายตวั
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน และควรมีการศึกษาวิจัย
เชิงเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกับพื้นทีอ่ื่น เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหาร
ภายในชุมชนด้านต่างๆ ที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ดีขึ้น  

2.  ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นควรมีหน่วยงานให้
การสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

3.  ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โครงการที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว เพื่ อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น  ที่มีผลต่อความเ ส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
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                                                                 แบบสอบถาม 

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนรว่มในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 
ค าชี้แจง     แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา
ระดับการมีส่วนรว่มในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

                                                                                                                               
ค าอธบิาย    แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อชุมชน 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
                     ผู้วิจัยขอขอบคุณทกุท่านทีก่รุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
 

 
 

                                                              นางสาว สุธาทิพย์  เข็มน้อย 
                                        นักศกึษาปรญิญาโท  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ของค าตอบตามความเป็นจริง (เพียงค าตอบเดียว) 
 
1. เพศ  

  ชาย           หญิง 
 
2. อาย ุ

  น้อยกว่า 21 ปี       21-30 ปี       31-40 ปี 
   41-50 ปี       51-60 ปี       มากกว่า 60 ปี 

 
3. สถานภาพสมรส  

 โสด                               สมรส         แยกกนัอยู่ 
  หย่า                              หม้าย 

 
4. ระดับการศึกษา   

  ไม่ได้ศึกษา 
  ประถมศึกษา     
  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ปริญญาตร ี
  สูงกว่าปริญญาตร ี

 
5. อาชีพ 
             รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ       ครู/ อาจารย์/ นกัวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
             พนักงาน/ ลูกจ้าง/ รับจ้างทั่วไป                         ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบรกิาร/ค้าขาย  
             ผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่วนตัว                       ผู้ประกอบการด้านการเกษตร       
             นักเรียน/ นิสิต/ นักศกึษา                                  ไม่ได้ท างาน/ ว่างงาน 
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6.  ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ  

                               น้อยกว่า 1 ปี                        1 – 10 ปี 
                                  11 – 20 ปี                          21 – 30 ปี  

                           30 ปีขึ้นไป   
 
7.  รายได้ต่อเดือน 

   น้อยกว่า 5,000 บาท      5,001 – 10,000 บาท  
   10,001 – 15,000 บาท    15,001 – 20,000 บาท 

                        มากกว่า 20,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมลูปัจจัยสภาพแวดลอ้ม 
 
ค าชี้แจง  :  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมากที่สุด 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
    ของตัวเงิน 

     

2. ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น      
3. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านได้รับความสนใจจากนกั  
     ลงทุน เข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น 

     

4. เศรษฐกิจของชุมชนไดร้ับการพฒันาในทางท่ีดขีึ้น      
5. ประชาชนมีความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตทีด่ีขึน้      

ด้านสังคม 
6. มีการประสานความรว่มมือระหว่างสมาชิกในชุมชน 

     

7. ประชาชนในชุมชนไดร้ับความรู้และวิทยาการ 
    ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว 

     

8. พื้นที่ของชุมชนเป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น      
9. สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการพฒันา      
10. มีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน      
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ส่วนที่ 2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านวฒันธรรม 

11. มีการรณรงคใ์ห้มีการอนรุักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว 
     

12. มีการร่วมมือพฒันาพื้นทีใ่ห้เป็นการท่องเที่ยว 
      แบบยั่งยืน 

     

13. ท่านคิดว่าวิถีชีวิตและวฒันธรรมในพื้นที่เปล่ียนไป      
14. มีการอนุรกัษว์ัฒนธรรม และชวีิตความเป็นอยู่ของ 
     ชุมชน 

     

15. ท่านคิดว่ากจิกรรมการท่องเที่ยวมคีวามเหมาะสม 
      กับสภาพวัฒนธรรมของพื้นที ่

     

ด้านสิ่งแวดล้อม 
16. ส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในพืน้ที่ถูกท าลาย  
      โดยนกัท่องเที่ยว     

     

17. เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว      
18. ขาดการบริหารจดัการเกี่ยวกับการอนุรกัษ ์
      ส่ิงแวดล้อมในพื้นที ่

     

19. ขาดการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม เช่น  
      สภาพถนน ทางเดิน ทางเท้า 

     

20. มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน      
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามข้อมลูความผกูพันตอ่ชุมชน 
 
ค าชี้แจง  :  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความผูกพัน ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความผกูพัน ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความผูกพัน ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความผูกพนั ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความผูกพัน ในระดับมากที่สุด 

 

ความผูกพันต่อชุมชน 

ระดับความผกูพัน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านความเชื่อมัน่และยอมรับเป้าหมาย 

รวมถึงค่านิยมของชุมชน 
 

1. ท่านภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าท่านเป็น  
    สมาชิกของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

2. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนของท่านจัดขึ้น  
    ด้วยความเต็มใจเสมอ 

     

3. ท่านรู้สึกมั่นคงเมื่อได้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้      
4. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 
    ของชุมชน 

     

5. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท างานของท่าน 
    สอดคล้องกับชุมชน 

     

ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที ่
ในการปฏิบัตงิานให้ชุมชน 

 

6. เมื่อได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจะ 
    ทุ่มเทให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่ 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

ความผูกพันต่อชุมชน 

ระดับความผกูพัน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
7. ท่านปฏิบัติงานทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์ 
    สูงสุดที่ชุมชนจะได้รับ 

     

8. ท่านมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะท าทุกอย่างเพื่อ 
   การพัฒนา และความก้าวหน้าของชุมชน 

     

9. หน้าที่ของท่านที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีผลต่อความส าเร็จ 
    ของชุมชน 

     

10. ท่านได้ทุ่มเท และเสียสละในการท างานให้กับ 
     ชุมชนอย่างเต็มความสามารถ 

     

ด้านความตอ้งการที่จะรักษา 
ความเป็นสมาชกิภาพของชุมชน 

 

11. ท่านมีความผูกพันต่อชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่      
12. ท่านจะอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ ตราบเท่าที่ชุมชนยัง 
      ด ารงอยู่ 

     

13. ท่านตั้งใจจะท างานให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์  
      ส่วนรวมของชุมชน 

     

14. ท่านไม่ต้องการที่จะย้ายออกไปท างานที่อ่ืน ที่ได้ 
      ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่ดีกว่า 

     

15. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านเป็นชุมชนที่ดีที่สุด 
      ส าหรับท่าน 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมลูการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 
 
ค าชี้แจง  :  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมากที่สุด 

 

 
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 

และประเดน็ปญัหาร่วมกัน 
 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการส ารวจ เก็บข้อมูลของชุมชน      
2. ท่านมีส่วนร่วมในการศกึษาสาเหตขุองปัญหาชุมชน      
3. ท่านวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็นปัญหาขึ้น      
4. ท่านช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาปัญหาท่ี 
    เกิดขึน้ในชุมชน 

     

5. ท่านมีส่วนร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ในการด าเนนิการค้นหาปัญหาของชุมชน 

     

6. ท่านร่วมประเมินความเปน็ไปไดใ้นการด าเนนิการ 
    ต่างๆของชุมชน 

     

การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกนั  
7. ท่านร่วมวางกฎระเบียบของแต่ละกิจกรรมในชุมชน      
8. ท่านช่วยอ านวยความสะดวกในการวางแผน 
    กิจกรรมต่างๆ 
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ส่วนที่ 4 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
9. ท่านช่วยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณต์่างๆ ในการ 
    วางแผนของชุมชน 

     

10. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผน      
11. ท่านช่วยประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใน 
      การด าเนนิการวางแผนชุมชน 

     

12.  ท่านมีส่วนร่วมในการเขยีนและจัดท าแผน 
       กิจกรรมต่างๆ 

     

การมีส่วนร่วมในการปฏบิัติงานร่วมกัน  
13. ท่านปฏิบัติตามแผนหรือกจิกรรมของชุมชน      
14. ท่านช่วยชกัชวนผู้อ่ืนให้เข้ารว่มกจิกรรมชุมชน      
15. ท่านช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตกิิจกรรม      
16. ท่านช่วยประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆ ในการ 
      ด าเนินกจิกรรมของชุมชน 

     

17. ท่านให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือ  
      อุปกรณ์ต่างๆกับชุมชน 

     

18. ท่านช่วยจดัหางบประมาณในการปฏิบัติงานชุมชน      

การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ  
19. ท่านร่วมตดัสินใจในการแก้ไขปญัหาท่ีเกิดขึ้นใน 
      ชุมชน 

     

20. ท่านร่วมก าหนดแผนงาน หรือ โครงการส่งเสริม 
      การท่องเที่ยวของชุมชน 

     

21. ท่านร่วมเลือกกจิกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
 

   ส
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ส่วนที่ 4 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
22. ท่านร่วมก าหนด คัดเลือก บุคลากรในการปฏิบัต ิ
      กิจกรรมของชุมชน 

     

23. ท่านร่วมตดัสินใจวางกฎระเบียบของกิจกรรมต่างๆ      
24. ท่านตัดสินใจในการสรุปผลการด าเนนิงานของ 
      ชุมชน 

     

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน  
25. ท่านร่วมประเมินผลกิจกรรมของชุมชน      
26. ท่านร่วมตดิตามและหาแนวทางในการปรับปรุง 
      การด าเนนิงานของชุมชน 

     

27. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา 

     

28. ท่านมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรคในการ 
      ด าเนินงานของชุมชน 

     

29. ท่านมีส่วนร่วมอ านวยความสะดวกและให้การ 
      สนับสนุนการประเมินผลชุมชน 

     

30. ท่านมีส่วนร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และมาตรการด้าน 
      การท่องเที่ยวของชุมชน 

     

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์  

31. ท่านได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการบรกิารและ 
      ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

     

32. ท่านได้รับประโยชน์จากการยกระดับโครงสร้าง 
      พื้นฐาน การปรับปรุงระบบ สาธารณสุขและ 
      การขนส่ง 
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ส่วนที่ 4 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
33. ชุมชนของท่านได้เรียนรู้คณุค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
      ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมคีวามส าคัญต่อ 
      รายได ้

     

34. กระตุน้ให้เกดิความภาคภูมใิจในมรดกของท้องถ่ิน 
      และของชาติท าให้เกิดความใส่ใจในการอนรุักษ ์

     

35. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว คือส่งเสริม  
      ให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน 

     

 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………….
..……………...………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………… 
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………… 
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
 

 1.  ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นครอนบาค ของข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวแทน
ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 65.67 41.885 .123 .779 
2. 65.87 43.292 .090 .789 
3. 65.53 41.361 .121 .782 
4. 65.63 39.413 .363 .767 
5. 65.53 41.706 .097 .782 
6. 65.67 41.195 .195 .776 
7. 64.93 39.306 .394 .765 
8. 65.77 39.840 .255 .774 
9. 65.70 38.700 .408 .764 
10. 65.30 38.148 .402 .764 
11. 65.23 39.702 .315 .770 
12. 65.70 39.183 .301 .771 
13. 66.20 40.855 .250 .773 
14. 66.60 37.283 .364 .768 
15. 66.03 37.482 .458 .759 
16. 65.77 34.392 .774 .734 
17. 66.07 38.409 .430 .762 
18. 65.97 37.551 .411 .763 
19. 66.13 38.120 .421 .762 
20. 66.13 36.395 .572 .751 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.777 .760 20 
 

2.  ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นครอนบาค ของข้อมูลความผูกพันต่อชุมชนของตัวแทน
ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและ
ยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน  ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานให้ชุมชน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน 

 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 48.53 25.568 .352 .801 
2. 48.37 25.482 .442 .791 
3. 48.27 27.030 .290 .803 
4. 48.43 27.082 .295 .802 
5. 48.30 25.183 .553 .782 
6. 48.13 27.775 .250 .804 
7. 47.97 26.999 .431 .793 
8. 47.97 25.413 .492 .787 
9. 48.23 25.633 .588 .782 
10. 48.57 26.530 .371 .796 
11. 48.67 26.023 .490 .788 
12. 48.57 27.013 .376 .796 
13. 48.53 26.464 .453 .791 
14. 48.13 26.189 .509 .787 
15. 48.07 26.064 .411 .794 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.804 .810 15 
 
 

3.  ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นครอนบาค ของข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 120.60 83.490 .025 .741 
2. 120.73 82.685 .088 .739 
3. 120.70 84.907 .103 .747 
4. 120.70 82.907 .048 .741 
5. 120.57 82.116 .140 .737 
6. 120.83 81.247 .201 .734 
7. 120.90 83.886 .019 .743 
8. 121.03 81.689 .175 .735 
9. 120.57 82.185 .093 .740 
10. 120.80 84.993 .105 .750 
11. 120.33 77.471 .429 .722 
12. 120.37 77.826 .455 .722 
13. 120.57 76.875 .526 .719 
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Item-Total Statistics (ต่อ) 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
14. 121.43 84.599 .079 .749 
15. 120.47 79.706 .309 .729 
16. 121.10 85.197 .115 .754 
17. 121.10 79.817 .131 .742 
18. 120.57 76.185 .454 .720 
19. 120.87 74.051 .472 .716 
20. 121.30 80.079 .140 .740 
21. 120.67 76.713 .466 .720 
22. 120.80 73.200 .577 .710 
23. 119.87 74.189 .604 .711 
24. 120.03 71.413 .712 .701 
25. 120.80 73.683 .628 .709 
26. 119.70 80.286 .388 .729 
27. 119.83 78.695 .466 .724 
28. 119.87 79.430 .364 .727 
29. 120.03 77.551 .466 .722 
30. 120.17 78.695 .318 .728 
31. 119.90 73.610 .619 .709 
32. 120.47 73.775 .668 .708 
33. 121.87 93.292 .507 .780 
34. 120.47 82.395 .093 .739 
35. 121.67 89.402 .319 .770 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.738 .756 35 
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