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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทาให้เกิ ดการวางแผนปฏิ บตั ิการท่องเที่ ยวตลาดน้ า
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่ องเที่ ยวชุ มชนโดยสร้ างรู ปแบบการจัดการตลาดน้ า กลุ่มตัวอย่างและ
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม
ความต้องการและความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวนาร่ อง จานวน 71 คน ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มประชาชนตาบลดอนมะโนรา จานวน 346 คนโดยใช้แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ผูน้ าชุมชนและผูป้ ระกอบการ จานวน 42 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ และใช้
แบบสังเกตแหล่งท่ องเที่ ยวตลาดน้ า ประชาชนตาบลดอนมะโนรา 265 คน เข้าร่ วมการเปิ ดเวที
ชาวบ้าน มีนกั วิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูจ้ ดั การตลาดน้ า 10 คน เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม มีประชาชน
35 คนเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่ตาบลดอนมะโนรา ใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบ
สามเส้า สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการศึ กษาพบว่านักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่ างประเทศ ต้องการสื่ อประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์ เน็ต ต้องการอาหารไทยประจาท้องถิ่น เรี ยนรู ้การทาอาชี พ ต้องการ
เอกสารความรู ้ วฒ
ั นธรรมชุ มชน มัค คุ เทศก์ท้องถิ่ น และนั่งเรื อชมธรรมชาติ ผลจากการประชุ ม
เชิ งปฏิบตั ิการทาให้เกิดแผนปฏิบตั ิการท่องเที่ยวตลาดน้ าที่ประกอบด้วย 1)โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ ยว 2)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์และจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก 3)โครงการอนุ รักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น 4)โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม 5)โครงการมัคคุ เทศก์น้อย 6)โครงการจัดที่ พกั
แบบโฮมสเตย์ 7)โครงการนวดแผนโบราณ 8)โครงการขี่ จัก รยานท่ อ งเที่ ย ว ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
กระบวนการวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการตลาดน้ ามีองค์ประกอบดังนี้ 1) ด้านการจัดการท่องเที่ยว
โดยจัดให้มีคณะทางานมีการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 2) ด้าน
การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมวางแผนและติ ดตามประเมิ นผลการ
จัดการท่องเที่ยว 3) ด้านการคมนาคมจัดบริ การรถรับจ้างหรื อเรื อเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก
หรื อขี่ จกั รยานท่ องเที่ ยวในชุ มชน 4) ด้านการจัดภูมิทศั น์ ให้มีการตกแต่ งสถานที่ ดว้ ยการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 5) ด้านการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมรวมหลายรู ปแบบ(Package) มีการ
เรี ยนรู ้ การทาอาชี พ ในชุ มชนและพักค้า งคื นแบบโฮมสเตย์ ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการ
ท่องเที่ ยวพบว่า นักท่องเที่ ยวมี ความพึ งพอใจในระดับมาก ( x =3.52)โดยมี ความพึ งพอใจในเรื่ อง
ความเป็ นมิตรของชาวบ้านและการบริ การของผูป้ ระกอบการในตลาดน้ า
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The research process used in this study was the Participatory Action Research (PAR).
This study aimed to enhance stakeholders’ participation in the floating market planning process,
and developed a model that enhanced local’s capability in community-based tourism
management. The samplings consisted of 400 Thai and foreign tourists, the tourists’ need and
satisfaction questionnaire was responded. Tourists’questionnaire was responded by 71 pilot
tourists. There were 346 people in Don-Manora sub-district, who responded the opinion to
tourism development questionnaire. The semi-structure interview form was utilized by 42
community leaders and business owners. The observation form was used. There were 265 local
people participated in preliminary meeting. The focus group was set up for 10 participants who
were tourists’specialist and managers, and thirty-five local people participated in the workshop
at Don-Manora sub-district. Triangulation was used to verify data. The statistical analysis was
employed in term of percentage, means, standard deviation and t-test.
The finding indicated that Thai and foreign tourists needs were as follows: promoting on
radio television and internet, local Thai food, learning local occupation, community culture
brochure, local guide, and boat sightseeing. The workshop enhanced people to planning tourism
development project namely: promoting destinations, improving landscape and facilities,
conservation of local wisdom, environmental conservation, youth guide training, home stay
training, Thai massage training, bicycling trail development. Research process led to the floating
market management model based on 5 components; 1) tourism management 2) community
participation 3) transportation 4) landscaping of tourist attractions 5) managing tourist programs
package. The result to verify tourism management model found in high tourists’satisfaction level
( x =3.52) and tourists’satisfied with local hospitality and merchant service.

Field of Study : Sport Science
Academic Year : 2012
signature..........................................
signature..............................................

Student’s Signature
Advisor’s Signature
Co-advisor’s Signature

ฉ
กิตติกรรมประกาศ
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สนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส และขอขอบพระคุณนายประพาส
บุญยินดี ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่อํานวยความสะดวกในการประชุมการสรางเครือ ขาย
ทองเที่ยวชุมชน และผูจัดการตลาดน้ํ าทุกแหงที่ใชเปน พื้ นที่เก็บขอมูล การวิ จัย ขอขอบพระคุณ
นายพยัพ เถื่ อนสุวรรณ นายกอบต.ดอนมะโนรา และสมาชิก สภาอบต. ผูอํ านวยการโรงเรี ยน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กอใหเกิดการสราง งานสรางรายไดใหกับประชาชน นําเงินตราเขาสูประเทศปละเปนจํานวนมาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตาม ปจจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลกระทบ
ที่สําคัญทําใหทิศทางการทองเที่ยวตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อใหมีการจัดการทรัพยากรดานการ
ทอ งเที่ยวใหทันสถานการณที่กํา ลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกในเรื่อ งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน ภาวะโลกรอ น การกาวสูสั งคมผูสูง อายุข องประชากรโลก กระบวนการจัดการจะตอ ง
สามารถสรางแรงจูงใจและตอบสนองความตองการของนักทอ งเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ
ตลอดจนสรางความพอใจแกนักทอ งเที่ยวอยางตอ เนื่อง การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวมาโดยตลอด โดยมีคําขวัญรณรงคมาอยางตอเนื่อง เชน “Unseen in
Thailand” “Amazing Thailand ” “เที่ยวทั่วไทยไมไปไมรู” “เที่ยวไปเรียนรูไป” และ“ เที่ยวใหไกล
เที่ย วด วยหัวใจรั ก เที่ ยวด วยหัวใจใหม เที่ ยวไปอนุ รั กษ ไ ป” เพื่อ เปน การสร างแรงจู ง ใจให แ ก
นักทอ งเที่ ยว รวมทั้งรัฐ บาลมีนโยบายการสงเสริมการตลาดตางประเทศ เพื่อ สรางความมั่นใจ
ใหกับนักทองเที่ยว โดยทําการประชาสัมพันธเชิงรุกในกลุมประเทศเปาหมายทางการตลาดดาวรุง
(Rising Star) ไดแ ก ประเทศรัสเซีย จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง สเปน พรอมทั้งมีการรักษาฐาน
ตลาดเดิมโดยเฉพาะกลุมยุโรปตะวันตก กลุมตลาดหลักในเอเชีย เชน ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี ฮองกง
และขยายฐานการตลาดระยะใกลที่มีศักยภาพ เชน เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมทั้งมีการกระตุน
ใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาตลาด
การทองเที่ยวโดยความรวมมือแบบพหุภาคี อันนําไปสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงภูมิภาค
เอเชียที่ยั่งยืน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2539: ออนไลน) จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวใน
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมาใน ป พ.ศ. 2550 มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขาประเทศไทย
จํานวน 14,464,228 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 5.8 แสนลานบาท ในป พ.ศ. 2551 มีจํานวน
นักทองเที่ยว 14,584,220 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 5.75 แสนลานบาท ใน ป 2552 มีจํานวน
นักทองเที่ยวจากตางประเทศ 14,149,841 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว จํานวน 5.1 แสนลานบาท
ในป 2553 มีจํานวนนักทองเที่ยว 15,936,400 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 5.8 แสนลานบาท และ
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ในป 2554 มีจํานวนนัก ทองเที่ยว 19,098,323 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 6.2 แสนลานบาท
(กรมการท อ งเที่ ยว, 2555: ออนไลน) จะเห็ น ได วา ประเทศไทยมี รายได จากการมาเยื อ นของ
นักทองเที่ยวจากตางประเทศเปนจํานวนมาก และมีทิศทางการเติบโตอยางตอเนื่อง ในดานการสราง
โอกาสทางการทองเที่ยวในอนาคตนั้น จากการที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 41 โดยมีประเด็นหลัก (Theme) คือ “Walk Together, Work Together
towards AEC” หมายถึง ความรวมมือ รวมใจของประเทศสมาชิกเพื่อนําไปสูการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) โดยยึดหลักการดําเนินงาน 3Cs คือ 1) Commit
ทุก ประเทศจะตอ งยึ ดมั่นในการปฏิ บัติตามพั นธกรณี 2) Concert ความรวมมื อ ร วมใจระหว า ง
ประเทศสมาชิกเพื่อดําเนินตามแผนงานที่ไดวางแผนและตกลงกันไว 3) Connect การสรางความมี
สวนรวมของทุกภาคสวนตอการรวมกลุมเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคาการ
บริการ และการลงทุนภายในภูมิภาคอยางเสรี สรางการมีสวนรวมของภาคเอกชนตอการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของกลุมอาเซียน (การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน, 2552: ออนไลน) จากการ
รวมกลุมดังกลาวทําใหประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาทองถิ่นในชนบท โดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และองคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO, 1996) ลงนามรับรองและเห็นดวยวาการทอ งเที่ยวเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจและลดปญหาความยากจนในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งสอดคลอ งกับหลัก การ
ขององคการสหประชาชาติที่สงเสริมใหประชาชนในชนบทมีการพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผน ตัดสินใจ และประเมินผลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และมีความพยายามที่จะ
ใหเกิ ดความร วมมื อมากขึ้น ในการพัฒนาทอ งถิ่น ตั้งแตป ค.ศ. 1950 เปน ตนมา โดยเฉพาะการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (Catley, 1999)
องค ก ารสหประชาชาติ (UNESCO, 2000) ให ค วามสํา คัญ ว าการท อ งเที่ ย วโดยชุ มชน
(Community-based Tourism) เปนการบูรณาการพัฒนาชุมชน และการดํารงรักษาไวซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมอย างยั่งยืน โดยเฉพาะในแถบภู มิภ าคเอเชีย และแปซิฟก รู ปแบบอุ ตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีการแขงขั นและพัฒนาเพื่อใหเกิดการ ทองเที่ยวอยางยั่งยื น
โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชน การมี ส วนร วมของชุ มชนถู ก นํ า มาใชใ น
กระบวนการวางแผนจัดการทอ งเที่ยวชุมชน เพื่อ ทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR: Participatory Action Research) ถูกนํามาใชเพื่อ พัฒนาการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนในประเทศไทย การมีสวนรวมของคนในชุมชนจะทําใหเกิดความเขมแข็ง
ขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละวัฒนธรรม สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว (Attama Nilnoppakun, 2008)
กระบวนการทํ างานแบบมี สวนรวมของคนในชุมชน จะทํ าให เกิ ดการพัฒ นาศัก ยภาพของผู นํ า
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ทองถิ่น (ประพีรพร อักษรศรี, 2552) การวางแผนปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวมทําใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนและฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น คนในชุมชนมีมาตรการในการบริหารจัดการ
ชุมชนและผูมาเยือน เกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ สรางพลัง
อํา นาจของชุมชน เกิ ดการสร างจิ ต สํานึก ในการรัก ษาสิ่งแวดล อ ม (อรุ ณ ศรี อื้อ ศรี วงศ , 2550)
กระบวนการวางแผนจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางเปนขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน จะ
กอใหเกิดการสรางพลังอํานาจ การแบงปนผลประโยชน เพื่อทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Okazaki, 2008) อยางไรก็ตามการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ก็ยังพบวามีปญหาดานการบริหาร
จัดการงบประมาณ การแบงปนผลประโยชน ขาดการประสานงานกับองคกรอื่น ๆ รวมทั้งปญหา
การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (ประหยัด ตะคอนรัมย, 2544) กระแสการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนถูกนํามาใชเพื่อลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน การจัดการขยะ
และของเสียที่เกิดจากการทองเที่ยว การจัดการพลังงาน การออกแบบพื้นที่สีเขียวในแหลงทองเทีย่ ว
การประหยัดน้ํา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ สังคม และ
นอกจากนั้นแลว ผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน นักทอ งเที่ยว เจาของธุรกิจ เจาหนาที่ของรัฐ ผูที่เปน
เจาของพื้นที่ และผูที่อยูอ าศัยในชุมชนก็ค วรที่จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (Byrd, 2007)
การทอ งเที่ยวตลาดน้ําเปน ภาพลัก ษณข องการจั ดการท องเที่ ยวชุมชนรูปแบบหนึ่ง ของ
ประเทศไทยที่ ไดรับความสนใจจากนัก ทอ งเที่ ยวชาวไทยและชาวตางประเทศตั้ งแตอดี ตมาจน
ถึงปจจุบัน นับเปนเวลาไมนอยกวา 40 ป ซึ่งนักทองเที่ยวตางประเทศมีมุมมองการทองเที่ยวตลาด
น้ํ า ว า เป น แหล ง ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทย และเป น สิ่ ง แปลกตาน า มหั ศ จรรย (Amazing)
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ําเปนวัฒนธรรมของชาวไทยที่มีมาตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากการดําเนินชีวิตของคนในอดีตนั้น จําเปนตองใชการคมนาคม
ขนสงทางน้ําเปนหลักโดยใชเรือเปนยานพาหนะ การมาทองเที่ยวตลาดน้ําจะทําใหนัก ทองเที่ยวได
หวนรําลึกถึงความเปนอยูของคนในอดีต (Nostalgia) ประเทศไทยมีตลาดน้ําหลายแหงที่มีชื่อเสียง
มายาวนาน ไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
ในกรุงเทพมหานคร ไดแ ก ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพาน จังหวัด
นนทบุรี ไดแก ตลาดน้ําไทรนอย ตลาดน้ําบางกรวย ตลาดน้ําบางคูเวียง และยังคงมีตลาดน้ําที่เปน
วิถีชีวิตของชาวบานอีกหลายแหงที่กระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางที่มีสภาพเปน
ที่ราบลุมแมน้ํา ในการไปเที่ยวชมตลาดน้ํานั้น นักทองเที่ยวจะไดเห็นแมคาพายเรือขายผลผลิตทาง
การเกษตร มีการจําหนายอาหารทองถิ่น มีการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนรูปแบบตาง ๆ เชน การ
ทําน้ําตาลมะพราว การทําขนมหวานประเภทตาง ๆ การทําไมกวาด เครื่อ งจักสาน การนั่งเรือ
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เที่ ย วชมสวนผั ก และสวนผลไม ซึ่ ง รู ปแบบกิ จกรรมก็ จะมีค วามแตกต า งกั น ในแต ล ะท อ งถิ่ น
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552) นอกจากนั้นไดมีการสรางตลาดน้ําขึ้น มาตามรูปแบบธุรกิจ
การทองเที่ยวหลายแหง ซึ่งเปนการจําลองภาพตลาดน้ําเพื่อแสดงวิถีชีวิตชาวบาน มีการจําหนาย
สินคาและผลิตภัณฑในแตละภู มิภาค มีการแสดงทางวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเปนการสราง
ทางเลือกใหแกนักทองเที่ยววาตองการสัมผัสวิถีชีวิตตลาดน้ําดั้งเดิมหรือตองการภาพลักษณที่สราง
ขึ้น มา มี การเรีย กเก็บเงินค าเข าชมตามอัตราที่กํ าหนด ทํ าใหผู ประกอบธุ รกิ จและเครือ ขา ยการ
ทองเที่ยวไดรับผลประโยชนโดยตรง อยางไรก็ตาม การจัดการทองเที่ยวนั้นไมวาจะเปนรูปแบบใด
ก็ตาม จะตองมีกระบวนการจัดการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ไมเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่ผูดําเนินการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
ดวยกระแสความนิยมในการทองเที่ยวตลาดน้ํา จึงทําใหมีก ารสรางตลาดน้ําขึ้นมาใหมใน
หลายพื้นที่ ดังเชนในป พ.ศ. 2547 มีการสรางตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2550
มีการสรางตลาดน้ําบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตลาดน้ํา 4 ภาคพัทยา ในป พ.ศ. 2552 มีก าร
สรางตลาดน้ําคลองสระบัวขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา และในป พ.ศ. 2553 มีการสรางตลาด
น้ําอโยธยาขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ําวัดสมาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในป พ.ศ. 2554 มี
การสรางตลาดน้ําคลองแหจังหวัดสงขลา และตลาดน้ําหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และในป
พ.ศ. 2555 มีการสรางตลาดน้ําอเนกฟารม เกิดขึ้นที่จังหวัดอางทอง ตลาดน้ําขวัญ-เรียม กรุงเทพฯ
ซึ่ง ตลาดน้ําแต ละแห งมี นัก ทอ งเที่ยวใหค วามสนใจไปเที่ยวเปน จํานวนมาก จากสถิติจํานวน
นักทองเที่ยวที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน มีจํานวนนัก ทองเที่ยวประมาณการ (ระหวางเดือนม.ค.-ก.ค. 53)
จํานวน 48,000 คน (รุงโรจน เกตุพานิชย, สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2553) และในชวงเวลาเดียวกัน
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณการ 68,000 คน (สุธาสินี
ชัยเขื่อ นขันธ, สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2553) ตลาดน้ํา วัดลํ าพญา จั งหวั ดนครปฐม มีจํา นวน
นักทองเที่ยวประมาณการ 42,000 คน (ณรงคศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ, สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2553)
ดังนั้น จึงมีประเด็นที่นาสนใจสําหรับผูจัดการตลาดน้ําแตละแหง วาจะทําอยางไรใหการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําคงความยั่งยืนไว ทําใหนักทองเที่ยวมาแลวอยากที่จะมาเที่ยวซ้ําอีก มีการรักษา
รูปแบบวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย และรักษาความเปนธรรมชาติของสิ่งแวดลอมไว
ไมมีการเอาเปรียบนักทองเที่ยว ขจัดปญหาและผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดการดังกลาว
จํ า เป น ต อ งมี อ งค ค วามรู ในการดํ า เนิ น การทางธุ รกิ จ การท อ งเที่ ย ว และในขณะเดี ย วกั น การ
ดําเนินงานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
คณะบริหารงานและการมีสวนรวมของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ แตละฝายจะตองประสานงานกัน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นภายในชุมชน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะอยา งยิ่ งการเตรี ยมความพร อมของชุมชนเพื่อ เข าสู การเป นประชาคมเศรษฐกิ จ
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อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป พ.ศ.2558 นั้น การเตรียมความพรอมและการมีสวน
รวมของประชาชนเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อ ขจัดปญหาความยากจนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กระบวนการจัดการทองเที่ยวชุมชนนั้นมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด การทองเที่ยวชุมชน โดยใชก ระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participatory Action Research: PAR) เปนวิธีก ารที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดง
ความคิดเห็นโดยเทาเทียมกัน การที่ทุกคนที่มีสวนรวมในการวางแผนจึงเปรียบเสมือนเปนเจาของ
แผนการดําเนินงานที่จะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว (Kemmis and McTaggart, 2000)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสียในตําบลดอนมะโนราเขามามีสวน
รวมในการจัดการทองเที่ยวในชุมชมของตนเองโดยใชตลาดน้ําเปนศูนยกลางในการสรางเครือ ขาย
และพัฒนาการทอ งเที่ ยวของชุมชน เพื่อให มีรูปแบบการจั ดการทอ งเที่ ยวตลาดน้ํา ที่ยังคงรั กษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อคงความยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาการมีสวนร วมของผูมีส วนได สวนเสี ย ทํ าให เ กิ ดการวางแผนปฏิ บัติ ก าร
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนโดยสรางรูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ทางการทองเที่ยว ไดแก ผูประกอบการ/
เจาของธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน นักทองเที่ยวในตลาดน้ํา 5 แหง
ได แ ก 1) ตลาดน้ํา ดํ า เนิน สะดวก อํ าเภอดํ า เนิ น สะดวก จั ง หวัด ราชบุ รี 2) ตลาดน้ํ า ตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร 3) ตลาดน้ําวัดลําพระยา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 4) ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 5) ตลาดน้ําดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวั ด
สมุทรสงคราม
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยมีดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus group) คือ ผูจัดการตลาดน้ําและผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการวางแผนการทองเที่ยว นักวิชาการดานการทองเที่ยวชุมชน รวมจํานวน 10 คน
2. นักทองเที่ยวตลาดน้ํา จํานวน 400 คน (นักทองเที่ยวชาวไทย 200 คน และนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ 200 คน)
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3. กลุมตัวอยางในพื้นทีต่ ําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแ ก
ประชาชนในตําบลดอนมะโนรา จํานวน 346 คน ผูนําชุมชนจํานวน 27 คน ผูประกอบการ จํานวน
15 คน นักทองเที่ยวนํารองจํานวน 71 คน
ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
(The Floating Market Management Model To Enhance Community-based Tourism Development)
ผูวิจัย ได ยื่น เรื่ อ งขอรั บการพิ จารณาด า นจริ ยธรรมการวิ จัย ในคน โดยได ผ า นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดรับรองเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมีขอตกลงดังนี้
1. ผูวิจัยเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยทุก คน โดยใหกลุมตัวอยางที่ทํา
การสัมภาษณ และการสนทนากลุมบันทึกลงในหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย
2. กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศนั้น เนื่องจากกลุมบุคคล
ดังกลาวเปนกลุมตัวอยางที่ไมเปราะบาง ผูวิจัยไดทําบันทึกขอยกเวนหนังสือแสดงความยินยอมตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหแกนักทองเที่ยวที่เต็มใจและให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. การเลือกพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดข อใหคณบดีค ณะวิทยาศาสตร
การกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกหนังสือราชการ ที่ ศธ. ๐๕๑๒.๒๔/๐๑๒๙๕ ลงวัน ที่ ๑๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงนายกองคการบริหารสวยตําบลดอนมะโนรา เรื่องขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลการทําวิจัย
4. ผูวิจัยจัดบริก ารอาหารวาง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันแก กลุมตัวอยางหรือ ผูมีสวน
รวมในการวิจัยเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง
5. ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คน โดยมีตราประทับของสถาบันฯ เทานั้น
6. ผูวิจัยจะทําลายเทปเสียงหรือการบันทึกภาพทั้งหมดหลังการวิจัยเสร็จสิ้นลง
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คําจํากัดความทีใ่ ชในการวิจัย
ตลาดน้ํา หมายถึง แหลงซื้ อ ขายแลกเปลี่ยนสินคาชนิดตาง ๆ ทางน้ํา มีเรือเปนพาหนะ
บรรทุ ก สิ่ง ของ โดยอาศั ยแม น้ํ า หรื อ ลํา คลองเป น แหล ง พบปะระหว า งผู ป ระกอบการค า และ
ประชาชนหรือนักทองเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในบริเวณแหลงน้ําในแตละแหง
ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชุมชน การศึกษาครั้งนี้ทําการศึก ษาขอมูล จากตลาดน้ํา 5 แหง ไดแก ตลาดน้ํา
ดํ า เนิ น สะดวก จั ง หวัด ราชบุ รี ตลาดน้ํ า ตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพมหานคร ตลาดน้ํ า วั ด ลํ า พญา จั งหวั ด
นครปฐม ตลาดน้ํ า บางน้ํ า ผึ้ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และตลาดน้ํ า ดอนมะโนรา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการตลาดน้ําโดยใชหลักการมี
สวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียจากการจัดการทองเที่ยว โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ ดานการ
จัดการทองเที่ยว ดานการจัดภูมิทัศนแหลงทอ งเที่ยวตลาดน้ํา ดานการมีสวนรวมของชุมชน ดาน
การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการจัดโปรแกรมทองเที่ยว ดานกิจกรรมการทองเทียว ดาน
การบริการเสริม
การพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง การกํ าหนดแนวทางการใชประโยชน จากทรัพยากร
ทางการทองเที่ยว รวมทั้งปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการรับรูขอมูลขาวสาร ใหขอเสนอแนะ วางแผนตัดสินใจ และทําการประเมินผลการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด สามารถรักษา
ความเปนเอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนไวอยางยั่งยืน และเกิดผลกระทบทาง
ลบจากการทองเที่ยวนอยที่สุด
ศักยภาพการทองเที่ยวของชุมชน หมายถึง ความสามารถของคนในชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยวที่คํานึงถึงหลักการจัดการทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มาตรการความปลอดภัย
ดานสวนผสมการตลาด สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว กิจกรรมการทอ งเที่ยว การสรางเครือขาย
ทางการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวสิ่งแวดลอมสังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนกับนักทองเที่ยว
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดการทองเที่ยวชุมชน ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบจากการทองเที่ยว รวมถึงผู
ที่สนใจในการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่น ไดแก ประชาชนในพื้นที่ นักทองเที่ยว หนวยงาน
สาธารณะ ผูปฏิบัติการทองเที่ยว วิสาหกิจทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้น ที่ใกลเคียงที่มี
สวนเกี่ยวของหรือรวมเปนเครือขายทางการทองเที่ยว
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ประโยชนที่ไดรับ
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนที่เปนพื้นที่ปฏิบัติการ และเกิดประโยชนทางดานการศึกษา ดังนี้
ในชุมชนที่เปนพื้นทีป่ ฏิบตั ิการ
1. เกิดกระบวนการจัดการความรูดานการทองเที่ยวชุมชนโดยการสรางความรวมมือของ
คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ผูวิจัย ประชาชน และนักทองเที่ยว
2. มีแผนพัฒนาการจัดการทองเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นในตําบลดอนมะโนรา โดยมีโครงการที่
ทําใหเกิ ดการพัฒ นาสั งคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล อ ม มีก ารพั ฒนากลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุ ม
ผูสูงอายุ มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม มีการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
3. เกิดเครือ ขายการทอ งเที่ ยวชุ มชนในจังหวั ดสมุ ทรสงครามและพื้นที่ ใกล เ คียง มี การ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิก ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกผูเขารวมประชุม
ไดใหข อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวระดับจัง หวัด และเสนอแนะโครงการเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น
4. ผูจัดการตลาดน้ํา 4 แหง นําผลการศึกษารูปแบบพฤติกรรมนักทอ งเที่ยว ความตองการ
และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ไปพัฒนาการจัดการตลาดน้ําที่
ตอบสนองความตองการนักทองเที่ยวปจจุบันและนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ํา โดยเฉพาะขอเสนอแนะ
จากนักทองเที่ยว จะเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและการจัด สิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหลงทองเที่ยว
ประโยชนทางดานการศึกษา
1. นํารูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําไปประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการตลาดน้ําใหเกิดผลกระทบทางบวกมากขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาหรือ ลด
ขอจํากัดที่เกิดขึ้น
2. เผยแพรความรูเทคนิควิธีการที่ไดรับจากประสบการณตรงในการลงพื้นที่ศึกษาขอ มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรือ่ ง รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
มีหลักการแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดน้ํา
1.1 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําในประเทศไทย
1.2 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําในตางประเทศ
2. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
2.1 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.2 แนวทางการจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชนอยางมีประสิทธิผล
2.3 แนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
2.4 รูปแบบการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.5 กระบวนการทํางานเพื่อสงเสริมการทองเทีย่ วโดยชุมชน
2.6 ทฤษฎีหลักการมีสวนรวมของประชาชน
2.7 ทฤษฎีผูมสี วนไดสวนเสีย
2.8 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว
2.9 วิธีการที่นํามาใชเพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน
2.10 การสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
2.11 กลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวชุมชน
2.12 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยตางประเทศ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดน้ํา
สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยสวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมน้ําหลายสายกระจายอยู
ทั่วไปโดยเฉพาะพื้นที่ภ าคกลางที่มีแ มน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายหลัก ทําใหส ภาพพื้นที่มีค วาม
อุดมสมบูรณเหมาะสมตอการทําอาชีพการเกษตร อีกทั้งยังเปนเสนทางการคมนาคมที่สําคัญใน
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อดีตเนื่องจากไมมีถนนที่อํานวยความสะดวกในเชนปจจุบัน จึงมีการเดินทางติดตอกันและทําการ
คาขายกันทางน้ํา โดยใชเรือเปนพาหนะบรรทุก สินคาเพื่อ มาจําหนายหรือแลกเปลี่ยนกัน ในสมัย
กรุงรัตนโกสินทรตอนตน มีการขุดคลองในทุกรัชกาล ดวยวัตถุประสงคเพื่อการคมนาคม และเปน
ยุทธศาสตรการปองกันบานเมือ งไมใหขาศึก เขามาประชิดไดงาย ตลาดน้ําถูกบันทึก ไวในนิราศ
พระประธมของสุนทรภู ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แสดงใหเห็นวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น ที่ทํา
การคาขายกันในเรือแพ สุนทรภูไดบรรยายภาพการคาขายในบริเวณตลาดน้ําทางฝงธนบุรีไววา
“บรรดาผูพายเรือคาขายในตลาดน้ํา สวนใหญเปนหญิงไทยและชาวจีน เนื่องจากชายไทยตองถูก
เกณฑเขารับราชการ สวนชาวจีนไดสิทธิ์ในการเดินทางคาขายไดทั่วราชอาณาจักร เพราะไมตอง
เขาเวรรับราชการเหมือนอยางชายไทย ชาวจีนจึงมีบทบาทสําคัญในการขยายตลาดการคาภายในให
กวางขวางขึ้น” สินคาที่แมคาคนไทยนํามาขายสวนมากเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน ผัก ผลไม
ปลาแหง เกลือ น้ํามันมะพราว ผาฝาย สียอมผา สวนพอคาชาวจีน นอกจากนําสินคาอุปโภคบริโภค
ทั่วไปมาขายแลวยั งนิยมนําสินค าจากตางประเทศ หรือสิน คาประเภทฟุ มเฟอ ยซึ่งนําเขามาจาก
ประเทศจีน เชน ใบชา พัด รม กระดาษ ธูป ผ าไหม ผา แพร เครื่อ งถวยชาม ผลไมแห ง มาขาย
นอกจากนี้ยังมีเรือแพที่ขายสินคาเฉพาะอยาง ดังที่เห็นไดจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 วา “ มีแพขาย
แพรไหม แพขายถวยชาม แพขายเกาอี้ ตุกตา เสื้อปาน เรือขายแตง เรือ ขายมะเขือ เรือขายมะมวง
เรือขายนอยหนา เรือขายปูน เรือขายขนมจีน เรือขายน้ํามันมะพราว เรือขายหมากพลู เรือขายปลา
แหง เรือขายปลาสด เรือขายผาเทศ เรือขายของชํา เรือขายขนมเบื้อง เรือขายเครื่องเข็ม เรือ ขาย
ทุเรียน เรือขายมังคุด เรือขายหอย เรือขายแมงดา เรือขายเหลา เรือขายกะป เรือขายจาก เรือขายถาน
ไม เรือขายตุมขายอาง” เปนตน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นอีก
หลายสาย เพื่อใหการคมนาคมขนสงสินคาเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเปน การ
เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณที่คลองขุดไปถึง ในขณะเดียวกันเมืองหรือชุมชนก็ขยายตัวตามไป
ดวยจึงทําใหเกิดตลาดน้ําขึ้นมาหลายแหง มีการสันนิฐานวาตลาดน้ําที่เกิดขึ้นแหงแรก คือ ตลาดน้ํา
ปากคลองตลาด ซึ่งอยูระหวางปอมจักรเพชรและปอ มผีเ สื้อ ซึ่งเมื่อเวลาผานไปมีการพัฒนาการ
คมนาคมขนสง ตลาดน้ําก็กลายเปนตลาดบกซึ่งเปนแหลงคาขายผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญมา
จนถึงปจจุบัน (ตลาดน้ํา: ออนไลน)
1.1 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําในประเทศไทย
ตลาดน้ํา เปน ภาพลักษณทางการทอ งเที่ยวที่ นําชื่ อเสี ยงมาสูประเทศไทยตั้ งแต อ ดี ต
จนถึ ง ป จ จุ บั น ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2510 ตลาดน้ํ า ดํ า เนิ น สะดวก จั ง หวั ด ราชบุ รี เป ด ตั ว ต อ นรั บ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศโดยสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยวไดนํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเปนตลาดน้ําแหงแรกที่มีการจัดการใหเปนแหลงทองเที่ยว
วิถีชีวิต (เสงี่ยม ธรรมโชติ, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2554)
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รูปที่ 1 บรรยากาศการพายเรือขายสินคาทีต่ ลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หลังจากที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกไดเปดตัวรองรับนักทองเที่ยว ชื่อเสียงของตลาดน้ําถูก
เผยแพรออกไปตามสื่อตางๆ ทําใหมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศใหความสนใจมา
เยี่ยมชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกเรื่อยมา ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group) ผูจัดการตลาดน้ํา
นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิทางการทองเที่ยวพบวา สถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําขณะนี้กําลัง
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเนื่องจากมีตลาดน้ําหลายแหงที่อยูในพื้นที่ภาคกลาง การเดินทางสะดวก
ตลาดน้ําอยูใกลกรุงเทพฯสามารถขับรถไปเองหรือใชรถประจําทางได นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไป
ในระยะใกลๆ ไมเกิน 200 กิโลเมตร ตลาดน้ําเปนสถานที่พักผอ นสําหรับคนไทย เปนกิจกรรม
พักผอนวันหยุดของสมาชิกภายในครอบครัว ตลาดน้ําเปนแหลงเรียนรู นักทอ งเที่ยวบางคนไป
ตลาดน้ําเพื่อรําลึกถึงอดีต (Nostalgia)และ อยากใหลูกหลานไดไปศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต
มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย มีสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวตามรูปแบบของตลาดน้ํา เชน ตลาดน้ํา
วิถีชีวิตชุมชน และตลาดน้ําที่สรางขึ้นในรูปแบบธุรกิจการทองเที่ยว เชน ตลาดน้ํา 4 ภาคพัทยา
ตลาดน้ําหัวหิน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมองการทองเที่ยวตลาดน้ําเปนแหลงศึกษาวิถีชวี ติ ของ
ชาวไทย และเปนสิ่งแปลกตานามหัศจรรย (Amazing)
ดวยวิถีชีวิตที่เครงเครียดจากการทํางานและสภาพแวดลอมที่แออัดของคนเมือง ทําใหคน
ตอ งการพัก ผอนทา มกลางธรรมชาติมากขึ้น ปจจุบันพบวามีก ารพัฒนาแหลงทอ งเที่ยวตลาดน้ํ า
เกิดขึ้นหลายแหงตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน แสดงขอมูลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงชื่อตลาดน้ําในประเทศไทยและลักษณะการดําเนินการ
ชือ่ จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร

2. สมุทรปราการ

3. นนทบุรี

4. นครปฐม

5. ราชบุรี

6. สมุทรสงคราม

7. อางทอง
8. อยุธยา
9. ฉะเชิงเทรา
10. นครราชสีมา

ชือ่ ตลาดน้ํา/ปพ.ศ.
ตลาดน้ําตลิ่งชัน (2530)
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม (2545)
ตลาดน้ําวัดสะพาน (2548)
ตลาดน้ําขวัญเรียม (2555)
ตลาดน้ําโบราณบางพลี
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง (2547)
ตลาดน้ําวัดบางหัวเสือ (2555)
ตลาดน้ําบางคูเวียง
ตลาดน้ําไทรนอย
ตลาดน้ําวัดตะเคียน (2542)
ตลาดน้ําดอนหวาย (2540)
ตลาดน้ําวัดลําพญา (2542)
ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง (2540)
ตลาดน้ําสวนสามพราน (2540)
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก (2510)
ตลาดน้ําคลองลัดพลี (2510)
ตลาดน้ําเหลาตั๊กลั๊ก (2553)
ตลาดน้ําอัมพวา (2548)
ตลาดน้ําทาคา (2550)
ตลาดน้ําบางนอย (2553)
ตลาดน้ําดอนมะโนรา
ตลาดน้ําวัดทาการอง (2550)
ตลาดน้ําอเนกฟารม (2554)
ตลาดน้ําคลองสระบัว (2553)
ตลาดน้ําอโยธยา (2553)
ตลาดน้ําบางคลา (2551)
ตลาดน้ําวัดสมาน (2553)
ตลาดน้ําเขาใหญ (2554)

ลักษณะการดําเนินการ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการวัด
เอกชน
ตลาดน้ําวิถชี ีวิตชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการวัด
ตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชน
ตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชน
คณะกรรมการวัด
เทศบาลตําบลบางระทึก
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการวัด
เอกชน
เอกชน
เทศบาลดําเนินสะดวก
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตําบลอัมพวา
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตําบลกระดังงา
ตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชน
คณะกรรมการวัด
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เทศบาลอําเภอบางคลา
คณะกรรมการวัด
เอกชน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชือ่ จังหวัด
11. ชลบุรี
12. ประจวบคีรีขันธ
13. นครสวรรค
14. สงขลา

ชือ่ ตลาดน้ํา

ลักษณะการดําเนินการ

ตลาดน้ํา 4 ภาคพัทยา (2552)
เอกชน
ตลาดน้ําหัวหินสามพันนาม (2553) เอกชน
ตลาดน้ําวัดบางประมุง (2555)
เทศบาลอําเภอโกรกพระ
ตลาดน้ําคลองแดน (2554)
เทศบาลอําเภอระโนด
ตลาดน้ําคลองแห (2554)
เทศบาลอําเภอเมืองสงขลา
จากการศึก ษาขอ มูล ตลาดน้ํา จากเอกสารวิ ช าการ หนัง สือ วารสาร งานวิ จัยที่เ กี่ยวข อ ง
ขอมูลทางเว็บไซต และจากการลงพื้นที่สังเกตการณ พบวาตลาดน้ําในประเทศไทยมีลักษณะการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตลาดน้ําตามรูปแบบวิถีชีวิตชุมชน เกิดจากการนัดหมายรวมตัวกันเพื่อ แลกเปลี่ยน
สินคาของคนในชุม บางแหงเปดบริก ารทุกวัน บางแหงมีการกําหนดวัน ตามความตอ งการของ
ชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นทีซ่ ึ่งตั้งบานเรือนอยูริมแมน้ํา/ลําคลอง และใชเรือเปนพาหนะ มีการซื้อขายสินคา ในชวงระยะเวลาหนึ่ง สวนใหญเปนชวงเวลาเชา และนอกจากนั้นตลาดน้ํา ยังเปนแหลง
นัดพบของญาติมิตร มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางคนในชุมชน โดยทั่วไปตลาดน้ําตาม
รูปแบบวิถีชีวิตชุมชนมีกิจกรรมดังนี้
1.1 การจําหนายสินคาที่เปนผลผลิตทางการเกษตร เชน ผลไม ผักสวนครัว ผลิตภัณฑ
การเกษตรแปรรูป อาหารหวาน-คาวประจําทองถิ่น สิ่งของเครื่องใชที่ผลิตในทองถิ่น เชน ไมกวาด
หมวกใบลาน ตะกราสาน
1.2 การจําหนายสินคาอุปโภค-บริโภคที่จําเปนตองใชในครัวเรือน
1.3 กิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา
คือ การทําบุญใสบาตรทางเรือ ซึ่งพระสงฆจะพายเรือมาตามแมน้ํา/ลําคลองในตอนเชา
1.4 กิจกรรมในชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนา ชาวบานในชุมชนตลาดน้ํา จะรวมตัว
กันทํากิจกรรมงานบุญ จัดมหรสพรื่นเริงตาง ๆ เชน ฉายหนังกลางแปลง ลิเก ลําตัด เปนตน ซึ่งเปน
แหลงพักผอนใหแกคนในชุมชนนั่นเอง (ตลาดน้ํา: ออนไลน)
ลักษณะการจัดการตลาดน้ําในรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนนี้ ไมมีการจัดการเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยว และการจัดการทางการตลาด
2. ตลาดน้ํ า ตามรูป แบบคณะกรรมการ ป จจุ บัน มี ตลาดน้ํ าหลายแห ง ที่ ดํา เนิ น การใน
รูปแบบคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการวัด เทศบาลที่เปนเจาของพื้นที่ มี
การจัดพื้นที่ จําหนายสิ นคาทั้งบนบกและในเรือ โดยอาศัยแหลง น้ําตามธรรมชาติ ส วนใหญเป ด
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บริการในวันเสาร-อาทิตยและเทศกาลวันหยุดพิเศษ มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท อ งเที่ ย ว ร า นจํ า หน ายสิ น ค า และของที่ ระลึ ก รวมทั้ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ แ หล งท อ งเที่ ย ว
โดยทั่วไปมีกิจกรรมดังนี้
2.1 การจําหนายสินคาที่เปนผลผลิตทางการเกษตร อาหารหวาน-คาวประจําทองถิ่น ไม
ดอก ไมประดับ อุปกรณที่ใชในการปลูกตนไม
2.2 การจําหนายสิ่งของเครื่องใชที่เปนผลิต ภัณฑชุมชน (OTOP) เชน งานหัตถกรรม
ผลิตภัณฑสมุนไพร
2.3 การสาธิตการทําอาหารไทยโบราณ การทําน้ําตาลมะพราว การทําหมี่กรอบ หรือ
อาหารชนิดอื่นๆ การสาธิตการทํางานศิลปะ เชน เพ็นทเสื้อ การทําผาบาติก ปกผา การรอยลูกปด
2.4 การจําหนายสินคาอุปโภค-บริโภคที่จําเปนตองใชในครัวเรือนทั่วไป
2.5 การนั่งเรือ/การพายเรือชมทิวทัศนตลาดน้ํา หรือชมหิ่งหอยยามค่ําคืน
2.6 การบริการอุปกรณเครื่องเลนสําหรับเด็ก เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน ฯลฯ
2.7 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เชน การนวดแผนโบราณ อบสมุนไพร การทําสปา
2.8 กิจกรรมการแสดงดนตรีและการรองเพลง
2.9 กิจกรรมขี่จักรยานบริเวณรอบพื้นที่ ตกปลา ตกกุง
2.10 กิจกรรมดูดวงทํานายโชคชะตา
2.11 กิจกรรมการเสี่ยงโชค
2.12 กิจกรรมชมรมพระเครื่อง
2.13 กิจกรรมการทําบุญ ฟงเทศน
2.14 กิจกรรมในชวงเทศกาลตามประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา
2.15 กิจกรรมทําทานปลอยนก ปลอยปลา ปลอยเตา ใหอาหารปลา
2.16 การพักคางคืนแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay)
2.17 กิจกรรมทัศนศึกษาในศูนยเรียนรูชุมชน
3. ตลาดน้ําตามรูปแบบธุรกิจเอกชน เจาของธุรกิจไดทําการสรางแหลงน้ําขนาดใหญใหดู
เหมือนคูคลอง เพื่อทําใหเปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา จําลองลักษณะตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชนมาไว
ในพื้นที่ โดยมีแมคาพายเรือขายสินคา มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร มีการบริการรานอาหาร
รานขายของที่ระลึก สิ่งอํานวยความสะดวก มีการเก็บคาเขาชมตามอัตราที่กําหนด และบางแหงมี
การแบงพื้นที่ใหแมคารายยอยเชาเพื่อจําหนายสินคา การจัดพื้นที่จําหนายสินคามีทั้งบนบกและใน
เรือ กิจกรรมตลาดน้ําตามรูปแบบธุรกิจเอกชนมีลักษณะดังตอไปนี้
3.1 การจําหนายอาหารหวาน-คาวสําเร็จรูป ผัก ผลไม สินคาทองถิ่นและสินคาอื่นๆ
3.2 กิจกรรมสาธิตการทําอาหารไทยโบราณ หรืออาหารชนิดอืน่ ๆ
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3.3 การจําหน ายสิ นค า ของที่ร ะลึก สิ่ งของเครื่อ งใช ที่ผลิ ต จากชุมชน รวมทั้ งสิ น คา
อุปโภค-บริโภคที่จําเปนตองใชในครัวเรือน
3.4 กิจกรรมการแสดงบนเวที เชน การรําไทย การแสดงละครอิงประวัติศ าสตร ศิล ปะ
มวยไทย การแสดงวัฒนธรรมประเพณีของไทยรูปแบบตางๆ
3.5 กิจกรรมการนั่งเรือชมทิวทัศนตลาดน้ํา กิจกรรมการพายเรือ
3.6 กิจกรรมเกมผจญภัยทางน้ํา เชน การโรยตัวดวยรอกขามแหลงน้ํา การเดินบนเชือก
การกลิ้งตัวในลูกบอลลอยน้ําขนาดใหญ
3.7 กิจกรรมเครื่องเลนสําหรับเด็ก เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน สไลเดอร ฯลฯ
3.8 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เชน การนวดแผนโบราณ การทําสปาดวยสมุนไพร
การจั ดการตลาดน้ํ า แต ล ะแห ง มี รู ปแบบการจั ดการที่ ส อดคล อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ของ
นักวิ ชาการผูจัดการตลาดน้ํา และผูทรงคุณ วุฒิ ทางการทอ งเที่ยว (ขอ มูลจากการสนทนากลุ ม 8
เมษายน 2554) ผูเขารวมสนทนาไดแสดงความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรจัดขึ้นในตลาดน้ํามีดังนี้
1. มีกิจกรรมการพายเรือชมธรรมชาติ การลองเรือในแหลงน้ํา
2. มีการจําหนายสินคาทางการเกษตร เชน พืชผักสวนครัวที่ขึ้นตามธรรมชาติ ผักปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑการเกษตรประเภทตาง ๆ
3. มีอาหารพื้นบาน อาหารทองถิ่นที่มคี วามหลากหลาย เครือ่ งดื่มสมุนไพร
4. มีกิจกรรมการแสดง
5. มีการสาธิตการทําอาหารทองถิ่น เชน การทําน้ําตาลมะพราว การทําขนมตุบตั๊บ การ
กวนกระยาสารท การทําโรตี การทําหมีก่ รอบ การทําขนมบาบิ่น ฯลฯ
6. กิจกรรมตามเทศกาล เชน วันลอยกระทง วันแหงความรัก วันสงกรานต
7. รูปแบบสินคาของที่ระลึกควรมีความเปนเอกลักษณของทองถิน่
8. การแตงกายแมคาทีล่ อ งเรือขายสินคา ควรมีวัฒนธรรมการแตงกายที่เปนวิถชี ีวิตทองถิน่
จะเห็น ได วาตลาดน้ํ าแต ละแหงมีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่ง เปน การสรา งทางเลื อ กและ
ตอบสนองความตอ งการของนัก ท องเที่ยว ที่มีความแตกตางกัน เชน นัก ทองเที่ยวกลุมที่มุงหา
ประสบการณ นัก ทองเที่ยวประเภทนี้สนใจศึก ษาและตองการประสบการณที่แ ทจริงของแหลง
ทองเที่ยวที่ไดไปสัมผัส และนักทองเที่ยวที่ชอบใชชีวิตแบบคนทอ งถิ่น นัก ทองเที่ยวประเภทนี้
ตอ งการเรี ยนรูวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตคนท อ งถิ่ น พวกเขาจะใชเ วลาอยู ในแหลงทอ งเที่ยวเป น
เวลานาน พยายามใชชีวิตเชนเดียวกับคนทองถิ่น ไมวาจะเปนการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร
การพยายามพูดภาษาทองถิ่น และจากการศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวตลาดน้าํ ชาวไทยและ
ชาวตางประเทศมีค วามต องการที่ค ลายกัน คือ นักท องเที่ยวสวนใหญ ตอ งการอาหารไทยประจํา
ทอ งถิ่ นมากที่สุ ด ต องการผลิ ตผลทางการเกษตร ตอ งการนั่ งเรือ ชมธรรมชาติ ตอ งการศึ ก ษา
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ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนและตองการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น การจัดใหมรี ูปแบบกิจกรรมใน
ตลาดน้ําที่มีความหลากหลายจะเปนสิ่งดึงดูดใจและเปนทางเลือกที่นักทอ งเที่ยวจะตัดสินใจเลือก
แหลงทองเที่ยวตามความตองการเพื่อแสวงหาประสบการณใหมจากการทองเที่ยวตลาดน้ํา
1.2 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําในตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบานในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีพื้นที่อยูติดกับแมน้ํา ทะเลสาบ ก็จะมีตลาด
น้ําเชนเดียวกับประเทศไทย เพื่อทําการซื้อขายสินคาอุปโภคและการบริโภคในชีวิตประจําวัน จาก
การศึกษาขอมูลพบวามีตลาดน้ําอยูในตางประเทศ ดังนี้
1. ตลาดน้ําอินเลในประเทศพมา ทะเลสาบอินเลเปนทะเลสาบขนาดใหญของประเทศ
พมา อยูสู งจากระดับน้ํ าทะเล 2,891 ฟุต นัก ทอ งเที่ย วตา งชาติ นิย มที่ จะมาเยือ นทะเลสาบแห ง
นี้ เพราะนอกจากจะไดเห็นวิถีชีวิตของชาวบานที่อ าศัยอยูริมทะเลสาบแลว ยังไดชมบรรยากาศ
ธรรมชาติที่สวยงามปราศจากมลพิษ ของทะเลสาบอิน เล สิ่งที่ทําใหตลาดน้ํา แหงนี้มีเสนห และ
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี คือ รอยยิ้มของพอคา แมคาที่สวนใหญเปนผูสูงอายุ พาย
เรือมาขายผลผลิตทางการเกษตร เชน ผัก ผลไม ดอกไม ไมแกะสลักที่ทําเหมือ นของโบราณที่
ราคาไมแพง และนักทองเที่ยวสามารถนั่งเรือชมทิวทัศนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบ นักทองเที่ยวจะ
ไดเลือกซื้อและตอรองราคาสินคาหลากหลายชนิด บริเวณรอบทะเลสาบจะมีที่พักประเภท รีสอรท
เกสตเฮาส ที่ ไดมาตรฐานของประเทศ นักทองเที่ยวจะไดสัมผัส วิถีชีวิตอันเปน เอกลักษณของ
ชาวบานและไดใกลชิดกับธรรมชาติไดมากยิ่งขึ้น (ครอบครัวขาวชอง 3: ออนไลน)
2. ตลาดน้ํากายรังอยูในประเทศเวียดนาม ตั้งอยูบนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง
อยูหางจากเมืองเกิ่นเถอประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณนี้มีคลอง 7 สายไหลมาบรรจบกัน พื้นที่สวน
ใหญเปนพื้นที่เ พาะปลูกพืชผัก ผลไมนานาชนิด และปลูกขาวสําหรับใหค นเวียดนามบริโภคทั้ ง
ประเทศ เปนแหลงทําการประมงของประเทศ มีการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน กุง ปลาชนิดตางๆ เพื่อการ
สงออกประมาณ 300,000 ตัน/ป บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ํานี้จะมีน้ําทวมเปนประจําทุกป ทํา
ใหมีปลาชุกชุม เปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่งของโลก ตลาดน้ํากายรัง มีเรือขายผัก
ผลไมอาหารตางๆ หลายชนิด เปนสถานที่ทนี่ ักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยวมากที่สุด บริเวณสามเหลี่ยม
แหงนี้เปนจุดเชื่อมตอในการเดินทางไปยังจังหวัดใกลเคียงและเมืองตางๆในประเทศเวียดนาม เปน
สถานที่มีการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชาวบานคนทําเกษตรกับพอคาแมคาคนกลาง ตลาดน้าํ แหงนี้
เป น ชี วิตจริ ง ของกลุ มคนที่ อ าศั ยอยู ในบริเ วณนี้ มาตั้ งแต อ ดี ต ไม ใชก ารจัด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
นักทองเที่ยว ตลาดมักเริ่มตั้งแตตอนเชาตรูจนถึงประมาณ 9 โมงเชา ซึ่งจะมีเรือบรรทุกสินคาหลาย
ชนิดและหลายขนาด สวนใหญเปนชาวบานที่ทําสวนจะบรรทุกพืชผักและผลไมมาขายในราคาถูก
และจะมีพอคาคนกลางมารับซื้อเพื่อไปขายตอในที่อื่นๆ เชน พนมเปญ หรือลองเรือไปขายในแถบ
ทะเลจีนใต (มูลนิธิเล็กประไพพิริยะพันธุ: ออนไลน)

17
3. ตลาดน้ําจังหวัดเกิ่นเถอ (Can Tho) ประเทศเวียดนาม จังหวัดเกิ่นเถอ เปนเมือ งที่
ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําโขง พื้นดินมีความอุดมสมบูรณมากจึงเปนแหลงเพาะปลูกพืชผักและผลไม
นานาชนิด ชาวบานจะนําพืชผักผลไม ใสเรือพาย เรือยนตขนาดใหญแยกประเภทผลไมมาจําหนาย
เชน แตงโม สมโอ มะมวง สัปปะรด ฟกทอง ตนหอม มันแกว มะพราว ตน ไม และดอกไมหลาย
ชนิด ตลาดแหงนี้เปนตลาดคาสงสําหรับแมคารายยอยที่มาซื้อ สินคาเพื่อ ไปจําหนาย มีประชาชน
และนักทองเที่ยวมาเลือกซื้อสินคา รวมทั้งมีนักทองเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศนของตลาดน้ํา ที่เมืองนี้มี
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนดานการเกษตรและเนนการวิจัยเปนสําคัญ (ตลาดน้ําจังหวั ด
เกิ่นเถอ: ออนไลน)

รูปที่ 2 ตลาดน้ําจังหวัดเกิน่ เถอ ประเทศเวียดนาม
(อางอิงจากเว็บไซตตลาดจังหวัดน้ําเกิน่ เถอ: ออนไลน)
4. ตลาดน้ําโตนเลสาบ (ทะเลสาบน้ําจืด )ในประเทศกัมพูชา ตั้งอยูในเมืองเสียมเรียบ
เปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญที่สุดในเอเชียมีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร ฤดูฝนที่มีน้ําหลาก
พื้นที่จะแผขยายออกไป มีปลาน้ําจืดหลายชนิด เชน ปลาชอน ปลากราย ปลาสวาย ฯลฯ จึงนับได
วาเปนแหลงอาหารที่สําคัญของชาวกัมพูชา เปนแหลงทอ งเที่ ยวที่มีนัก ทองเที่ ยวจํานวนมากให
ความสนใจไปเที่ยวชม เปนวิถีชีวิตชาวบานที่อ าศัยอยูในทะเลสาบ โดยสรางบานอยูริมฝง หรือ
สรางเปนเรือนแพลอยน้ํา ชาวบานบางคนอาศัยอยูในเรือที่ลอยอยูในทะเลสาบ ชาวบานจะนําสินคา
อุปโภคบริโภคใสเรือมาจําหนาย ซึ่งมีทั้งเรือยนตและเรือพาย มีเรือขายเครื่องดื่มใหแกนักทองเที่ยว
ทีน่ ั่งเรือชมทิวทัศนในทะเลสาบ บริเวณริมฝงมีการเลี้ยงปลาในกระชัง และมีการเลี้ยงจระเขทรี่ มิ ฝง
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มีทาเรือ มีรานจําหนายสินคาและผลิตภัณฑจากจระเข เชน กระเปา เข็มขัด และมีลูกจระเขตัวเล็กๆ
ที่ผานกรรมวิธีทําใหแหงซึ่งเปนของที่ระลึกใชประดับตกแตงบาน (เอนิลเทรเวล: ออนไลน)

รูปที่ 3 เรือนักทองเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมตลาดน้ําในโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา
5. ตลาดน้ําเมืองถงหลี่ ประเทศจีน เปนหมูบานโบราณซึ่งถูกลอมรอบดวยน้ํา 4 ดาน
มีลําคลอง 15 สาย แบงหมูบานออกเปน 7 เกาะใหญ-นอย ทําใหถงหลีม่ ีสภาพเปนหมูบานกลางน้ํา
ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และสถาปตยกรรมเกาแกของชาวจีนไว เปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่ชาวจีนใหฉายาหมูบานโบราณแหงนี้วา “เวนิ สนอยแหงตะวั นออก” นักทอ งเที่ยวสามารถนั่ง
รถรางชมสถาปตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวบานที่ยังคงใชชีวิตกันทามกลางสายน้ํา มีการลองเรือ
ชมหมูบานโบราณ เมืองถงหลีมีสถานที่เปนมรดกโลกหลายแหง เชน สวนหวนคํานึงหรือทุยซือ
หยวน สรางขึ้นในชวงปลายยุคราชวงศชิง ในรัชสมัยของฮองเตกวงสู (ค.ศ.1885-1887) เจาของเปน
ขุน นางมี นามว าเหริ นหลานเซิ ง ที่ใชเ งิ นราวหนึ่งแสนตํา ลึง เพื่ อสร างสวนแหง นี้ขึ้ นที่บานเกิ ด
ผูอ อกแบบสวนแหงนี้ชื่อหยวนหลง เขาเปนทั้ง ศิลปน กวี และสถาปนิ กผูมีฝมือ เยี่ยม สามารถ
ออกแบบพื้นที่อันจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรยากาศของสวนหวนคํานึง กระตุนผูมาเยือนให
เกิ ดความรู สึก แจมใส เงี ยบสงบและสว างไสวขึ้ นในจิ ตใจ สวนแหง นี้มีสะพานที่มีค วามหมาย
ชาวถงหลี่มีความเชื่อวา หากขามสะพานสันติสุข รางกายจะแข็งแรงตลอดป หากขามสะพานโชคดี
การทําธุรกิจจะเจริญรุงเรือง หากขามสะพานเฉลิมฉลอง จะหนุม-สาว คงกระพัน ไมแกเฒา ทําให
นักทองเที่ยวไดรับความประทับใจกับความสวยงามของสถานที่ (ตลาดน้ําเมืองถงหลี: ออนไลน)
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6. ตลาดน้ําศรีนาการ ประเทศอินเดีย อยูในทะเลสาบดาล (Dal Lake) ตลาดน้ําแหงนี้
จะเริ่มขึ้นตอนกอนฟาสาง เปนลักษณะการคาสงผลผลิตทางการเกษตรของชาวบาน ซึง่ จะมีเรือขาย
ผักและผลไมเนืองแนนอยูเต็มพื้นที่ สวนใหญผูซื้อจะเปนพอคาคนกลางจะมีการเจรจาตอรองราคา
กับผูขายที่เปนชาวสวนตามความพอใจ

รูปที่ 4 ตลาดน้ําศรีนาการ ประเทศอินเดีย (อางอิงจากตลาดน้ําศรีนาการ: ออนไลน)
7. ตลาดน้ําแคชเมียร ในประเทศอินเดีย เปนวิถีชีวิตของชาวบานที่อ าศัยอยูในทะเลสาบ
ดาล (Dal Lake) มีการตกแตงบานดวยสวนผัก ลอยน้ํา และมีตลาดน้ํายามเชาเพื่อ ซื้อขายสินคาที่
เปนผลผลิตของคนในชุมชน ดินแดนแคชเมียรเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เปน รัฐที่ตงั้ อยูต อน
เหนือสุดของประเทศอินเดีย อยูทามกลางหุบเขาหิมาลัย มีเ ขตแดนติดตอกับประเทศปากีสถาน
และที่ราบสูงทิเบต ลักษณะภูมิประเทศเปนทั้งเทือกเขา พื้นที่ราบ ทะเลสาบ ทุงนา ทุงหญา อาชีพ
สําคัญของชาวแคชเมียร คือ การเลี้ยงสัตว การปลูกขาว และปลูกผลไมเมืองหนาว ในชวงฤดูใบไม
ผลิและฤดูรอน (เดือนเมษายน-กันยายน) แคชเมียรจะมีสวนดอกไมทสี่ วยงาม และมีตนเมเปล ซึง่ ใบ
มีสีแดงและจะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล ชาวแคชเมียรมีความสุภาพ ออนนอม รักความสงบ มีค วาม
ความสามารถผลิต สิ่งของเครื่อ งใช และเครื่ องประดั บที่มี ชื่อเสียง ได แก ผาไหม พรมแคชเมีย ร
และเปเปอร มาเชย มีก ารกลาวถึง ดินแดนแหงนี้วาเป นสวรรคบนดิ น บางก็ เปรียบเทียบวาเป น
สวิตเซอรแ ลนดข องเอเชีย ดินแดนแคชเมียร เคยมีเ หตุการณรุนแรงในอดีต ทั้งปญหาการสูรบ
ระหวางอินเดียกับปากีสถาน และปญหาผูกอการราย ถึงแมวาเหตุการณจะผานมาหลายปแลวก็ตาม
ก็ยังเปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวและการลงทุนของดินแดนแหงนี้ (โอเชี่ยนสไมลทัวร: ออนไลน)
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8. ตลาดน้ําอะเบอรดีน (Aberdeen) ประเทศฮองกง เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับ
ความสนใจจากนัก ท อ งเที่ ยว เนื่ อ งจากอยูทา มกลางแหล งทอ งเที่ ยวในเมื อ งซึ่ง ตั้ ง อยู ใกล กั บ
ภัตตาคารลอยน้ําจัมโบ เมื่อคนจะไปรับประทานอาหารที่ภัตคารก็จะตองแวะชมสินคา นับวาเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฮองกงอีกแหงหนึ่ง (เที่ยวฮองกง: ออนไลน)
9. เมืองเวนิส เปนเมืองหลวงของแควนเวเนโต (Veneto) ประเทศอิตาลี เมือ งเวนิส
ไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic) เมืองแหงสายน้ํา (City of Water)
เมืองแหงสะพาน (City of Bridges) และเมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) เปนเมืองทองเที่ยว
ที่สวยงาม นักทองเที่ยวสามารถนั่งเรือกอนโดลา (Gondola) ชมทิวทัศ นของเมือง สําหรับคาเรือ
กอนโดลานั้น ปกติแลวจะอยูที่ลําละประมาณ 70 ยูโร ราคานี้ไมรวมคารองเพลงขับกลอ มบนเรือ
(ราคาสามารถตอรองกันได) ลักษณะเรือกอนกอนโดลานี้จะแตกตางกันไปตามสิ่งที่ตกแตง เชน หัว
เรือ เบาะนั่ง ซึ่งเรือของแทจะมีราคาแพงกวา นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะมาเปนคูผูสูงอายุ หรือมา
แบบครอบครัว และคูหนุมสาวที่เพิ่งจะแตงงาน มาฮันนีมูนที่เมืองเวนิส (พาเที่ยวเวนิส : ออนไลน)
เมืองเวนิสไมมีการคาขายสิน คากันในเรือที่อยูในน้ําเหมือ นตลาดน้ําในที่อื่นๆ แตมีก ารจัดพื้นที่
จําหนายสินคาของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว ดังเชนสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
จากการศึกษาตลาดน้ําในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในภูมิภ าคเอเชีย พบวา
ตลาดน้ําเปนวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณแหลงน้ํา ซึ่งเปน พื้นที่มีความอุดมสมบูรณเปน
แหลงเพาะปลูกพืชผัก ผลไม และการทําอาชีพประมง ตลาดน้ําจึงเปนแหลงทําการคาในลัก ษณะ
ตลาดคาสงผลผลิตของชาวบานใหแกพอคาคนกลางที่มาซื้อสินคาเพื่อไปจําหนาย เนื่องจากสินคา
มีราคาถูก ประกอบกับการรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จึงมีนักทองเที่ยวใหความสนใจเขามาเยี่ยม
ชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมทะเลสาบ รวมทั้งความเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาตลาดน้ําที่เกิดขึ้นตามวิถีก ารดําเนิน ชีวิตของคนใน
ทองถิ่นนั้นไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ รองรับนักทอ งเที่ยว แตก็มีนักทอ งเที่ยวกลุมที่ชอบแสวงหา
ประสบการณจากแหลงทองเที่ยว เพื่อชมวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูในแหลงน้ําแตละแหง โดยมีการ
จางเหมาเรือเพื่อนั่งชมบรรยากาศตลาดน้ํา นับวาเปนโอกาสที่ดีทางการทองเที่ยว มีตลาดน้าํ บางแหง
เชน ตลาดน้ําเมืองถงหลี่ ตลาดน้ําแคชเมียร ตลาดน้ําในประเทศกัมพูชา ตลาดน้ําอะเบอรดีน มีการ
จัดการตอนรับนักทองเที่ยว ซึ่งสงผลดีตอคนในชุมชนทําใหจําหนายผลผลิตไดมากขึ้น มีการจาง
งาน สงผลทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นจากการมาเยือนของนักทอ งเที่ยวนั่นเอง ในดานของแหลง
ทองเที่ยวทางน้ําในแถบประเทศยุโรปนั้น ไมมีก ารคาขายกันในเรือดังเชนตลาดน้ําแถบภูมิภาค
เอเชีย มีกิจกรรมการนั่งเรือชมทิวทัศนริมฝงแมน้ํา มีคนเลนดนตรีและรองเพลงใหฟงบนเรือ เปน
กิจกรรมที่สรางสิ่งดึงดูดใจแกนักทองเที่ยวที่นาสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เพิ่มรายไดใหแกผูทพี่ ายเรือ
ผูที่รองเพลงทําใหคนในทองถิ่นมีรายไดจากการทองเที่ยว
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2. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยมีก ารเติบโตและพัฒนามาอยางตอเนื่อ งตั้งแต ป
พ.ศ. 2545 เป น ตน มา โดยมีก ารพัฒ นามาตรฐานการจั ดการที่พัก แบบสั มผั สวั ฒนธรรมชนบท
(Home stay) และมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนควบคูไปกับการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลอง
กับองค การสหประชาชาติ (UNESCO, 2000) ที่ ใหค วามสําคัญ ว าการทอ งเที่ ยวโดยชุ มชนเป น
การบูรณาการพัฒนาชุมชน และการดํารงรักษาไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะใน
แถบภู มิภ าคเอเชียและแปซิฟก สมบั ติ กาญจนกิจ (2544) กลา วถึงประโยชนข องการท องเที่ ย ว
ชนบทไววา นอกจากจะเปนการสรางอาชีพที่สงผลดีตอการเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนแลว ยังเปนการเพิม่
โอกาสทางนันทนาการของคนในทองถิ่น ทําใหคนในชุมชนมีแ หลงพักผอ นหยอ นใจและใชเ วลา
วางใหเกิดประโยชนอยางมีคุณคา และมีการอนุรัก ษเทศกาลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรทองถิ่น
อรอนสสัน (Aronsson, 2000) ไดกลาวถึงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไววา “การพัฒนาการ
ทองเที่ยวอาจเกิดขึ้นไดถามันไมทําลายสภาพแวดลอม และเปนเรื่องสมเหตุสมผลในเชิงนิเวศ สวน
ใหญ ป ระกอบด วยการพั ฒนาในขอบเขตขนาดเล็ ก โดยมี พื้น ฐานจากชุ มชนในท อ งถิ่ น การ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะตองกําหนดไวอ ยางชัดแจงวาใครเปนผูไดรับประโยชนจากการ
ทองเที่ยว โดยมีเปาหมายวาจะตองไมเอาเปรียบคนในทองถิ่น และการพัฒนาการทอ งเที่ยวอยาง
ยั่งยืน เนนความสําคัญเรื่องความยั่งยืนทางวัฒนธรรม โดยรักษาความเปนอัตลักษณไวได ”
นอกจากนั้ น ยั ง มี ป จ จั ย ที่ ค วรนํ า มาพิ จารณาในการจั ด การท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ได แ ก
ความสัมพันธหลายกระแสระหว างประชากรและทรัพยากรในท องถิ่นกั บการทอ งเที่ยว รวมถึ ง
มุมมองดา นทัศ นคติ ของคนในทองถิ่น ถ าประชาชนในทองถิ่นไมเห็นดวยกับทิศ ทางของการ
พัฒนาการทองเที่ยว ก็มีโอกาสที่จะทําใหเกิดการคัดคาน และอาจกลายเปนขอ ขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน (Tosun, 2002) ในดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น กลุมประชาคมไมควรที่จะเรงเรา
ชัก จู ง ว า จะต อ งพั ฒ นา แตค วรใหชุ มชนมี ค วามเขา ใจว า การท อ งเที่ ย วเป น สิ่งที่เ อื้ อ อํ า นวยและ
สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ทางการทองเที่ยว ที่จะชวยทําใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน
(Haley, Snaith, and Miller, 2005) ในดานผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะของสินคาควรสงเสริมใน
เรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น เปนการแสดง
ถึงความมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวเมื่อพวกเขาไดใชสินคาหรือผลิตภัณฑ
เหลานั้น (Rigal, 2008) อยางไรก็ตาม ในการกําหนดการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยว ควร
เปนลักษณะของการบูรณาการพัฒนาการทองเที่ยวในภาพรวมพรอ มไปกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคมและปกปองดูแลทรัพยากรทางการทองเที่ยวไปดวย และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางความ
เขมแข็งและความสามารถของประชาคมซึ่งจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ซึง่ กอใหเกิด
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แนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้น (Gunn and Turgut, 2002) การจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนมีความซับซอนในเรื่องของวิธีการประเมิน ดังนั้นจึงมีประเด็นคําถามวาจะใชตัวชี้วัด
อะไรในการประเมิน โครงการทอ งเที่ยวเชิง นิเ วศของหมู บา นที่ อ ยู ใกลส วนสาธารณะลามิง ตั น
(Lamington) ในเมื องควีน แลนด (Queensland) ประเทศออสเตรเลี ย ผู ที่มีส วนเกี่ ยวข อ งในการ
จัดการทองเที่ยวของชุมชนไดมีการประยุกต ใชตัวชี้วัดในเรื่องวิธีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมให
เกิดประสิทธิผลของการปองกันการเกิดมลภาวะที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนมีวธิ กี าร
จัดการอยางไรที่จะสงผลทําใหมลภาวะลดลง (Schianetz and Kavanagh, 2008)
จะเห็นไดวาหลายประเทศทั่วโลก ใหความสนใจตอกระแสการพัฒนาการทอ งเที่ยวอยาง
ยั่ งยื น โดยมี ก ารพั ฒนาแบบบู รณาการ ในลัก ษณะพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วไปพร อ มกั บการพั ฒนา
เศรษฐกิจ สังคม โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัยในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ และมีวิธีการจัด
การที่ไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม
2.1 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) เปนการจัดการทองเที่ยว
ที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแ ก
ผูมาเยือน องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน มีดังนี้ (พจนา สวนศรี, 2546)
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติแ ละวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีความเปนเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
2. ดานองคกรภายในชุมชน มีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญชุมชนหรือผูมีความรู
และทั ก ษะในเรื่ อ งต า งๆ ที่ ห ลากหลายชุ ม ชนรู สึ ก เป น เจ า ของและเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา
3. ดานการจัดการ มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการทองเที่ยว และสามารถเชื่อ มโยงการทองเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนโดย รวมได มีการจัดการผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนของชุมชนทีเ่ อือ้ ประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
4. ดานการเรียนรู ลัก ษณะกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรูและความ
เขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แ ตกตาง มีระบบการจัดการใหเ กิดกระบวนการเรียนรูระหวาง
ชาวบานกับผูมาเยือน สรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสวน
ของชาวบานและผูมาเยือน
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สินธุ สโรบล (2546) กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ
ชุมชนเปนผูดําเนินการ ตั้งอยูบนฐานความคิดที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร และเปนผู
มีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว โดยนําทรัพยากรทองเที่ยวที่มีอยูในทองถิ่นทั้งดานธรรมชาติ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู และวิธีการที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑ
ชุมชน มาใชเปนปจจัยหรือตนทุนในการจัดการทอ งเที่ยวอยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชน
ตอ ทองถิ่นทั้งในด านเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม รวมทั้งมี การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน เพื่ อ
อนุรักษไวไปถึงคนรุนลูก รุนหลาน พรอมกันนี้มีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการทองเที่ยว และเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินการตั้งแต เริ่มตน รวมกัน
คิดและวางแผนดําเนินการ มีการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การประเมินผลโครงการและการ
รับผลประโยชน โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ
สเตอรเรนและไอแซค (Sterren and Isaac, 2004) ไดใหขอเสนอแนะหลักการดําเนินงาน
การทองเที่ยวชุมชนดังตอไปนี้
1. จะตองดําเนินการดวยความรวมมือและไดรับความยินยอมจากชุมชนทองถิน่ ประชาชน
ควรจะไดมีสวนรวมในการวางแผนจัดการทองเที่ยว
2. มีการแบงปนผลประโยชนกลับสูชุมชนทองถิ่น เชน มีโครงการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
โรงเรียน หรือโครงการอื่นๆที่สงเสริมใหเกิดประโยชนแกชุมชน
3. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล เนื่อ งจากการทํางานเพื่อสวนตนจะ
ทําใหสังคมเกิดความแตกแยก
4. ตระหนัก ถึงการรั ก ษาสิ่ ง แวดลอ มอย างยั่งยื น ประชาชนในท อ งถิ่น จะต องใหค วาม
รวมมือในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. จะตองใหความเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น
6. มีกลวิธีที่จะชวยใหชุมชนรับมือหรือจัดการกับผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้น
7. ดูแลรักษาวัฒนธรรมของชนกลุมนอยมิใหเลือนหาย หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
8. ใหความรูแกนกั ทองเที่ยวกอนที่จะออกเดินทางโดยเฉพาะพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
9. ไมทําใหประชาชนในทองถิ่นกระทํากิจกรรมที่มีพธิ ีรีตรองที่ไมเหมาะสม
10. ปลอยใหชุมชนอยูตามลําพังถาพวกเขาไมตองการการทองเที่ยว ประชาชนควรจะมี
สิทธิ์ที่จะไมตองการการทองเที่ยว
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ถูก นํามาใชเปนเครื่องมือ ในการ
พัฒ นาชุ มชน สร า งความเขมแข็ ง ขององค ก รชาวบา นในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทําใหชุมชนไดมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว การสงเสริมการมีสวนร วมของประชาชนในการ
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จัดการทองเที่ยวชุมชน วิธีก ารวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research:
PAR) ถูกนํามาใชเพื่อทําการศึกษาชุมชนบริเวณอุทยานแหงชาติ ปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ โดยใช
กลยุทธในการวางแผนการจัดการทอ งเที่ยวชุมชน ผลจากการเริ่มโครงการพัฒนาการทองเที่ย ว
ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนการทอ งเที่ยวชุมชนที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมขึ้น นั่นคือสิ่งที่ยืนยันวาผูวางแผนการทองเที่ยวใหการสนับสนุนและทําใหเกิดความ
เขาใจการท อ งเที่ยวชุมชน และสามารถนํ าวิธี ก ารไปใชในโครงการจัด การทองเที่ ยวชุ มชนเพื่ อ
สง เสริมคุณ ภาพของสัง คม เปน การเพิ่มศัก ยภาพแก ผูที่มีส วนเกี่ ยวขอ งและการมี สวนร วมของ
ประชาชน (Attama Nilnoppakun, 2008) และยัง สอดคลองกับเซบเบลย (Sebele, 2010) ซึ่งได
ทํา การศึ ก ษาโครงการท อ งเที่ย วโดยชุ มชน ของประเทศบอทสวานา (Botswana) พบวา คนใน
ทองถิ่นไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว มีการสรางปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนใหเกิดขึ้น
มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ ไ ด รั บความไว วางใจ และมี ค วามร ว มมื อ ของคนในชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น
ประชาชนใหความสนใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น มีการเพิ่มรายไดใหแ กชุมชนจากการ
เขามาของนักทองเที่ยว และในทํานองเดียวกันรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น จะตอง
สรางวิถีทางที่จะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อการปองกันการใชพื้นที่ เชนเดียวกันกับการทองเที่ยวชุมชน
ของประเทศญี่ปุน (Lisa, 2006) มีการจัดการสถานการณทางการทองเที่ยวที่ปองกันสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เ กี่ยวกับการอนุรัก ษ ทรัพยากรธรรมชาติใหมีการตระหนักถึง
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ใหเกิดขึ้น
หลักการสําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเมื่อ ใดก็ตามที่ใชก ารทอ งเที่ยวเปน
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนควรยึดหลักการสําคัญโดยชุมชนเปนเจาของ ชาวบานเขามามีสว นรวม
ในการกําหนดทิศ ทางและตัดสินใจ สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต มี
ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม คงความเปนเอกลักษณแ ละวัฒนธรรมทองถิ่น กอ ใหเกิดการ
เรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เกิด
ผลตอบแทนที่เ ปน ธรรมแกค นท องถิ่ น มีก ารกระจายรายไดสู สาธารณะประโยชน ข องชุมชน
ลั ก ษณะของพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ควรมี ห ลั ก การตรวจสอบการใช ก ลยุ ท ธ ที่ มี
ประสิทธิผลเพื่ อการอนุรัก ษแ ละการพัฒนา มีน โยบายการดํา เนิน งานที่ เขมงวดในการปอ งกั น
ทรั พยากรธรรมชาติ มี ก ระบวนการพั ฒนาการบริ หาร มีก ารตัด สิน ใจรวมกั นของประชาชนใน
ทองถิ่น และจะตองมีมุมมองดานศีลธรรมโดยมีหลักการดังนี้ (Jain, Lama and Lepcha, 2000)
1. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนจะตองมีการสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบดวย ความหลากหลายทางดานชีววิทยา น้ํา ปาไม ลักษณะทาง
วัฒนธรรม และบุคคลตัวอยาง
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2. การทองเที่ยวโดยชุมชนตองสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น ตลอดจนการเพิม่ ขึน้
ของภาษีที่ไดรับจากการทองเที่ยวและผลประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับจากคนที่เขารวมในชุมชน และมี
ความรวมมือของคนในชุมชน
3. การทองเที่ยวโดยชุมชนจะตองสงเสริมใหมีการเพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชน
และกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชนใหมากขึ้น
4. เปนการจัดทางสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ
แนวทางการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วชุ มชนให ประสบความสํ า เร็ จ ผู จัดการจะต อ งมี ก าร
ดําเนินการดังนี้ (Pimrawee Rocharungsat, 2005)
1. มีการจัดการผลประโยชน และกระจายรายไดอยางยุตธิ รรมตอคนในชุมชน
2. ประสานความรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพ
3. ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของเมือ่ มีปญหาเกิดขึน้
4. ยึดถือหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน
5. มีการจัดการเรียนรูหรือจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความรวมมือ ของคนใน
ชุมชน
6. มีการอนุรกั ษสิ่งแวดลอมในชุมชน
7. มีการอนุรกั ษวัฒนธรรมและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
8. สรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกนกั ทองเที่ยว
9. สรางความมั่นคงในทางการตลาด
10. วางแผนการจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ
กูดวิ นและแซนทิ ลลี (Goodwin and Santilli, 2009)ไดทําการวิ เคราะหและศึ ก ษากรณี
ตัวอยางโครงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จโดยการใชแบบสอบถามจาก
แหลงผูใหทุน จากนักอนุรักษ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน
ผลการศึกษาพบวาการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่ประสบผลสําเร็จมีลักษณะดังนี้
1. เกิดผลประโยชนกับประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน
2. มี ก ารกระจายผลประโยชน ไ ปสู ส วนที่ เ ป น สาธารณะในชุ ม ชน เช น โรงเรี ย น
โรงพยาบาล เสนทางถนนสาธารณะ
3. โครงการที่เกิดขึ้นจะตองสนับสนุนใหเกิดผลประโยชนแกผูที่อาศัยอยูในชุมชนทุกคน
4. มีการอนุรักษ โดยใชอํานาจการตัดสินใจของคนในชุมชนและคํานึงถึงผลประโยชนที่
จะเกิดขึ้นแกสวนรวม
5. ชุมชนเปนเจาของ และมีการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
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6. ใหอํานาจการตัดสินใจโดยคนในชุมชนเพื่อประโยชนสวนรวม โดยมีบุคคลที่เกี่ยวขอ ง
ในการจัดการและตัดสินใจรวมกัน
7. มีภาคเอกชนเขารวมในโครงการเพื่อสนับสนุนใหเกิดประโยชนแกชุมชน
8. มีการพัฒนาเครือขายผลิตภัณฑชุมชน เพื่อพัฒนาการตลาดทองเที่ยวชุมชน
9. มีคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการที่ชุมชนจัดขึ้น
10. ภาคเอกชนรวมกันพัฒนาภายในชุมชนเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของชุมชนเอาไว
กลาวโดยสรุปการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน มีก ารอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทอ งถิ่น มี
คณะทํางานมีก ารตั้งกฎ กติกาในการจัดการทองเที่ยว มีกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับ
นักทองเที่ยว จะตองไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนทองถิ่น ประชาชนควรจะไดมีสวนรวมใน
การวางแผนจัดการทอ งเที่ยว กอใหเกิดการกระจายผลประโยชนแกคนในชุมชน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
2.2 แนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีประสิทธิผล
การจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางมีประสิทธิผ ลนั้นคณะผูดําเนิน การจะตองสนับสนุน
ใหเกิดการเพิ่มพูนพัฒนาเศรษฐกิจภายในทองถิ่นตลอดจนมีการจางงานที่หลากหลาย สนับสนุน
ใหเกิดความสัมพันธ การมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันของคนในชุมชน ทําใหเกิดความยั่งยืนระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอมและเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มีการอนุรัก ษวัฒนธรรม
และรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว มีการใหค วามรูแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ
จะตอ งมีกระบวนการจัดการที่แสดงใหเ ห็ นถึงวิธีการบริหารจัดการที่ ดี สรางความมั่นใจในการ
ใหบริการที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยแกบุค คลทุก ฝ ายที่เ ขารวมในโครงการ/กิจกรรมการ
ทองเที่ยว อัสเคอรและคณะ (Asker and other, 2010) ไดเสนอแนะขอกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่
ดีในการจัดการทองเที่ยวชุมชนดังนี้
1. ชุมชนมีหนวยงานหรือองคกรที่รบั ผิดชอบ
2. มีสมาชิกชุมชนที่ประกอบดวย ผูชาย ผูหญิง เยาวชน เขารวมในกระบวนการตัดสินใจ
และมีการจัดการดานการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวชุมชน
3. เจาของที่ดินและแหลงทรัพยากรอื่นๆในพื้นที่ใหความรวมมือและไมเปนอุปสรรคใน
การดําเนินงาน
4. การตัดสินใจในการออกแบบโครงจะตองมาจากความตองการของคนในชุมชน
5. นําขอมูลผลกระทบ ความเสี่ยง และผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวชุมชน
มาพิจารณาทางเลือก เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเพื่อดําเนินการ
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6. สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมสูงสุด
7. ใหมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู
8. มีวิธีการ/กิจกรรมที่ดีในการสนับสนุนการตลาด
9. มีการวางแผนการทํางานระยะสั้น/ระยะยาว จํากัดจํานวนนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม
กั บศั ก ยภาพของชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มในการรองรั บนั ก ท อ งเที่ ย วโดยหลี ก เลี่ย งการทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม
10. มีการรวมมือระหวาง ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ประชาชน และองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ
11. เลือกวิธีการที่นํามาใชอยางเหมาะสมกับสภาพชุมชน
12. การทองเที่ยวชุมชนเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ ที่ถูก นํามาใชในการพัฒนาชุมชนที่ มี
ขอบขายที่กวางขวาง
13. ใหความรูแกนักทอ งเที่ยว เพื่อ ใหเ ห็นคุณคาของวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ ม จัดแบง
พื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวอยางชัดเจน
14. จัดสิ่งที่เปนโครงสรางพืน้ ฐาน เชน ถนน สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่มี
คุณภาพ นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงผลิตภัณฑการทองเที่ยวไดงาย
กลาวโดยสรุ ปตามที่นัก วิ ช าการ นัก วิจัยไดทําการศึก ษามาแลวนั้ น หลัก การดํ าเนิน งาน
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีคณะทํางาน มีการ
จัดการโดยชุมชนเปนเจาของรวมกันตัดสินใจในโครงการตางๆที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ ม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน มีก ารใหความรูแ กนักทองเที่ยวรวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาบานกับแขกผูมาเยือน มีการกระจายผลประโยชนอยางยุติธรรมแกคน
ในชุมชน สรางความปลอดภัยแกชุมชนและนัก ทองเที่ยว มีก ารวางแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ มีการพัฒนาการตลาดและการสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน สงเสริมใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน มีการจัดการในเรื่อ งการคมนาคมสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีการใหบริการที่ดีมีคุณภาพแกนักทองเที่ยว
2.3 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากนโยบายการส ง เสริ ม การท องเที่ ย วของรั ฐ บาลในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ยที่ผ านมา การ
ทองเที่ยวเปนหนาที่ของทองถิ่นที่จะตองจัดบริการใหแกประชาชน เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ
ของประชาชน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีบทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยวภายใน
ทองถิ่นของตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยมี
แนวทางการดําเนินงานดังนี้ (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2552)
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1. ดานการตลาดทอ งเที่ยว ควรมีดํา เนินการในเรื่อ งการจัดทําระบบข อ มูลเกี่ยวกั บ
แหล ง ท อ งเที่ ย ว ประเมิ น คุ ณ ค า แหล ง ท อ งเที่ ย วทั้ ง ในด า นการพั ฒ นาและการตลาด จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญและความมีศักยภาพทางดานการตลาด จุดเดน สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สํารวจทัศนคติและศึก ษาผลกระทบของการทองเที่ยวตอระบบเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ และสํารวจจํานวนนักทอ งเที่ยว ทําการสงเสริมตลาดการทองเที่ยว เพื่อชัก จูงใจ
นักทองเที่ยวใหเขามาในแหลงทองเที่ยว โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ จัดตั้งศูนยบริการ
นักทองเที่ยว จัดรายการนําเที่ยวเพื่อนํานักทองเที่ยวเขามาในทองถิ่น และรวมกิจกรรมการทองเทีย่ ว
ที่จงั หวัดจัดขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น
2. ดานการแสวงหาและสรางแหลงทองเที่ยวใหม โดยการสํารวจและคนหาแหลง
ทองเที่ยวใหม ๆทําการพัฒนาพื้นที่รกรางวางเปลา พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเกิดเปนแหลงทองเทีย่ ว
ใหม การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนใหเกิดเปนกิจกรรมการทองเที่ยว และสงเสริมงานประเพณี
ของทองถิ่นใหเกิดเปนกิจกรรมการทองเที่ยว
3. ดานการใหบริการทอ งเที่ยว เชน ด านคมนาคม จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก ที่พัก
อาหารเครื่องดื่ม การนําเที่ยวและมัคคุเทศก การจําหนายสินคาที่ระลึก และการยกระดั บมาตรฐาน
การบริการที่ดีแกนักทองเที่ยว
4. ด านการวางแผนพั ฒนาแหลงท อ งเที่ยว องค กรปกครองสวนท องถิ่น ควรจั ดทํา
แผนพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว โดยคํานึงถึงศักยภาพของแหลงทองเที่ยวใหเปนที่ดึงดูดใจนัก
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนทรัพยากรการทองเที่ยว
แผนพัฒนาบริการการทองเที่ยว แผนสงเสริมการตลาดเพื่อ ใหพื้นที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางและ
ดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยการสงเสริมใหประชาชนทองถิ่นมีเขามามีสวนรวม ประสานงานกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
5. ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยจัดบุคคลกรดูแลแหลงทองเที่ยว ทําการ
สงเสริมใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางเหมาะสม
หลักการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการทองเที่ยวและติดตามประเมินผลโดยใหมแี ผนงาน
โครงการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ ตามศักยภาพและบริบทของพื้นที่โดยประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของและใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม
3. พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความต องการนักทอ งเที่ยว และยื ด
ระยะเวลาการอยูในพื้นที่ของนักทองเที่ยวซึ่งเปนการเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยว นั่น หมายถึง
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การเพิ่ มขึ้ น ของรายได จากการท อ งเที่ ยว โดยจัด กิ จกรรมที่ เ หมาะสมกั บแหล ง ท อ งเที่ ย วและ
นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
4. พัฒนาการบริก ารทางการทอ งเที่ยวโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางเครือขายการบริการการทองเที่ยวและใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม
5. พัฒนาการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก โดยการสรางเครือ ขายกับองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของและเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม
6. วางแผนดานงบประมาณที่จะนํามาใชในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยกําหนดไวใน
แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ว า จะใช ง บประมาณจากหน วยใด จะขอรั บ การ
สนับสนุนจากรัฐบาลหรือไม
7. การดําเนินงานขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่นเพื่อ สรางศักยภาพการพัฒนาการ
ทองเที่ยวสูความยั่งยืนนั้น มีวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้
7.1 กระบวนการควรเริ่ มจากการปรั บ แนวคิ ด ดั้ ง เดิ มที่ เ น น ความต อ งการของ
นักทองเที่ยว (Demand-Based) เปลี่ยนเปนเนนการนําเสนอสิ่งที่มี (Supply-Based) เชน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มุงใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวัฒนธรรมทอ งถิ่นอยางแทจริง ซึ่งจะตอง
รักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่นไวก็จะเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน
7.2 รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นในแตล ะแหง
ไมจําเปนตองเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอม ฐานทรัพยากรการทองเที่ยวและ
ความตองการของคนในพื้นที่เปนสําคัญ
7.3 ควรมีการวางแผนเพื่อใหคนในทองถิ่นรวมกันอนุรักษทรัพยากรการทอ งเที่ยวมี
การอนุรักษและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การเสริมสร างศัก ยภาพการพั ฒนาการทอ งเที่ย วสู ค วามยั่งยืน นั้น องคก รปกครองสวน
ทองถิ่นมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนองคกรภาครัฐที่ใกลชิดชุมชนและแหลงทองเที่ยว
มากที่สุด รูจักและเขาใจพื้นที่ จึงสามารถกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ไดเปนอยางดี ทั้งนี้การพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่นสูความ
ยั่งยืนไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือของผูมีสวนไดสวนทางการทองเที่ยวทุกภาคสวนซึ่งจะตอ งใช
เทคนิควิธีการที่หลากหลายมาชวยเพื่อใหเกิดความรวมมือและมีการพัฒนาไปสูเปาหมาย ดานการ
วางแผนจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนนั้นพบวาการศึกษาศักยภาพของชุมชนเปนสิ่งสําคัญ
ในการนํามาพิจารณาเพื่อสงเสริมพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว รวมทั้งควรพิจารณาระดับการมีสว น
รวมของประชาชน (ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, 2550) และจากการศึกษาการวางแผนพัฒนาวิสาหกิจ
การทองเที่ยวชุมชนในประเทศเคนยา (Kenya) มานยาราและโจน (Manyara and Jone, 2007) ได
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เสนอแนะวิธีก ารระดมเงินทุ นที่จะนํ ามาใช ในการพัฒนาการทองเที่ยวชุ มชนนั้น ควรไดรับการ
สนับสนุนจาก บริษัท หางราน หรือหุนสวนที่มีการใหค วามรวมมือลงทุนโดยไมหวังการคากําไร
เกิน ควรซึ่ งก็ ขึ้ น อยู กั บ ความต อ งการของชุ ม ชน นอกจากนั้ น ให ค วบคุ มแหล ง การลงทุ น จาก
ชาวตางชาติดวย
2.4 รูปแบบการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน
รูปแบบการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism Planning
Model: CBTP) ถู ก นําไปประยุก ตใช ในหมูเ กาะทางตะวัน ตกเฉียงเหนือ ของเมือ งแวนคูเ วอร
(Northwest Vancouver) เปนรูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่สรางความตระหนัก แกค นในชุมชนให
เห็นคุณคาของสิ่งที่มีอยูในชุมชน มีการจัดการที่เหมาะสมกับทองถิ่นตามความตองการของคนใน
ชุมชนซึ่งพวกเขาควรมีอํานาจในการตัดสินใจ เลือกโอกาสที่เหมาะสมซึ่งจะนําไปสูกลยุทธในการ
วางแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยใชหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูอาศัยอยูใน
พื้นที่ ผูประกอบการ รัฐบาลทองถิ่น พวกเขาสามารถใหคําแนะนําที่ทําใหเกิดความยั่งยืนและเห็น
พ อ งต อ งกั น ในการพั ฒนาการท อ งเที่ ย วในชุ มชนของตนเอง มี ก ารจั ด การที่ ไ ม ทํา ลายระบบ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม (Pinel, 1998) หลักการปฏิบัติที่นํามาใชในการวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยว คือ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียจะตองยอมรับการตัดสินใจรวมกันใน
เรื่องความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (Hutchison, 1998) ในทํานอง
เดียวกันจะตอ งพัฒนาใหเ กิดความรวมมือ ของคนในชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว (Harssel,
1994) เพื่อใหมีการรักษาและคงความเปนเอกลักษณและมีคุณคาของสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว
ของทองถิ่น สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทุกภาคสวนในชุมชน โดยใชกลยุทธในการวางแผนระยะสัน้
ระยะยาว
CBTP เป นกระบวนการที่เ กี่ยวขอ งกับการใชก ลยุ ทธแ ละการมี วิสัยทัศ น เกี่ย วกับ การ
พัฒนาการทองเที่ยว ตั้งอยูบนพื้นฐานตามความตองการและความปรารถนาของผูอยูอาศัย และผูมี
ประสบการณในพื้นที่ เสริมสรางโอกาสในการพัฒนา โดยพิจารณาจุดเดนของชุมชน ความทาทาย
อุปสรรค และความสมบู รณของนิเ วศวิทยา CBTP สนับสนุนให นักทอ งเที่ยวมองเห็นว าแหล ง
ทองเที่ยวที่ไดมาเยือนเปรียบเสมือน “บาน” ทีมีค วามสมบูรณข องระบบนิเวศของผูอยูอ าศัย พืช
และสัตว ทําใหนัก ทอ งเที่ยวรูสึ ก ชื่น ชมยิ นดี และอยากที่ จะกลับมาเที่ ยวดวยความรูสึก ถึงความ
เหมาะสมของแหลงทองเที่ยวที่เปรียบเสมือ นบานมากกวาการไปเที่ยวที่อื่นและไดรับผลกระทบ
ทางลบ รูปแบบ CBTP นี้ เนนความสําคัญที่ความตองการของคนในชุมชนเปนตัวกระตุนและ
นําไปสู กระบวนการกําหนดแนวทางการพัฒนา จากนั้นจึงทําใหเกิดการรวมมือ เกิดความมั่นใจ
และตระหนักถึงผลกระทบการทองเที่ยว ซึ่งกระบวนการจะตองคอยเปนคอยไป มีการวางแผนการ
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ทํางานรวมกัน ความสําเร็จที่เกิดขึ้นดูไดจากการลดผลกระทบทางลบของการทองเที่ยวชุมชน และ
ความสัมพันธของคนในชุมชนกับระบบนิเวศ
การนํารูปแบบการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน(CBTP) ไปประยุกตใช
การนํารูปแบบ CBTP ไปประยุกตใชมีขอสมมติฐาน 3 ประการไดแก
1. ความสามารถของทองถิ่นและการจัดการพัฒนาอยางไดผลซึ่งจะตองมีการใชความรู
ความสามารถของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
2. ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถที่จะมองการณไกล คาดการณสถานการณการทองเที่ยวที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. มองเห็นสิ่งที่มีคุณคาที่มีอยูในชุมชน ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสีย มีความปรารถนาที่จะกาว
ไปสูจุดหมายปลายทางดวยกันเพื่อใหคนในชุมชนมีสภาวะของความเปนอยูที่ดีขึ้น

กระบวนการCBTP

1. ประเมินชุมชน
และกําหนด
แนวทางพัฒนา

2. การวางแผน
และเตรียมการ

3. การนําสง

4. การกํากับ/ติดตาม
และประเมินผล

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

รูปที่ 5 รูปแบบการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism
Planning Model: CBTP) (ดัดแปลงจาก Pinel, 1998)
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กระบวนการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชนตามรูปแบบ CBTP
ระยะที่ 1 การประเมินชุมชนและการกําหนดแนวทางพัฒนา (Community Assessment &
Organization Development Phase) คณะกรรมการชุ มชน ผู มีสวนได สวนเสี ยจากการท องเที่ย ว
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน วิเคราะหสถานการณทางการทองเที่ยวที่กําลังเกิดขึ้น
ระยะที่ 2 การวางแผนและการเตรียมการ (Planning & Preparation Phase) จัดกระบวนการ
วางแผนรวบรวมแนวคิดจากสมาชิกเพื่อออกแบบพัฒนาการทองเที่ยว อยางเหมาะสมกับทรัพยากร
ทางการทอ งเที่ย วที่ มีในชุ มชน พัฒ นาโครงสร างพื้ น ฐาน การบริก าร โปรแกรมการทอ งเที่ ย ว
ผลิตภัณฑการทองเที่ยว พัฒนาการตลาดและขาวสารทางการทองเที่ยว ทําการสํารวจ/ศึกษาขอ มูล
เกี่ยวกับงบประมาณ การแสวงหาแลงทุน การใหความรู/การฝกอบรม การเปนหุนสวน การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 3 การนําสง (Delivery Phase) จัดใหมีการบริการตามโปรแกรมและผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยว
ระยะที่ 4 การกํากับ/ติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation Phase) ใชวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการและประเมินผล
กระบวนการทั้ง 4 จะตองดําเนินการโดยชุมชน การวางแผนพัฒนาควรตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความพึ งพอใจของผู มีส วนได ส วนเสี ย ให พิจารณาป จจั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ งจํ า นวนประชากร
วัฒนธรรม ความตอ งการของทองถิ่น การเอาจริงเอาจังเรื่อ งการทอ งเที่ยว ฤดูกาลทอ งเที่ยว และ
ความพยายามวางแผนการทองเที่ยวที่มีมากอนหนานี้
ไพเนล (Pinel, 1998) ไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินการดังนี้
1. การวางแผนการทองเที่ยวควรเริ่มทีค่ วามตระหนัก และเห็นคุณคาของคนในชุมชน และ
ตองการใหมีการจัดการที่เหมาะสมกับการพัฒนาการทองเที่ยวของทองถิ่น
2. หลักการพัฒนาเพื่อการวางแผนทองเที่ยวชุมชน ผูมสี วนไดสวนเสียไดแก ผูอ ยูอ าศัย ผู
ปฏิบัตกิ าร รัฐบาลทองถิ่นจะตองรวมมือกันทํางานเพือ่ ใหเกิดความยั่งยืน
3. ในการวางแผนพัฒนาตามหลัก การทฤษฎี ประชาชนในทอ งถิ่นและผูที่มีสวนไดสวน
เสีย จะตองรวมกันตัดสินใจ เพื่อทําใหเกิดความสมดุลของปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
4. วิธีการ CBTP จะตองไมปฏิเสธดานการวางแผนการตลาด
ในระหวางที่มีการวางแผนนั้น แตละคนจะมีวิธีการดวยการใชความสามารถพิเศษของ
เขาทักษะ ประสบการณ ขอจํากัด การใหคํามั่นสัญญา เวลา ความอดทน และความมุมานะบาก
บั่น ซึ่งจุดสุดทายจะนําไปสูความสําเร็จในกระบวนการทอ งเที่ยวชุมชนของแตละชุมชน ในทาง
ปฏิบัติการการจั ดการทองเที่ยวชุมชน อาจทํา ให เกิดมีขอ ขัดแยงกันบางของผู มีสวนไดสวนเสี ย
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หรือเกิดการออนลาของผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีขอควรระวังเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพ
ของคนที่มีความแตกตางกัน ถาหากแตละคนมีความตองการสวนตนมากกวาสวนรวม นโยบายอาจ
ถูกขัดขวางได ดังนั้นจะตองระมัดระวังโดยเนนใหเกิดผลที่ไดรับจากการวางแผนในเชิงบวก ควร
คํานึงถึงฤดูกาลทอ งเที่ยวและวงจรชีวิตของการพัฒนาการทอ งเที่ยววาอยูในชวงเติบโต หรือ อยู
ในชวงที่กําลังเสื่อมโทรมลง อิทธิพลของสิ่งเหลานี้จะสงผลตอความสัมพันธของผูมีสวนไดสวน
เสีย นอกจากนั้นการวางแผน CBTP นั้นควรใหมีความยืดหยุนและเปนกระบวนการตอเนื่องเปนไป
ตามขั้นตอนแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชนตามรูปแบบ CBTP
ประสานการรวมมือของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
1.ใชวิธีการวางแผนการ
ทองเที่ยวโดยดึงทุกภาค
สวนในทองถิ่นเขามา
รวมวางแผน
2. มีคณะทํางานจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน
3. กําหนดบทบาทผูมสี วน
ไดสวนเสียใหชัดเจน
4. ใหเยาวชนมีทกั ษะใน
การจัดการทองเที่ยว
5. มีการสือ่ สารไปยัง
ภายนอกชุมชน

ทําความเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน

รักษาวิถีชีวติ คนทองถิ่น
และยกระดับใหสูงขึ้น

6. การดําเนินการสอดคลอง
กับฤดูกาลทองเทีย่ ว คํานึง
ใครคือผูมาเยือน
7. ทําใหเกิดความปลอดภัย
แกนักทองเที่ยวและคนใน
ทองถิน่
8. สนับสนุนใหเกิดมิตรภาพ
ที่ดีระหวางนักทองเทีย่ วกับ
คนทองถิน่
9. กําหนดรูปแบบ/กิจกรรม
การทองเทีย่ วอยางเหมาะสม
กับทรัพยากรทองถิน่

10. รักษาวัฒนธรรม
ทองถิน่
11. มีการจัดการแบบ
คอยเปนคอยไปตาม
ศักยภาพของทองถิ่น
12. มีการปองกันแหลง
ทรัพยากรทีส่ ราง
เศรษฐกิจแกชุมชน
13. ปองกันสิ่งที่อาจจะ
รบกวนนักทองเที่ยว
14. มีการดูแลรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น

ที่มา: ดัดแปลงจากไพเนล (Pinel, 1998)
รูปแบบการวางแผน CBTP ในพื้นที่ตําบลดอนมะโนรานั้น มีการดําเนินงานตามขั้นตอน
โดยเริ่มจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจากการประชุมในระยะเริ่มตน พบวา
คณะผูนําชุมชนและชาวบานตื่นตัว และใหความสนใจที่จะพัฒนาการทองเที่ยว ดังนั้นจึงเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน โดยไดทําการวิเคราะหจุดแข็ง
ของชุมชน คนหาสิ่ งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และออกแบบกิจกรรมทองเที่ยวที่ส อดคลองกั บ
ทรัพยากรทองถิ่น มีการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวและประเมินผลการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
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2.5 กระบวนการทํางานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
การทํางานเพือ่ เตรียมความพรอมของชุมชนในการจัดการทองเทีย่ วชุมชนนั้น องคกรที่
จะเขาไปทํางานรวมกับชาวบานควรมีพันธะสัญญาในการทํางานรวมกับชาวบาน สรางจุดมุงหมาย
ในการทํางานรวมกัน โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ (พจนา สวนศรี, 2546)
2.5.1 ศึกษาความเปนไปไดกอนลงพื้นที่ เปนการศึกษาความเปนไปไดเพื่อ เลือ กพื้นที่
ทํางานดานการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.5.2 ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชน เปนการทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชน
กอนการตัดสินใจดําเนินการ
2.5.3 กําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการทองเที่ยวโดยจะตองเปนการกําหนด
ทิศทางการทํางานรวมกันของคนในชุมชน
2.5.4 มีการวางแผนเพือ่ เตรียมความพรอมชุมชนในการจัดการทองเที่ยว
2.5.5 มีการบริหารจัดการองคกร กําหนดแนวทางในการสรางองคกรในการบริหาร
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.5.6 การจัดทําโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน
2.5.7 การสื่อความหมาย มีการพัฒนาบุคคลากรของชุมชนใหมีความสามารถในการ
บอกเรื่องราวของชุมชนอยางนาสนใจ
2.5.8 ดา นการตลาด เปน การเรียนรูแ ละทําความเขา ใจกลไกการตลาด พฤติ กรรม
นักทองเที่ยว และองคประกอบที่สําคัญในการทําการตลาด
2.5.9 การจัดการทองเที่ยวนํารอง เปนการทดสอบความพรอมของชุมชน โดยการเชิญ
กลุมคนที่เกี่ยวของในงานการทองเที่ยว ใหเ ขามาทองเที่ยวในชุมชน และแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพื่อใหชุมชนไดปรับปรุงกอนเปดการทองเที่ยวจริง
2.5.10 การติดตามและประเมินผล เปนการติดตามประเมินผลทั้งในระดับกิจกรรมและ
ภาพรวมในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
กระบวนการทํ างานในข อที่ 2.5.1 และข อที่ 2.5.2 ถื อ วา เป นขั้ นตอนที่ สํา คัญ กอ นการ
ตัดสินใจ สวนขั้นตอนที่ 2.5.9 เปนการทดสอบความพรอมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว ซึ่งมี
ความสําคัญสําหรับการสรางความมั่นใจใหกับคนในชุมชน และเปนการประเมินเบื้องตนวา ชุมชน
มีความพรอมมากนอยแคไหนในการตอนรับนักทองเที่ยว ในกระบวนการทํางานเพื่อ สงเสริมการ
ทอ งเที่ ยวโดยชุมชนนั้ น จํ า เปน อย า งยิ่ง ที่ จะตอ งมี หนวยงานภายนอกเข า มามีส วนร วมในการ
สนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาโครงการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขามาชวยในเรื่อ งการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว สํานักงานวิจัยเพื่อพัฒนาทอ งถิ่นสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาความรู หรือพัฒนา
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ผลิตภัณฑ สถาบันการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ เขามาชวยพัฒนาความรูดานการจัดการ การบริการ
ทองเที่ยว นักพัฒนาชุมชน เขามาชวยในเรื่องการพัฒนาสินคาหรือ ผลิตภัณฑชุมชน โดยทุก ฝาย
ประสานความรวมมือกันเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและสามารถจัดการตนเองได
2.6 ทฤษฎีหลักการมีสวนรวมของประชาชน
การสงเสริมการทอ งเที่ยวเพื่อ ใหเ กิดการวางแผนพัฒนาการทอ งเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น
เปนหนาที่ขององคกรปกครองส วนทองถิ่น การมีสวนร วมของประชาชนเปนความเคลื่อนไหว
เปลี่ย นแปลงที่ จ ะสนั บสนุ น ให ก ารทํ า งานของรั ฐ บาลท อ งถิ่ น ประสบผลสํา เร็ จ อาร น สเตน
(Arnstein, 1969) ไดกลาววา “ การมีสวนรวมของประชาชนคือพลังของประชาชน” มีคําถามที่พบ
บอยๆ วามีวิธีก ารหรือมีรูปแบบอะไรที่จะสงเสริม อํานาจในการมีสวนรวมของประชาชน การมี
สวนรวมของประชาชนจะไมเกิดขึ้น ถาประชาชนถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการทางการเมือ ง
และเศรษฐกิ จ ไมถูก กํ า หนดให เ ข า รวมในการจั ดตั้ ง หรือ แสดงความคิ ดเห็น ตามนโยบายและ
เปาหมายที่ไดตั้งไว ความเปนไปไดที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนคือ การเปดโอกาส
ให ประชาชนเข ารวมในกระบวนการจัด การทรั พยากรของชุ มชน การรับฟงความคิ ดเห็ นและ
ขอเสนอแนะในการกําหนดโครงการที่จะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน ลักษณะการ
มีสวนรวมของประชาชนแสดงตามภาพที่ 1

8

Citizen Control (ประชาชนควบคุม)

7

Delegated Power (ตั้งตัวแทน)

6

Partnership (หุนสวน)

5

Placation (การแตงตั้ง)

4

Consultation (การประชุม)

3

Informing (การแจง)

2

Therapy (การบําบัดโรค)

1

Manipulation (การจัดการ)

Citizen Power (อํานาจประชาชน)

Tokenism (การแสดงสิทธิ์)

Nonparticipation (การไมมีสวนรวม)

รูปที่ 6 บันได 8 ขั้นการมีสวนรวมของประชาชน( Eight rungs on the ladder of citizen
participation) (ดัดแปลงจาก Arnstein, 1969)
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อารนสเตน (Arnstein, 1969) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปนขั้นบันไดซึ่งแตละขั้นมีค วาม
สอดคล อ งกั น ตามระดั บของการมี สวนร วมตามพลัง อํ า นาจของประชาชน บั น ไดแต ล ะขั้ น มี
ความหมายดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การจัดการ (Manipulation) เปนระดับของการไมมีสวนรวม ประชาชนไมสามารถ
เขารวมในการวางแผนกํากับการหรือมีบทบาทในการจัดการ แตผูจัดการสามารถทําใหเ กิดพลังใน
การเขารวมได โดยการใหความรูหรือใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ที่จะทําใหเกิดการมีสวน
รวมได เชน การใหสิ่งตอบแทนหรือการใหโอกาสเขารวม
ขั้นที่ 2 การบําบัดโรค (Therapy) ในขั้นตอนนี้นักจิตวิทยาสังคมไดตั้งขอสันนิษ ฐานวา
ความไมมีอํานาจ (Powerlessness) คลายกับเปนอาการเจ็บปวยที่เ กิดขึ้นทางจิตใจ ดังนั้นการที่จะ
ทําใหเกิดการมีสวนรวมไดจะตอ งมีก ารจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเปนการชัก จูงใหเขาสูกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน
ขั้นที่ 3 การแจง (Informing) เปนการใหประชาชนรับผิดชอบในสิทธิ์ตามกฎหมายของ
ประชาชนเพื่อเขามามีสวนรวม ภายใตสถานการณเชนนี้ จะตองมีก ารสื่อสารเพื่อ ใหประชาชนมี
โอกาสได เ ข า มามี ส วนร วมในผลประโยชน ที่จะเกิ ดขึ้ น ควรมี ก ารสื่อ สาร มีก ารให ข อ มู ล แก
ประชาชนดวยการใชสื่อตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย หรือจัดใหมีก ารประชุม การเปด
โอกาสใหซักถามขอสงสัย จะชวยใหประชาชนเกิดความสนใจมากขึ้น
ขั้นที่ 4 การปรึกษา (Consultation) เปนการเชิญประชาชนเขามารวมแสดงความคิดเห็น
เปนการแจงใหพวกเขาเขามามีสวนรวมตามกฎหมาย อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือมี
เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ส ามารถนํ า มาใช เ พื่ อ ขอความคิ ดเห็ น ของประชาชน ได แ ก การสํ า รวจ การ
สอบถามทัศนคติ การประชุมอยางไมเปนทางการ การจัดทําประชาพิจารณ ผูดําเนินการสามารถ
สังเกตการเขารวมวามีผูเขารวมจํานวนมากนอยเทาไร มีการนําเอกสารกลับไปหรือไม มีการตั้งขอ
ซักถามในที่ประชุมหรือไม อยางไรก็ตาม การสอบถามความคิดเห็น ควรคํานึงถึงการตอบคําถาม
โดยที่พวกเขาขาดความรู ขาดความเข าใจในประเด็ นคํ าถาม ดังนั้น จึ งมี ความจําเป นอยา งยิ่ง ที่
ผูดําเนินการจะตองใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณที่ตองการคําตอบ กอนทีจ่ ะสอบถาม
เรื่องราวใดๆ เมื่อประชาชนไดรับมอบอํานาจ หรือไดทราบถึงขอบขายการเขามามีสวนรวมแลว
ประชาชนอาจจะตองการรับฟงขอมูลที่แสดงถึงความมั่นใจ ภายใตสถานการณที่เกิดขึ้นถาพวกเขา
ขาดความมั่นใจวามุมมองของพวกเขาจะไดรับความสนใจ และการมีสวนรวมถูกจํากัด ไมมีการ
ติดตามผลที่แสดงถึงความมั่นใจ ก็อาจจะทําใหไมเกิดการมีสวนรวม
ขั้นที่ 5 การแตงตั้ง (Placation) เปนระดับสูงสุดของการแสดงสิทธิ์ในการกระทําตามที่
กฎหมายกําหนด (Tokenism) หรือทําเพื่อความพึงพอใจโดยเฉพาะกลุมประชาชน ประชาชนไดรับ
การบอกเลาทางความคิดวาพวกเขาควรจะทําอะไรในสถานการณที่เกิดขึ้นซึ่งพลังอํานาจของพวก
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เขาก็ยังคงดําเนินตอไปตามสิทธิ์ที่ไดรับใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งประชาชนจะตองมีขอ มูล
ที่ชัด เจนที่ สามารถจะนํ ามาใชในกระบวนการตั ดสิ นใจ ประชาชนจะต องรูถึง ขอ จํา กัด ในสิ่ง ที่
จะตองตัดสินใจ
ขั้นที่ 6 ความเปนหุนสวน (Partnership) เปนการมอบอํานาจใหแกประชาชนในการจัดการ
เปนขั้นการกาวเขาสูอํานาจของประชาชน พวกเขาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน จะมีการตกลงกันได มีการวางแผน มีการตัดสินใจตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ในนโยบายที่ไดรวมกันคิ ดหรือ ออกแบบไว ความเปน หุนส วนสามารถทําใหประชาชนทํ างาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการแบงปนและยอมรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปน ประโยชน
ภายใตวิธีการที่เปนประชาธิปไตย
ขั้น ที่ 7 การแตง ตั้งตัวแทน (Delegated Power) เมื่อ การดํ า เนิ นงานมาถึ งในขั้น ตอนนี้
ประชาชนมองเห็นความชัดเจนและความเปนไปไดในแผนงานที่ไดตัดสินใจรวมกันไปแลวนั้น จะ
มีการแตงตั้งตัวแทน หรือคณะทํางาน มอบหนาที่ใหทําการแทน ในขั้นตอนนี้มีขอ ควรระวัง ถา
เกิดการตกลงใจที่แตกตางกันจะตองใชกระบวนการตอรอง ซึ่งเปนวิธีการที่ดีมากกวาการสรางแรง
กดดันดวยพลังของประชาชน
ขั้นที่ 8 ประชาชนเปน ผู ควบคุม (Citizen Control) ในขั้นตอนนี้ไมใช วาประชาชนจะ
ประสบความสํา เร็ จตามที่ ทุกคนไดตัดสิน ใจ จํา เปน ตองมีอํ านาจในการบริหารจั ดการอยางเต็ ม
รูปแบบจึงจะทําใหแผนงานที่ทุกคนรวมตัดสินใจดําเนินไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว
ความตองการสําหรับชุมชนในการควบคุมแผนงานนั้น สิ่งที่สําคัญมากคือการสื่อสาร ซึ่งจะตอ ง
ไมใหเกิดความสับสนในการทํางานเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค พลังอํานาจของประชาชนสามารถ
ที่จะควบคุมแผนงาน/โครงการ/สถานการณใหเปนไปตามนโยบาย อยางไรก็ตามจะตองพิจารณา
ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานที่อาจจะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได
เมื่อพิจารณาการมีสวนรวมของประชาชนในแตละระดับ โดยเริ่มในขั้นที่ 1, 2 เปนการ
แสดงถึงการไมมีสวนรวมของประชาชน (Nonparticipation) ประชาชนไมมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็น เปรียบเหมือนกับเปนอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตอมีการบําบัดรักษา
ขั้นที่ 3, 4, 5 เปนการแสดงสิทธิ์ (Tokenism) เปนการแจงใหประชาชนรับผิดชอบในสิทธิ์
ตามกฎหมายของพวกเขา และใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามกฎหมาย เปนระดับสูงสุดของการ
ไดรับ สิทธิ์ในการกระทําตามที่ก ฎหมายกํา หนด ประชาชนไดรับการบอกวาควรจะทําอะไรใน
สถานการณที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 6, 7, 8 เปนขัน้ อํานาจประชาชน (Citizen Power) เปนการมอบอํานาจใหแกประชาชน
ในการจัดการ มีการแตงคณะทํางาน ประชาชนมอบหนาทีใ่ หทําการแทน
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จากทฤษฎีหลักการมีสวนรวมดังกลาว เปนแนวทางที่จะสงเสริมอํานาจในการมีสวนรวม
ของประชาชน ซึ่ง ในเบื้อ งตน จะตอ งเป ดโอกาสโดยจะต องใหขอ มูลแกประชาชนด วยการใช
ชองทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย เชน การประกาศเสียงตามสาย การติดปาย
ประกาศ เอกสารแผนพับ หรือการใชสื่อประเภทบุคคล เชน การจัดใหมีเวทีชาวบาน การประชุม
การใช การสอบถาม การสัมภาษณ ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้เ ปนการเปดชอ งทางการสื่อสารไปยั ง
ประชาชน เปนการแจงใหประชาชนไดรับรูถึงสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมาย
จากขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว จะเห็นไดอยางชัดเจนวาบันไดแตละขัน้
นั้นสามารถนําไปใชไดอยางงาย แตมีขอควรระวังคือกระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นนั้นจะตองคอยๆ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการเขามามีสวนรวมของประชาชน และจะตองมีการใหค วามรูเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อทําใหเกิดความเปนไปได จากการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมใน
การพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรานั้น ในระยะแรกผูวิจัยใชวิธี ก ารประชุมชาวบาน เพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ
การท อ งเที่ ยวของชุมชน สอบถามความต อ งการการพั ฒนาการท อ งเที่ ยว ผลจากการประชุ ม
ชาวบานทั้ง 8 หมูบาน ชาวบานเห็นพอ งตองกันวาตองการพัฒนาการทองเที่ยว และตอ งการใหมี
นักทอ งเที่ ยวเขามามากขึ้น ผู วิจัยใชแ บบสอบถามความคิ ดเห็น ของประชาชนเพื่ อเพิ่ มการรับรู
ผลกระทบทางการทองเที่ยวในชุมชน เห็นความสําคัญของทรั พยากรทอ งถิ่น ที่สามารถเปนสิ่ง
ดึงดูดใจนักทองเที่ยว การสัมภาษณผูนําชุมชนและผูประกอบการในชุมชน เปนการเปดโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา และการประชุม
เชิงปฏิบัติก ารเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมสูงสุด เปนการใหอํานาจประชาชนได
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา
2.7 ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามหลักการทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Theory) ของโดนัลและพีเตอร
สั น (Donald and Peterson, 1995) นั้ น โดยทั่ วไปแล วใช อ ธิ บายคุ ณ ลั ก ษณะบางประการของ
พฤติกรรมมนุษย หรือพฤติกรรมองคกร หรือรูปแบบของการพัฒนา ในมุมมองดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชนนั้น กระบวนการและนโยบายการจัดการพัฒนาที่เ กิดขึ้นในพื้นที่ มีค วามเกี่ยวขอ ง
กับผลกระทบการทอ งเที่ยว ไมวาจะเปนเรื่ องรูปแบบการจั ดการท อ งเที่ยว สิ่งดึ งดูดใจทางการ
ทองเที่ยว เศรษฐกิ จชุมชน วิสาหกิจท องเที่ยวชุมชน รวมทั้ง การประสานงานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ บริษัท รานคาตางๆ ในชุมชนซึ่งมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว ดังนั้น ความรวมมือของ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวจึงเปนกลุมคนที่จะขับเคลื่อ นการพัฒนาการทองเที่ยวไปสู
เปาหมายตามที่วางไว เบิรด (Bryd, 2007) ไดอธิบายกลุมบุคคลที่ควรจะมีสวนรวมในการพัฒนาการ
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ทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักทองเที่ยวปจจุบันและอนาคต ผูที่อยูอาศัยใน
ชุมชนป จจุบัน และอนาคต เจ าของโรงแรม เจาของธุ รกิ จ เจ าหน าที่ ข องรั ฐ ซึ่ งตามทฤษฎี โดย
หลัก การนั้น กลุ มคนดังกล าวควรจะเขา รวมในกระบวนการพัฒนา ในขณะเดียวกัน ถากลุมคน
ดังกลาวไมตองการเขารวม ผูดําเนินการหรือผูนําชุมชนจะตองหาเหตุผลเพื่อชี้แจงวา ความสนใจที่
แทจริงของพวกเขาคืออะไร และพวกเขาตอ งการอะไร ดังนั้น แลวการกําหนดนโยบายการพัฒนา
ตามทฤษฎีดังกลา วขางตน ระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียจะมีมากหรือนอ ยขึ้นกั บ
เทคนิค วิธีก ารที่นํ ามาใช เวลา ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ นํา มาใช และภาวะผูนํ า ถ าป จจั ย
ดั ง กล า วมี ค วามเหมาะสมแล วผู มีส วนได ส วนเสีย ก็ ตอ งการได รั บ พลั ง อํ า นาจเพื่ อ เข าร วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และพวกเขามีศักยภาพพอที่จะมีอิทธิพลตอ รูปแบบการดําเนินการที่เกิดขึ้น
ดังนั้น รูปแบบของความรวมมือ ในลักษณะนี้จะตองเริ่มดวยการใหความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาสนใจในการเขารวมการพัฒนาการทองเที่ยวเสียกอน จึงจะทําใหเกิดการ
เขามามีสวนรวม
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชนมีหลายกลุม ซึ่งพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเขารวมในการกําหนด
แนวทางวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนของตนเองในอนาคตโดยการเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ (Pinel, 1998; Fennel and Dowling, 2003) นอกจากนั้นแลว การจัดการที่เกิดประสิทธิ ผล
และเพิ่มพลังอํานาจแกผูมีสวนไดสวนเสียจะตองประกอบดวยแนวคิด 3 ประการ ดังนี้ (Freeman,
1984)
1. การจําแนกผูที่มีสวนไดสวนเสียแตละบุคคล
2. จะตองมีกระบวนการจัดการความสัมพันธภายในกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย
3. จะตองมีการดําเนินงานระหวางชุมชนกับผูมีสวนไดสวนเสีย
การแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวนั้น จะชวยใหผูที่ทําการพัฒนาสามารถ
ประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการได ถึงแมวาจะตองใชเวลาเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ความแตกตางกันเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนการทองเที่ยว แตการสนับสนุนของพวก
เขาอาจจะทําใหเกิดประโยชนตอการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะกลุมผูมีสวนไดสวน
เสี ย ที่ มี ค วามหลากหลาย ซึ่ งแต ล ะคนจะมี มุ มมอง มี ค วามสนใจที่ แ ตกต างกั น มั น จะเป น การ
สนับสนุนใหเกิดมีการอภิปรายมากขึ้น ในเรื่อ งของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ ม และ
ประเด็น เกี่ยวกับการเมือ ง ที่สงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน (Garrod, 2003) พวกเขาจะไดรวมกัน
อภิปรายเสนอแนะแนวทางการพัฒนาซึ่งจะทําใหเกิดผลดีในที่สุด
การแบ งประเภทของผู มีส วนไดสวนเสีย จะสงผลดีตอ การมีสวนร วมในการวางแผน
เพื่อที่จะใหเกิดผลตามความคาดหวังจากกระบวนการพัฒนา มีขอเสนอแนะวิธีการกําหนดผูมีสวน
ไดสวนเสีย ดังนี้ (Medeiros and Bramwell, 1999)
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1. แสวงหาผูที่มีความสามารถที่มาจากกลุมการเงิน นักลงทุน กลุมที่มีอํานาจทางการเมือง
หรือกลุมที่มีแนวคิดมุมมองที่ดีในการพัฒนา
2. ประเมิ น ความแตกต า งของผู มีสวนได ส วนเสี ยทั้ ง หมดที่ม าเข า รวมในกระบวนการ
วางแผนแผน ซึ่งจะพบวามีลักษณะกลุมบุคคลที่มีความสนใจใหความชวยเหลือผูอื่น คนกลุมนี้จะ
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการวางแผนกลยุทธ ทําใหเกิดความรวมมือ และการเพิ่มพลังอํานาจของ
ประชาชน
3. เพิ่มศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความรู และฝกฝนพวกเขาเพื่อใหมีมุมมองอยาง
กวางขวางตอการจัดการทองเที่ยว เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวางแผน
พัฒนาอยางเทาเทียมกัน
4. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเสนอชื่อบุคคลที่สามารถเปนตัวแทนของพวกเขาใน
การดําเนินการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางสมาชิก
5. กําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน เพื่อความสะดวกในการเขา
รวมการดําเนินกิจกรรมที่มีความสนใจคลายกัน
บูฮาลิส (Buhalis, 2000) ไดจําแนกผูมีสวนไดสว นเสียทางการทองเที่ยวออกเปน 5 กลุม
ตามภาพประกอบดังนี้

ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว
(Tourism Stakeholders)
ประชาชน
ที่อยูอาศัย
ในพื้นที่
นักทองเที่ยว
วิสาหกิจการ
ทองเที่ยว

ความสนใจ
ผลประโยชน
ความรับผิดชอบ
Text

ผูปฏิบัติการ
ทองเที่ยว

หนวยงาน
สาธารณะ

รูปที่ 7 พลวัตของผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว (Dynamic wheel of tourism
stakeholders) (ดัดแปลงจาก Buhalis, 2000)
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ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวมีผลโดยตรงตอ การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวซึ่ง
เปนความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธระหวางกัน ตามภาพที่ 4 ทั้ง 5 กลุม (Buhalis,
2000) กลุมคนดังกลาวถือวาเปนบุคคลสําคัญที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย ผูที่
อาศัยอยูในชุมชน นักทองเที่ยว หนวยงานสาธารณะ ผูปฏิบัติการทองเที่ยว วิสาหกิจการทองเที่ยว
โดยแสดงตามภาพตอไปนี้
จากหลักการทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสียและวิธีการดังกลาว ทําใหเห็นภาพความเคลื่อนไหว
ของกลุมบุคคลที่เขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาตําบลดอนมะโนรา คือ มีกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย ไดแก กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน กลุมอาชีพ (ทําน้ําตาลมะพราว ชาวสวนผลไม
สวนผัก) กลุมแมคาตลาดน้ํา คณะผูบริหารทองถิ่น ครูในโรงเรียน แพทยประจําตําบล นัก เรียน/
เยาวชน พระสงฆ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวไดเขารวมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการทองเที่ยวของชุมชน วางแผนพัฒนาการทองเที่ยว และมีก ารกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดผลกระทบที่ดีตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
โดยคํานึงถึงหลักการความยั่งยืนในการจัดการทองเที่ยว และในเวลาเดียวกันจะตองสนับสนุนให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียและเกิดความรวมมือของประชาชนภายในทองถิ่น อัน
จะเป น ป จจั ย สํ า คั ญ ที่ จะนํ า ไปสู พลั งอํา นาจและการสนั บสนุ น ใหเ กิด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
(Ioannides, 2001) และผลที่เกิดขึ้นนั้นจะนําไปสูความรวมมือของคนในทอ งถิ่นที่จะทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต
2.8 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว
การมีสวนรวมของประชาชน เปนการรวบรวมเอาความหวงกังวล ความตอ งการและ
คานิยมตาง ๆ ของสาธารณชนไวอ ยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อ สาร
สองทางและเปนการมีปฏิสัมพันธที่มีเ ปาหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวา และไดรับการสนับสนุน
จากสาธารณชนการมีสวนรวมของประชาชนใชในการตัดสินใจในการบริหารงานโดยหนวยงาน
ตาง ๆ ซึ่งไมเปนเพียงการใหขอ มูลแกประชาชน แตเปนปฏิสัมพันธระหวางองค กรที่ทําหนาที่
ตัดสินใจและประชาชนซึ่งตองการมีสวนรวม โดยจะตองมีกระบวนการอยางเปนระบบของการเขา
มามี สวนรวม และลั ก ษณะที่สํ าคัญอี กประการหนึ่ งของการท อ งเที่ ยวนั้น เป นเรื่ องของอารมณ
ความรูสึกของนักทองเที่ยวซึ่งเปนปจจัยที่มีความเปราะบาง การจัดการทอ งเที่ยวชุมชนนั้นควรได
มีการศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและประชาชนผูอยูอาศัยในชุมชนเนือ่ งจาก
เปนการใชทรัพยากรร วมกันของคนในชุมชน เชน การจัด ที่พัก ในการออกแบบเพื่อให เกิดการ
พัฒนาการจัดรูปแบบสิ่งปลูกสรางเพื่อ รองรับนักทอ งเที่ยว (Nunkoo and Ramkissoon, 2010) อีก
ทั้ง ยัง เปน การสรา งการมี สวนรวมของชุ มชนได ในระดั บหนึ่ ง โอกาซากิ (Okazaki, 2008) ได
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ทําการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวชุมชน โดยสรางการมีสวนรวมของชุมชน ดวยวิธีการดําเนินการ
อยางเปนขั้นตอน เพื่อสรางพลังอํานาจของการแบงปนผลประโยชน ทําใหเกิดการรวมมือ และการ
สรางสรรคทางสังคม
อย า งไรก็ตาม สํ าหรั บผูที่เ ขามามีส วนร วมและไดรั บผลกระทบในระดั บต างๆ หรื อ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจที่กําลังดําเนินการอยูนั้น มีประเด็นสําคัญสําหรับการปฏิบัติเพื่อ การมีสวน
รวมของประชาชน ของสมาคมนานาชาติเพื่ อ การมีสวนร วมของประชาชน (The international
Association for public participation) เพื่ออธิบายความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้
(เจมส แอล เครยตัน, 2551)
1. ประชาชนควรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ อันเกี่ยวกับการกระทําที่มี
ผลกระทบตอชีวิตของพวกเขา
2. การมี ส วนร ว มของประชาชน หมายความรวมถึ ง คํ า สั ญ ญาที่ จ ะเป ด โอกาสให
ขอเสนอแนะของประชาชนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
3. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ควรมีก ารสื่อ สารใหประชาชนเขาถึงจุดสนใจ
ตาง ๆ ของผูมีสวนรวมและสนองตอบความตองการในกระบวนการของผูมีสวนรวมทั้งหมด
4. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนควรแสวงหาวิธีการที่สงเสริมใหเกิดการเขารวม
ของประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ
5. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมเขารวมพิจารณา
วาพวกเขาจะมีสวนรวมไดอยางไร
6. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนควรชวยใหผูเขารวมมีขอมูล ที่พวกเขาตอ งการ
เพื่อใชในการมีสวนรวมอยางแทจริง
7. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ควรมีการสื่อสารกับผูเขารวมถึงวิธีการที่แสดง
ใหเห็นวาความคิดเห็นของพวกเขาจะมีผลตอการตัดสินใจไดอยางไร
กลาวโดยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวชุมชนนั้น ในเบื้องตน
ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอ มูลขาวสารโดยมีชองทางการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ เชน
การประกาศเสียงตามสาย การทําจดหมายขาว การประชุมชาวบาน การเปดเวทีประชาคม หรือ
วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพชุมชน เมื่อประชาชนรับรูขาวสาร รับรูถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น และมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ผูนําชุมชนควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผนจัดการทองเที่ย ว มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน โครงการที่ไดจัดทํ า
การดํ าเนิ น การในลั ก ษณะนี้จ ะเป น การสร างพลั ง อํ า นาจของการแบ งป น ผลประโยชน ให กั บ
ประชาชนอยางแทจริง ดังนั้น ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะบุคคลที่เปนผูนําชุมชนหรือผูจัดการ
จะตองเสาะแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดขึน้ มากที่สดุ
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2.9 วิธีการที่นํามาใชเพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน
การสงเสริมใหค นในชุมชนเห็นความสําคัญในการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อ จั ดการท อ งเที่ ยว จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยื น โดยในเบื้ องตน จะทําใหค นในชุมชน
ตระหนักรูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งไมวาจะเปนการแกปญหาเรื่องใดก็ตาม
มีเทคนิควิธีการที่หลากหลายที่ถูกนํามาใชเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมตามที่นักวิชาการ
นักการศึกษา นักพัฒนาชุมชน และนักวิจัยนํามาใชอยางไดผล ไดแก 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 2) วิธีการทํา SWOT Analysis คือ การวิเคราะห
จุดแข็ง (Strength) จุดอ อน(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุ ปสรรค (Threat) 3) การใช
เทคนิคตน ไมแ หงปญหา (Problem tree) 4) การสนทนากลุม (Focus group) ดังนั้น เพื่อใหเ กิด
ความชัดเจนถึงกระบวนการมีสวนรวมตามเทคนิควิธีการดังกลาว จึงจะนําเสนอรายละเอียดของ
เทคนิควิธีการดังตอไป
2.9.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)
เปนการวิจัยที่เนนถึงการวิเคราะหปญหา และหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีก าร
วางแผนโครงการ ปฏิบัติตามแผน และมีการติดตามประเมินผล ภายใตการเคลื่อ นไหวเพื่อ ใหเ กิด
กระบวนการดังกลาว การมีสวนรวมของคนในชุมเปนสิ่งสําคัญยิ่งนัก การทํางานดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีการนําเทคนิควิธีการ SWOT Analysis
มาใชวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน(Weakness) โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค(Threat)
ในการจั ดการท องเที่ย วของชุมชน มีก ารใชเ ทคนิ คตน ไม แหง ปญหา (Problem tree) ใชวิธี การ
สนทนากลุม (Focus group) วิธีการดังกลาวจะถูกแทรกอยูในขั้นตอนของการการดําเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) การดําเนินการมี 4 ขั้นตอน
(Coghlan and Brannick, 2001) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การวินิจฉัย (Diagnosis) มีการนําเทคนิควิธีก าร SWOT Analysis มาใชเ พื่อใหคน
ในชุมชนไดมองสถานการณ ที่เ กิ ดขึ้นและมองหาจุดแข็ ง จุ ดออ น โอกาส และอุ ปสรรค ในการ
จัดการทองเที่ยวของชุมชน
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Action) การประชุมเชิงปฏิบัติการถูกจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน เปนการเปดโอกาสใหทุก ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน มีก ารนําเทคนิค การวิเคราะหตนไมแหงปญหา (Problem
tree) มาใชในการประชุม การดําเนินการจะถูกเรียงลําดับเพื่อใหเกิดการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
อยางเปนขั้นตอน และผลลัพธที่ไดคือแผนพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน จากนั้นจึงนํา แผนไปสู
การปฏิบัติ มีการจัดการทองเที่ยวนํารองเกิดขึ้น ชาวบานรวมกันตอนรับนักทองเที่ยวพักคางคืนใน
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รูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay) จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูแหลงอาชีพ และ
ภูมิปญญาชาวบาน เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น
ขั้นที่ 3 การวัดผล (Measurement) เปนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชุนตามที่ไดวางไว วาไดผลตามวัตถุประสงคอยางไร
ขั้นที่ 4 ผลสะทอนที่เกิดขึ้น (Reflection) เปนภาพสะทอนที่เกิดขึ้นจากการติดตาม กํากับ
ตรวจสอบแผนการการดําเนินงานและประเมินผลการทํางาน
ประโยชนของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
วิธีการวิจัยเชิ งปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เป น
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการทางสังคมศาสตร ที่มีก ารกําหนดใหเ กิดการรวมมือกันระหวางสมาชิก
ภายในองคการ ที่จะนําไปสูกระบวนการเรียนรู วิธีการวิจัยเนนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดการมี
สวนรวมและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน (Greenwood et al, 1993) เปน กระบวนการพัฒนา
ความรู เปนความพยายามในการคนหาสิ่งที่นาสนใจตามวัตถุประสงคของมนุษย ที่อยูบนพื้นฐาน
ของการมีสวนรวมในมุมมองที่ กวางขวาง สามารถทํ าให เ กิดความรวมมือ ระหวางสมาชิก เป น
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ เนนความสําคัญใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นําไปสู
การปฏิบัติรวมกั น ทํา ให เกิด การคิ ดอย างรอบคอบบนพื้ นฐานของทฤษฎีแ ละการปฏิ บัติซึ่งจะ
นําไปสูความเจริญรุงเรืองของแตละบุคคลและชุมชน (Reason and Bradbury, 2001)
องคประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีดังตอไปนี้ (Canadian Youth
Alliance, 2007)
1. เป น กระบวนการทํ า ให เ กิด การเปลี่ ยนแปลง เน น ความสํ าคั ญที่ก ารมี ส วนร วมของ
ประชาชน การใหคํามั่นสัญญาของพวกเขาทําใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2. การทําตามลําดับขั้นตอนที่เนนความสําคัญในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย และ
ลดความไมเทาเทียมลง จะชวยทําใหเกิดความรวมมือของประชาชน ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบที่ดี
แกชุมชน
3. กระบวนการทํา ให เ กิ ด ความร วมมื อ ระหวา งผู วิจัย และผู มีส วนร วม เปน การทํ า งาน
รวมกันเพื่อแกไขปญหาสถานการณหรือการกระทํา ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ถึงแมวาจะมี
ความแตกต างทางความคิ ดแต ก ารมี ส วนร วมเปน ความจํ า เปน อย า งมากในการทํ า ให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จะทําใหเกิดความรูแกผูเขารวม เกิดความพยายาม และความเคลื่อนไหว
4. วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีการที่ทําใหเกิดความสมดุลทําใหผูที่รวม
อยูในเหตุการณตระหนักถึงสถานการณที่เกิดขึ้น
5. เปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานหรือตําแหนง มีการตรวจสอบ และประเมิน ผล
การปฏิบัติทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ

45
6. ทําใหเกิดความสําเร็จเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสวนรวม มีการกําหนดทิศทางของ
ชุมชนดวยตนเองมีก ระบวนการแกปญหาที่เกิดจากความรวมมือของคนในชุมชน (Kindon et al,
2007)
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research :PAR) เปนวิธีการที่ทําใหเกิดความรวมมือระหวางผูวิจัยกับผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสงผลกระทบที่ดีตอชุมชน โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนใน
การแกไขปญหาหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว ภายใตแนวทางการสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย มีก ารตรวจสอบ ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานมี การกําหนดทิศ ทางของชุ มชนดวย
ตนเอง มีกระบวนการแกปญหาที่เกิดจากความรวมมือของคนในชุมชน
สมาคมส งเสริ ม การมี ส วนร วมระหว างประเทศให ข อ เสนอแนะว า กระบวนการที่ จ ะ
สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมควรประกอบดวยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
(Creighton, 2008) ซึ่งหมายถึงวาจะตอ งมีขอมูล อยางเพียงพอและสามารถนําขอ มูลไปใชไดอยาง
ทันทวงที (Jack, 2002b) เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องการทองเที่ยวมีความจําเปนตองเพิ่มการรับรู
การตระหนักถึงผลกระทบทางบวกและทางลบของการทองเที่ยว (Jack, 2002a) และในที่สุดการ
วางแผนการทองเที่ยวควรที่จะสนับสนุนใหเกิดความสนใจในทุกภาคสวนในชุมชน และทําใหเ กิด
ความขัดแยงนอยที่สุดระหวางกลุม/หมูคณะ (Swaroop and Morenoff, 2006) มีขอเนอแนะวาระดับ
การมี ส วนร วมของผู ที่มีส ว นได ส วนเสี ย นั้ น มี หลายระดั บซึ่ งขึ้ น อยู กั บความสนใจและความ
รับผิดชอบของพวกเขา (Lepineux, 2005) และนอกจากนั้นเมื่อผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับความ
สนใจ ระดับมีการมีสวนรวมของพวกเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นไปดวย (Hansen, Bode and Moosmayer,
2004) ดังนั้นการมีเทคนิค วิธีการที่มีความเฉพาะในกระบวนการวางแผน อาจจะเพิ่มความสนใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการวางแผนการทองเที่ยว และจะทําใหเกิดผลอยางจริงจังในการวาง
แผนการทอ งเที่ยว อยางไรก็ต ามการนําไปประยุกต ใช คือการนําเครื่องมือและเทคนิควิธีก ารที่
ถูกตองไปประยุกตใชอยางเหมาะสมกับกลุมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Akdere, 2003)
อยางไรก็ตามในระหวางที่มีการจัดการเพื่อใหเกิดการประสานงานและการรวมมือ กันนั้น
โบเตและเรนสเบอรก (Botes and Rensburg, 2000) ไดใหคําแนะนําวา ในการดําเนินการอาจมีสิ่งกีด
ขวางเกิ ดขึ้น ได เพราะมีค วามแตกต างระหว า งผูที่มีส วนได สวนเสี ย แต ล ะบุค คลมีพลั ง อํา นาจ
แตกต า งกั น ซึ่ งเป น ผู ที่มี ส ถานภาพทางสั ง คม มี ค วามรู ค วามชํ า นาญที่ แ ตกต า งกั น ในชุ ม ชน
ผูดําเนินการจะตองมีวิธีการจัดการอยางเหมาะสมที่จะทําใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการวางแผน
และมีปจจัยที่สําคัญในเรื่องความสามัคคีของคนในชุมชน ความไววางใจและการทํางานเปน ทีมมี
สวนชวยใหเกิดความรวมมือกันของคนในชุมชน ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนําเรื่องสภาพความ
เปนอยูของคนในชุมชนมาพิจารณา เพื่อปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในโครงการที่จะทําการพัฒนา
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ทิโมทีและโทซัน (Timothy and Tosun, 2003) ไดเสนอหลักการวางแผนการทําใหเกิดการ
มีสวนรวมและเกิดความร วมมือในการพัฒนา (PIC Planning Principles) ประกอบดวยการแลก
เปลี่ ยนเรี ยนรู (Participatory) การร วมมื อ กัน ในการทํ างาน (Cooperation/Collaboration) การ
เพิ่มพูนพัฒนา (Incremental) รูปแบบดังกลาวนั้น เปนสถานการณที่ไมถูก จํากัดในแตล ะขั้นตอน
ของการวางแผนภายในชุมชน วิธีการที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมและเกิด ความรวมมือจะตองถูก
นํา ไปประยุ กต ใช ในทุก ขั้น ตอนของกระบวนการ ซึ่ งในขณะที่ มีก ารพัฒ นาเพื่ อทํ าใหเ กิดความ
รวมมือนั้นจะตองมีวิธีการนําไปใชอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล ตามกระบวนการขั้นตอนตอไปนี้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Participatory)
- รับฟงเสียงผูที่อยูอาศัยในการกําหนดเปาหมาย
และความตองการดานการทองเที่ยว
- ผูมสี วนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
- สรางโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับผูที่อยูอาศัย
- สรางความตระหนักและใหความรูแกผูที่อยูอาศัย

การรวมมือในการทํางาน
(Cooperation/Collaboration)
- ระหวางหนวยงานภาครัฐบาล
หนวยงานสาธารณะและภาคเอกชน
- ระหวางระดับผูบริหาร
- ระหวางกลุม/หมูคณะ

กระบวนการ
ขั้นตอนใน
การวางแผน

การเพิ่มพูนพัฒนา (Incremental)
- ระมัดระวังการเลือกแนวทางการพัฒนา
- การดําเนินงาน/วิธีการที่นําไปใชอยาง
คอยเปนคอยไป
- มีการกํากับ ตรวจสอบประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ

รูปที่ 8 หลักการวางแผนการทําใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดความรวมมือในการพัฒนา
(PIC Planning Principles) (ดัดแปลงจาก Timothy and Tosun, 2003)
การไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคการพัฒนาการทองเที่ยวนั้น การนํา หลัก การวาง
แผนการทําใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดความรวมมือ ในการพัฒนา (PIC Planning Principles) มา
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ประยุกตใช โดยการนําเทคนิคมาใชในการสนับสนุน และทําใหเกิดความสัมพันธที่เขมแข็งของผูที่
มีสวนไดสวนเสียเพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนมากขึ้น และเปนการเปดโอกาสให
พวกเขาไดเข ารวมในกระบวนการตัดสิน ใจวางแผนและตรวจสอบแผนการทํางานซึ่งถือวาเป น
กระบวนการทํางานรวมกันของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
วิธีก ารวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมได กอใหเกิ ด การมีสวนร วมของประชาชน ใน
ชุมชนจากการศึกษารูปแบบการเรียนรูก ารจัดการทองเที่ยวชุมชน ประพีรพร อักษรศรี (2552) ได
เสนอแนะวิธีสรางการมีสวนรวมของประชาชนไววา ควรเริ่มตนจากคนในชุมชนโดยมีก ารคนหา
ศักยภาพรวมกัน มีการวางแผนรวมกัน ผูนําทองถิ่นมีปฏิสัมพันธที่ดตี อกันทําใหสามารถเชื่อมโยง
เครือขาย กําหนดเสนทางทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือ กัน
เปนอยางดี และในทํานองเดียวกันจาการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมและแผนการตลาดในการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีโหนด-นา-เล อําเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา (อุมาพร มุณีแนมและ
คณะ, 2552) พบว า ชุม ชนมี ก ารจั ด ทํ า แผนการตลาด การเงิ น และแผนการส งเสริ ม การขาย
แผนพัฒนาองคกร แผนพัฒนาบุคลากรดานการสื่อความหมาย ชุมชนมีความเต็มใจและยินดีในการ
ดําเนินการไดดวยชุมชนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการมีสวน
รวมของประชาชน โดยใชการมีสวนรวมแบบคนกลางในลัก ษณะของการจัดใหมีผูประสานกับ
หนวยงานภายนอกและชุมชนอาจขอความชวยเหลือ จากหนวยงานภายนอกตามความเหมาะสม
และนอกจากนั้นแลว อรุณศรี อื้อศรีวงศ (2550) ไดทําการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยว
เชิงนิ เ วศโดยการมี สวนรวมของชุ มชน โดยใช วิธีก ารวิจัย เชิง ปฏิบัติก ารแบบมี ส วนร วม พบว า
รูปแบบการพั ฒนาการมีสวนรวมในการประสานงานความร วมมือระหว างชุ มชนกับหนวยงาน
ของรัฐในลักษณะของการเปนหุนสวนทําใหชุมชนมีศักยภาพในการเปนแหลงทอ งเที่ยวเชิงนิเวศ
และเปนแหลงเรียนรูตามธรรมชาติ มีการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ทําใหเ กิดพลัง
อํานาจของชุมชน อันนําไปสูเรื่องการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม เกิดความรวมมือของ
คนในชุมชนในการสรางกลุมอาชีพ ไดแก กลุมนวดบําบัด การฟนฟูกลองยาว การฟนฟูวัฒนธรรม
ขาว เกิดภาวะผูนําในทองถิ่น เกิดความสามรถในการนํากระบวนการมีสวนรวมไปสูการจัดทําแผน
ทองเที่ยวตําบล สรุปไดวาวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา
และเปลี่ ยนแปลงโดยพลั งอํ านาจของชุมชนอยา งแท จริ ง อย า งไรก็ ตามในการดําเนิ น งานด า น
กระบวนการสรางการมีสวนรวมนั้น ควรใหเกิดการพัฒนาประชาชนในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่อง
ทัศนคติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการทองเที่ยว ซึ่งจะ
ชวยใหประชาชนมีการพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.9.2 เทคนิควิธีการ SWOT Analysis
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เทคนิ ค วิ ธี ก าร SWOT Analysis เป น การวิ เ คราะห จุดแข็ ง (Strength) จุ ด อ อ น
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threat) เป น เทคนิ ค ที่ นํ า ไปใช กั น อย า ง
แพรหลายในทุกวงการ มีประโยชนในการนําไปใชในองคกรเพื่อใหเกิดความเขาใจจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การนําไปประยุกตใชกับบุคคลจะชวยใหเกิดการพัฒนาตนเองตาม
ความสามารถและโอกาสที่ ไ ด รับ การนํา ไปใช ในธุ รกิจจะช วยให เ กิ ดความเหมาะสมในการ
วางแผนการตลาด เปนเครื่องมือที่นําไปใชเพื่อ ใหเ กิดความรวมมือกันในการทําโครงการดําเนิน
ธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนา สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการจัดการองคกร วิเคราะห
สถานการณภายในและภายนอกองคก ร เปนเทคนิคที่ทําใหก ลุมบุค คลมีการเคลื่อนไหวไปสูการ
แกปญหาที่ เกิ ดขึ้ น หรือ เปน กลยุทธไปใชเ พื่อใหเ กิดแนวคิ ดมุ มมองใหม แฮมพรีย (Humphrey,
1960) ไดอธิบายวัตถุประสงคของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคไวดังนี้
1. ชวยในการตัดสินใจ โดยกระบวนการทํางานเปดโอกาสใหสมาชิกผูเขารวมมีการรับฟง
ความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเขารวมในกระบวนการวิเคราะหแตละขั้นตอน
2. ชวยใหเกิดความชัดเจน และสมาชิกทุกคนเขาใจวัตถุประสงค รวมทั้งเขาใจปจจัยที่จะ
ชวยทําใหเกิดความสําเร็จ
3. ทําใหมีการจัดการปจจัยสําคัญที่จะเชื่อมโยงไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ
ทําธุรกิจของมวลมนุษยทั่วโลก
4. ผูบริหาร หรือผูดําเนินการสามารถวิเคราะหประเด็นซึ่งนําไปสูความลมเหลวในอดีต
5. การวิ เ คราะหจุ ด แข็ ง จุ ดอ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ช ว ยหาแนวทางที่ จะนํ า ไปสู
กระบวนการตัดสินใจ ทําใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ
ลักษณะของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็ง (Strength) เปนลักษณะของสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินการ เปน
สิ่งดี สิ่งที่ส รางสรรค ทั้งสัมผัสไดและสัมผัสไม ได ที่สนับสนุนใหเกิดการดําเนินการที่ดีภายใน
องค ก ร ก อ ใหเ กิ ดประโยชน ตอ องค ก รทํา ให เ ป น องค ก รที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งประกอบด ว ย
ความสามารถของมนุษย กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ แหลงงบประมาณ ผลิตภัณฑและ
การบริการที่ทําใหลูกคาพอใจในสินคาและมีความจงรักภักดีตอสินคานั้น
จุดออน (Weakness) เปนลักษณะที่ไมกอใหเกิดประโยชน ทําลายภาพลัก ษณขององคก ร
ทําใหการดําเนินการไมไปสูเปาหมาย และมีอิทธิพลตอการพัฒนา เปนปจจัยที่ทําใหไมมีมาตรฐาน
อยางไรก็ตาม จุดออนนี้สามารถควบคุมได โดยจะตองใหเกิดนอยที่สุด และจะตองพยายามกําจัด
ออกไป ซึ่งควรหาวิธีการปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก
โอกาส (Opportunities) การสรางโอกาสจะทําใหเกิดผลกําไรมากที่สุด โดยเฉพาะปจจัยที่
เปนสิ่งดึงดูดใจภายในองคกร สภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ่งจะตองรักษาไว และทําใหเกิดการ
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พัฒนา ผลที่เกิดขึ้นเมื่อองคกรสามารถทําใหเกิดผลประโยชนข องสภาพสิ่งแวดลอ มเพื่อวางแผน
กลยุทธที่ทําใหเกิดผลกําไรมากยิ่งขึ้น องคกรควรที่จะเอาใจใสและยอมรับโอกาสตางๆ พยายามทํา
ความเขาใจลูกจาง โอกาสอาจเกิดขึ้นจากสภาวะของการตลาด การแขงขัน การทําอุตสาหกรรม
การสนับสนุนของรัฐบาล และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
อุปสรรค (Threats) อาจเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความยุงยาก
ในการทําธุรกิจ โดยมีปจจัยภายนอกไดแ ก สิ่งที่อยูน อกเหนือจากการควบคุมขององคก รที่ทําให
เกิดความเสี่ยงในการจัดการ ผลที่เ กิดขึ้นซึ่งเปนเงื่อนไขที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน
อันตรายตอความเชื่อมั่นและผลกําไรที่จะเกิดแกองคกร องคประกอบเหลานี้จะทําใหเกิดความไม
มั่นคงตอองคกรซึ่งเกี่ยวขอ งกับจุดออน อุปสรรคเปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได เมื่อเกิ ดขึ้นจะ
สงผลตอความมั่นคงขององคกร ทําใหเกิดผลกระทบตอการอยูรอดขององคกร
ความจําเปนทีจ่ ะตองทําการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ดวยประโยชนของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคนั้น ทุกองคกรมีความ
จําเปนจะตองนําไปใชใหเกิดประโยชนดังนี้
1. ผูที่มีสวนเกี่ ย วข อ งกั บการทํ างาน ไดแ ก ผู ที่เป น ที่ปรึ ก ษา เมื่ อ มีประเด็ นที่ เ กี่ยวกั บ
ผลงานไมเ ปนไปตามเปาหมาย เมื่อมีก ารออกแบบงานใหม เมื่อ ขึ้นปงบประมาณใหม ผูควบคุม
ตองการปรับปรุงการดําเนินงาน
2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ โดยพบวามีผลงานหรือคณะทํางานไมเปนไปตาม
เปาหมาย ต องการปรับปรุงการบริการใหดีก วาเดิ ม เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของลูก คาเมื่ อ
ตองการเริ่มธุรกิจใหมเพื่อสรางความมั่นใจในสิ่งที่จะทํา เมื่อมีการแตงตั้งผูนําทีมงานคนใหม
3. บริษัทจําเปนที่จะตองทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเมื่อพบวา มี
รายไดไมเปนไปตามเปาหมาย หรือการดําเนินงานไมไดรับผลสําเร็จ สวนแบงทางการตลาดลดลง
สภาพการดําเนินงานไมราบรื่น การริเริ่มธุรกิจใหม
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) นั้น จะถูก นําไปใช
เมื่อมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การวางแผน การจัดทําแผน
กลยุทธ การประเมินผลผลิต การประเมินการแขงขัน การวางแผนพัฒนาบุคลากร การตัดสินใจ
การเพิ่มผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน
แนวทางการดําเนินการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. ทําการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกชุมชน
2. ดําเนินการวิเคราะหเอกสารและปจจัยสนับสนุน โดยการกําหนดวัตถุประสงคของการ
วิ เ คราะห จุดแข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และอุป สรรค เลื อ กผู ที่ให ก ารสนั บสนุน เช น ผู ที่ มีค วามรู
ผูเ ชี่ยวชาญ เพื่อ ชี้แนะแนวทาง กําหนดวิธีก ารและเครื่อ งมือที่สนับสนุน สรางบรรยากาศการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการที่กระตุนใหผูเขารวมเกิดความรวมมือในการทํางานมากที่สุด ประเมิน ผล
แนวความคิดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เขียนรายงานการจัดทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค นําผลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนในการวางแผนการทํางานตอไป
3. การเตรี ย มการดํ า เนิ น งาน เมื่ อ ได ข อ มู ล จากการวิ เ คราะห แ ลว ควรเน น ให เ ห็ น
ความสําคัญในเรื่องสิ่งที่จะตองทําโดยเรงดวน สิ่งที่ทําแลวเกิดผลสําเร็จทันที สิ่งที่ควรผลักดันให
กาวหนา และสิ่งที่ควรจะวางแผนดําเนินการในอนาคต
กรณีตัวอยางการวิเ คราะหจุดแข็ง จุดอ อน โอกาส และอุป สรรค (SWOT Analysis) ใน
ชุมชนตําบลดอนมะโนรา ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําแผนพัฒนา
การทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา มีการนัดหมายวันเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูที่
มีส วนไดส วนเสี ยทางการท อ งเที่ ยวในพื้ น ที่ตํ าบลดอนมะโนราให เ ขา ร วมประชุ ม โดยทํ า การ
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออนโอกาสและอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะโนรา โดย
ผูเขารวมประชุมมีขอคนพบดังตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strength) จากการวิเคราะหชุมชนดอนมะโนราพบวา มีทรัพยากรธรรมชาติและ
อาชีพที่นาสนใจเปนจุดแข็งทีส่ ามารถดึงดูดใจนักทองเทีย่ วได ดังตอไปนี้
1.1 ดานทรัพยากรธรรมชาติ มีตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชนที่มีความเกาแกมานานมากวา 100
ป มีลําคลองหลายสายในพื้นที่จึงเปนสิ่งเกื้อกูลวิถีชีวิตชาวบานริมคลอง มีสวนผลไมนานาชนิด มี
ความสมบูรณของพรรณไมตามธรรมชาติอยูมาก จึงทําใหมีหิ่งหอยในยามค่ําคืนซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใจ
ทางการทองเที่ยวได
1.2 ดานอาชีพ มีการทําอาชีพเกแกของชุมชน เชน การทํายาจืด การทําน้ําตาลมะพราว
การทําเกษตรปลอดสารพิษ มีการทําสวนผักและผลไมหลายชนิด เชน มะพราวน้ําหอม สมโอ
องุน ฝรั่ง ชมพู มะละกอ ละมุด สวนผัก พริก มะเขือ มะละกอ แตงกวา ถั่วฝกยาว มันเทศ เปน
ตน มีการทําขนมหวานไทยโบราณ อาหารพื้นบาน เชน หอหมกมะพราวออน หอยทอด กวยเตี๋ยว
เรือรสเด็ด มีการเพาะเห็ดภูฐาน เห็ดโคนญี่ปุน เห็ดเปาฮื้อ มีการทําน้ําสมุนไพรเห็ดสามอยาง มี
โรงงานน้ําตาลสด มีการนวดแผนโบราณ
1.3 ดานศาสนา ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลวงพอโตวัดดอนมะโนรา มีศาลเจา
หลายแหง เชน ศาลเจาแมโตะ ศาลเจาอามา ศาลเจาแปะกง มีประเพณีบวชชีพราหม มีเทศกาลถือ
ศีลกินเจ มีประเพณีรําไทยทรงดํา
2. จุดออน (Weakness) การจัดการทองเที่ยวของชุมชน จากการวิเคราะห พบวา ตลาดน้ํา
ดอนมะโนราขาดการประชาสัมพันธแหลงทอ งเที่ยวทําใหคนไมรูจัก สถานที่บริเวณตลาดน้ําไม
อํานวยความสะดวกในการปรับปรุงพัฒนาเนื่อ งจากเปนพื้นที่ของเอกชน ขาดกิจกรรมเชิญชวน
นักทองเที่ยว ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดหนวยงานสนับสนุน ขาดความพรอมดานที่พัก
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จํานวนสินคาไมแนนอน การเดินทางเขามาไมสะดวกไกลจากถนนใหญ แมน้ําลําคลองไมสะอาด
มีขยะผักตบชวาในลําคลอง น้ําเนาเสีย
3. โอกาส (Opportunities) จากการวิเคราะห พบวาการเดินทางไปยังตลาดน้ําดอนมะโนรา
มีค วามสะดวกทั้งทางรถยนตแ ละทางเรือ มีเ สนทางถนนเขาสูตําบลดอนมะโนราหลายเสน ทาง
ไดแก ทางดานตําบลขุนพิทักษ ทางดานตลาดน้ําทาคาและทางดานปากทางเขาวัดดอนมะนารา
ระหวางบริเวณ กิโลเมตรที่ 27-28 มีตลาดนัดชุมชนในวันจันทร วันพฤหัส วันศุกร และตลาดนัด
ที่หมูบานบานปงปนทุกวันที่เปนขางขึ้นและขางแรม 5 ค่ํา 10ค่ํา 15 ค่ํา ซึ่งจะมีมีชาวสวนนําพืช ผล
ทางการเกษตรมาจําหนายราคาถูก
4. อุปสรรค (Threat) จากการวิเคราะหพบวาการทํางานขาดความรวมมือของคนในชุมชน
และหนวยงานภายนอก มีการใชเรือลดลง ระยะเวลาการขายของในตลาดน้ํามีจํากัด มีเวลานอย และ
ไมตรงกับวันหยุดเสาร-อาทิตย
ขอควรระวังในการทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. ทําการวิเคราะหอยางรอบคอบและระมัดระวัง
2. บันทึกเหตุการณ ความคิดและขอคิดเห็นตางๆ
3. ใหทําการประเมินผลการดําเนินงานในตอนสุดทาย
4. เลือกบุคคลเขารวมใหเหมาะสมในการทําการวิเคราะห
5. เลือกผูที่เปนผูนําหรือผูที่อํานวยความสะดวกในการทําการวิเคราะหอยางเหมาะสม
6. สงเสริมใหมีการคิดนอกกรอบ และมีความคิดสรางสรรค
7. เปดโอกาสใหแกสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน
สิ่งที่ไมควรทําและระมัดระวังอยาใหเกิดขึ้น
1. การปดบังจุดออนหรือสิ่งที่เปนจุดซอนเรน
2. การผิดพลาดในการจดบันทึก การเขียนขอความที่ไมเปนจริง
3. ไมมองปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลและกระแสนิยม
4. ไมควรทําใหการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เปน
สิ่งที่ทําใหเกิดการตําหนิติเตียน
5. การปฏิเสธผลที่ไดรับในขั้นตอนสุดทาย
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนเทคนิควิธีการที่มีการนําไปใชอยาง
แพรหลายในองคกรและหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทองเที่ยวชุมชนนั้น ผูนําชุมชน
และคณะผูบริหาร รวมทั้งผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวจะตองรูอ ยางลึกซึ้งถึงทรัพยากร

52
ทางการท อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชน ที่ ส ามารถนํ า ไปใช เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ใจนั ก ท อ งเที่ ย ว เช น
ทรัพยากรธรรมชาติ การทําอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เปนตน และการรู
จุดออน หรือสิ่งที่เ ปนปญหา จะทําใหหาแนวทางแกไขหรือปอ งกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก การ
รับรูถึงโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นจะทําใหผูบริหารมีขอมูลไวเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นและหาแนวทางแกไขไดอยางทันทวงที
2.9.3 ตนไมแหงปญหา (Problem tree)
กระบวนการวิเคราะหตนไม แ หงปญหา (Problem tree) เปนเครื่องมือ ที่ ใชในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการนํามาใชในองคก รเพื่อ ทําใหเ กิด กระบวนการพัฒนา
บุคลากร ใชในการดําเนินงานในชุมชนเพื่อหาคําอธิบายหรือสืบสวนหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจาก
ปญหาที่พบ ทําใหชุมชนมองเห็นความสําคัญของปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น
เดอร แ ชม (Dershem, 2009) ได อ ธิ บายกระบวนการวิ เ คราะหต นไม แ หง ป ญหา
(Problem tree) นั้น เปรียบเสมือนวามีตนไมอยูหนึ่งตนที่มีรากอยูสวนลางนั่นหมายถึง สาเหตุของ
ปญหา ลําตนอยูสวนกลาง แสดงถึงปญหาที่เกิดขึ้น และกิ่งกานของตนไมอยูสวนบน นั่ นคือผลที่
เกิดจากปญหา การวิเคราะหตนไมแหงปญหา (Problem tree) เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
จําแนกและวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน ซึ่งจะทําใหคนพบแนวทางในการ
แก ปญหา การร วมกัน อภิ ป รายถึ ง สาเหตุ ข องป ญ หาช วยให ผู ที่มีส วนได ส ว นเสี ย ผู ซึ่ ง ได รั บ
ผลกระทบส วนใหญ ไ ดรั บรูวาใครควรที่จะได รับความสนใจในการมี ส วนร วมทํ ากิ จกรรมเพื่ อ
ที่จะชวยแกไขสาเหตุของปญหา กระบวนการวิเคราะหตนไมแหงปญหา สามารถนําไปใชในการ
ทําใหเกิดโครงการพัฒนาชุมชนโดยมีวิธีการคิดอยางเปนระบบ วัตถุประสงคข องการวิเคราะห
ตนไมแหงปญหา (Problem tree) คือการจําแนกปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อที่จะวิเคราะหหา
สาเหตุ เรี ย งลํ าดั บ ความสํ าคั ญ อย า งเป น ขั้ น ตอน เพื่ อ ให เ กิ ด แนวทางในการแก ป ญ หาอย างมี
ประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืน คําถามหลักที่นํามาใชในการอภิปรายมักจะเปน คําถามวา “ทําไม
(Why)” เพื่อกระตุนใหเกิดความคิดและชวยทําใหเกิดการสื่อสารระหวางผูเขารวม การวิเคราะห
ตนไมแหงปญหา (Problem tree) เปนรูปแบบของการวางแผนโครงการที่สําคัญ ชวยในการคนหา
วิธี ก ารแกปญ หาโดยการทํ าแผนที่ จําลองสิ่ งมีชี วิต (ต น ไม) ที่ เ ป นสาเหตุ แ ละผลที่ เ กิด ขึ้ น ซึ่ ง มี
ประโยชนดังตอไปนี้
1. ปญ หาที่เ กิดขึ้น จะถู กนํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อให สามารถจั ดการได และทํ า ใหเ กิ ดความ
ชัดเจนสามารถจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่เปนสาเหตุและชวยใหมองเห็นความสําคัญตรงตาม
วัตถุประสงค
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2. ทําใหเกิดความเขาใจปญหาและทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางกลุมบุคคล โดยมีการ
คนพบแนวทางในการแกปญหาที่ทําใหเกิดผลดีกับทุกภาคสวน
3. เปนการจําแนกแยกแยะประเด็นที่เปนองคประกอบที่สามารถชวยใหไดขอสรุปวาใคร
หรือหนวยงานใดควรที่จะทําอะไรในกระบวนการอยางเปนขั้นตอน
4. ชวยกําหนดขอมูลหรือหลักฐานที่ชัดเจน หรือทรัพยากรที่จําเปนที่สามารถนํามาชวยใน
การแกปญหา
5. แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงสิ่งทีเ่ กี่ยวของกับปญหาทั้งในอดีตและปจจุบัน
6. กระบวนการวิเ คราะหชวยสรางความเขาใจทําใหเกิดการยอมรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิก
แนวทางการดําเนินการวิเคราะหทําตนไมแหงปญหา (Problem tree)
การวิเคราะหตนไมแหงปญหามัก จะทําในการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นปญหาใด
ปญหาหนึ่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. แบงกลุมสมาชิก ใหมีจํานวนสมาชิกกลุมประมาณ 6-8 คน ไมควรมีจํานวนมากเพื่อให
สมาชิกไดมีโอกาสและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ถามีสมาชิกจํานวนมาก สามารถทีจ่ ะ
แบงกลุมยอย โดย กลุมที่ 1 ทําสาเหตุ และกลุมที่ 2 ทําการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น ก็สามารถทําได
ตามความเหมาะสม
2. ถามีการวิเคราะหมากกวา 1 ปญหา ผูดําเนินการควรออกแบบใหแตละกลุมทําปญหาที่
แตกตางกัน
3. อุปกรณที่ใช คือ กระดาษคลิปชาร จ ปากกาเมจิก หลากสี สํา หรั บเขีย นหรือ วาดภาพ
ตนไม กระดาษการดสีตางๆ
ขั้นตอนการทําตนไมแหงปญหา (Problem tree)
ผูดําเนินการแบง กลุมสมาชิก สร างบรรยากาศเปนกัน เองใหเ กิดขึ้น อาจใหสมาชิกทํ า
ความรูจักกันกอน โดยแนะนําตัวเอง บอกอาชีพหรือ บทบาทหนาที่การทํางานหรือการมีสวนรวม
ในชุมชนจากนั้นดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ผูดําเนินการแจกกระดาษคลิปชารจและปากกาเมจิกใหสมาชิกผูเ ขารวมแตละกลุม โดย
ใหสมาชิกกลุมทุกคนชวยกันวาดภาพตนไม 1 ตนลงบนกระดาษคลิปชารจ โดยใหมีราก ลําตน กิ่ง
กาน ใบและผล
2. อธิบายใหเห็นสวนประกอบที่สําคัญของตนไม และกําหนดใหรากคือ สาเหตุของปญหา
ลําตน คือ ปญหา กิ่งกานใบและผลคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในกระบวนการวิเคราะห
3. ใหสมาชิกกลุมวิเคราะหถึงปญหาการจัดการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา แลวเขียนลง
บนกระดาษการด(สีฟา)นําไปติดที่ลําตนของตนไม โดยใหสมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายถึง สาเหตุ
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ของปญหาที่เกิดขึ้น แลวเขียนสาเหตุของปญหาลงบนกระดาษการด (สีเหลือง) นําไปติดที่รากของ
ตนไม ในการอภิปรายปญหา คําถามที่มักจะใชคือ “เกิดปญหาอะไรขึ้นในขณะนี้ และจะมีวิธีก าร
แกปญหาอยางไร” “ผลที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงจากปญหานั้นคืออะไร” “สาเหตุอ ะไรที่จะแกไดงาย/
สาเหตุ อ ะไรที่ จะแก ไ ด ยาก...ทํ า ไม?” “ใครจะมี ส วนช วยในการแก ป ญ หา รั ฐ บาล เอกชน
ประชาชน ฯลฯ” (คําตอบที่ไดใหเขียนลงบนกระดาษการดสีที่แตกตางกันเพื่อใหเห็นไดชัดเจน)
4. ใหส มาชิ กกลุมวิเ คราะหกิจกรรมที่ จะช วยในการแกปญ หาที่เกิ ดขึ้น แล วเขียนลงบน
กระดาษการดสีเขียว แลวนําไปติดที่กิ่งกานของตนไม
5. ใหสมาชิก กลุมวิเ คราะหถึ งผลที่เ กิดขึ้นจากกิจกรรมที่ชวยแก ปญหาแลวเขียนลงบน
กระดาษการดสีชมพู แลวนําไปติดที่ผลของตนไม
ในการปฏิบัติถามีเวลามากพอผูดําเนินการควรเขียนคําพูดของสมาชิกที่เขารวมไวบนตนไม
เพื่อกระตุนใหผูเขารวมไดทําการสํารวจสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปนสาเหตุซึ่งประกอบดวย
ทัศนคติ พฤติกรรมและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อไดแผนภาพตนไมที่มีการอธิบายถึงสาเหตุของปญหา หนวยงานที่จะมีสวนชวยในการ
แกปญหา ไมวาจะเปนรัฐบาล เอกชน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน และมีกิจกรรมที่จะ
ชวยในการแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งทราบผลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมแลวนั้น ทําใหมองเห็น
แนวทางในการแกปญหา โดยในลําดับตอไป ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนจัดการแกไขปญหา
ใหนําประเด็นเหลานั้นมาเขียนโครงการ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคแ ละกิจกรรม หนวยงานที่
รับผิดชอบ และผลที่ไดรับโดยนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานตอไป
2.9.4 การสนทนากลุม (Focus Group)
การสนทนากลุ ม (Focus group) เปน การประชุ มอย างไมเ ปน ทางการ เปน การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่มีความสนใจเฉพาะ โดยมีเปาหมาย คือเปนการกระตุนให
ผูเ ขา รวมแสดงออกซึ่งการรับรู ความรูสึ ก ทัศ นคติแ ละแนวความคิ ดเห็น เกี่ยวกับหัวขอ ที่ สนใจ
โดยทั่วไปแลวการสนทนากลุมจะไมถูก นําไปใชเพื่อการประเมินผล ประโยชนที่ไดรับจากการ
สนทนากลุ มคือ แต ล ะคนที่มาร วมแสดงความคิ ดเห็น ตอ หัวข อที่ ส นใจซึ่ งไม เ พีย งแต การได รับ
มุมมองหรือ แนวคิดของแตละคนเทานั้น แต ยัง เปน การสรา งการมี สวนรวมและเกิ ดการเรี ยนรู
ร วมกัน ระหว า งผู เ ข าประชุ มและยั ง ทํ า ให เ กิ ดความรู สึ ก ของการร วมกั น รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
เคปแลน (Caplan, 1990) ไดอธิบายประโยชนของการสนทนากลุมดังนี้
1. เปนวิธีการที่ใชในการเก็บขอ มูล ซึ่งไดอนุญาตใหมีก ารอภิปรายขอมู ลเชิงลึก มีการ
สืบสวนข อ มู ลในประเด็นที่ สนใจที่ส ามารถรวบรวมความคิ ดเห็น ของคนมากกว า 1 คน และมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีสวนรวมกันในกลุม สามารถที่จะไดรับผลจากการบรรยายอยางละเอียด
ในหัวขอที่ผูเขารวมสนใจและมีความเขาใจ
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2. การสนทนากลุมทําใหไดรับขอมูล ที่ดีมีค วามคุมคาแกการลงทุน ใชเวลานอยกวาการ
เก็บขอมูลในเชิงปริมาณ(ถาเทียบกับการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ หรือการใชแบบสอบถาม)
3. ถาตองการขอมูลในเชิงลึก เชน ตองการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลขณะที่เขารวมการ
สนทนาสามารถสังเกตไดถาอยูในหองที่สามารถมองเห็นจากกระจกดานเดียว
แคปแลน (Caplan) ไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินการสนทนากลุมดังนี้
1. ผู ค วบคุ ม การสนทนาจะต อ งเป น ผู ที่ มี ป ระสบการณ ม าก อ น ควรมี ก ารจั ด เตรี ย ม
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่ตองการ กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน เชน ทําไมถึงจัดใหมีก าร
สนทนากลุม ใครคือผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย มีประเด็น อะไรบางที่ตองการวินิจฉัย
หรือตองการคําตอบ
2. สรางบรรยากาศการประชุมใหผูเขารวมรูสึกอิสระและเปนธรรมชาติ ไมใชวิธีการสั่ง
การ ใหผูเขารวมไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ใชเวลาในการสนทนาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3. การคั ด เลื อ กผู เ ข า รวมควรให มีคุ ณสมบั ติตรงตามหั วข อ ที่ จัดขึ้ น ในด านคุ ณวุ ฒิ ทาง
การศึกษา ความเชี่ยวชาญ และประสบการณทํางานที่ตรงตามหัวขอที่จัดขึ้น ใหมีความหลากหลาย
ไมควรเลือกคนที่มาจากที่ทํางานเดียวกัน โดยทั่วไปมีจํานวนสมาชิก 6-12 คน ทําการสงจดหมาย
เชิญโดยอธิบายวาตองการใหมาทําอะไรในการมาเขารวมการสนทนากลุม
4. ผูควบคุมเวทีควรมีการจัดเตรียมรายละเอียดของการประชุม จัดเตรียมประเด็นคําถาม
การจัดโปรแกรมการสนทนากลุมจะตองใหไดรับคําตอบในเรื่องที่สนใจตรงตามประเด็นที่ตองการ
5. จัดเตรียมสถานที่ประชุม สิ่งอํานวยความสะดวก การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ จัดทํา
ปายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุม จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
6. การวิเคราะหขอมูลการสนทนากลุม เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนากลุมแลว ผูวจิ ัยหรือผูท เี่ ก็บ
ขอมูลจะตองทําการวิเคราะหขอมูลจากการจดบันทึก และฟงคําพูดจากการบันทึกเทป เพื่อ ใหได
ขอมูลที่ถูกตอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1 การถอดเทป ใหฟงจากเทปบันทึกเสียงโดยจดบันทึกคําบรรยายที่เปนคําพูดของผู
ที่เขารวมการสนทนาแบบคําตอคํา
6.2 จัดแยกรายละเอียดของขอมูลออกเปนกลุมตามคําพูดของผูเขารวมการสนทนาตาม
หัวขอการสนทนา
6.3 อานเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดทบทวนเนื้อหาอีกครั้งโดยฟงจากการบันทึกเทปเพือ่
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
6.4 อานอีกครั้งในแตละประโยค จัดกลุมความคิดตามขอเท็จจริงของขอมูลและกําหนด
ประเด็นการสนทนา ซึ่งเรียกวา “การถอดรหัส”
6.5 จัดการขอมูลใหตรงตามเนือ้ หาตามประเด็นหัวขอการสนทนาที่ไดกําหนดไว
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6.6 ทําการตรวจสอบประเมินวาแตละคนอธิบายหัวขอการสนทนาวาอยางไร มีความ
เหมือนหรือแตกตางกันหรือไม มีอะไรที่แตกตางกันซึ่งมีความสําคัญที่จะตองนําไปพิจารณา
6.7 อธิบายแตละประเด็น และจัดหาคําพูดเขียนเปนขอคิดเห็นที่สนับสนุนหัวขอการ
สนทนา
7. การจัดทํารายงานผลการสนทนากลุม จัดพิมพผลการสนทนากลุมลําดับเหตุก ารณตาม
ขอเท็จจริงของขอมูลที่ไดรับตามประเด็นการสนทนา
การสนทนากลุมเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอ มูลที่ถูกนําไปใชอยางหลากหลายวงการ
เชน ทางดานการทองเที่ยว ดานการพัฒนาชุมชน ดานการศึก ษา ดานพฤติกรรมมนุษย และดาน
สุขภาพ หนวยงานการสื่อ สารเพื่อ สุขภาพศูนยสงเสริมสุข ภาพของมหาวิทยาลัยโตรอนโต (The
Health Communication Unit at the Centre for Health Promotion University of Toronto, 2000) ได
อธิบายลักษณะของการสนทนากลุมไวดังนี้
1. เปนรูปแบบการอภิปรายที่ประกอบดวยกลุมคนที่มีความสนใจในหัวขอเรื่องที่มีค วาม
เฉพาะโดยมีผูนํ ากลุ มคอยควบคุ มกํ ากับผูเข าร วมสนทนาใหแ สดงความคิดเห็น ในหัวข อเรื่ องที่
กําหนด
2. วัตถุประสงคของการทําการสนทนากลุม เพื่อรวบรวมขอมูลในเชิงลึกจากกลุมบุคคลที่
เขารวมซึ่งเปนตัวแทนของประชากรเปาหมายที่ผูวิจัยสนใจ
3. การแสวงหาขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุมถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มความเขาใจในประเด็นที่
สนใจเพื่อที่จะทําใหเกิดการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเพื่อการพัฒนา และเปนการนํารอง
ทําการทดสอบแนวคิดดังกลาว
4. ปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการสนทนากลุ ม เป น การแสวงหาข อ มู ล จากบุ ค คลที่
หลากหลาย เปนการทําความเขาใจอยางถองแท ถึงการมีประสบการณและการมองภาพอนาคตของ
กลุมผูเขารวม (ซึ่งอาจจะเปนประชาชน ผูบริโภค ผูนําทางความคิด ฯลฯ)
5. การสนทนากลุมในคนไขหรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบถูกนํามาใชในการตรวจสอบ
กลไกการรักษา การทํางานในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจศึกษา
ขอควรคํานึงถึงในการสนทนากลุม
1. ความสามารถของผูเขารวมแตละคนที่มอี ิทธิพลตอความคิดของบุคคลอื่น
2. การสนทนากลุ มมีก ารจํ า กัด เวลา ดั ง นั้น ข อคํา ถามที่นํ ามาใชจะตอ งถูก ออกแบบให
เหมาะสมและไดรับคําตอบที่ตรงตามหัวขอที่สนใจ
3. ขณะที่ทําการสนทนากลุม ผูควบคุมเวทีจะตองมีก ารตอบรับ แสดงความเขาใจเพื่อให
เกิดความชัดเจนในคําตอบของผูเขารวม
4. คุณภาพของขอมูลที่ไดรับขึ้นอยูกับทักษะของผูควบคุมเวทีการสนทนากลุม
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5. ควรพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมการสนทนากลุมอยางเหมาะสมกับหัวขอ เรื่องที่สนใจ
เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีคุณภาพ
วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเทคนิค วิธีการหลาย
รูปแบบมาใชเพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน
ดอนมะโนรา ไดแก วิธีการ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาส
ทางการทอ งเที่ยวของชุมชน การวิเ คราะหต นไมแ หง ปญหา การสนทนากลุม เทคนิค วิ ธีก าร
แตละรูปแบบถูกนําไปใชอยางระมัดระวังเพื่อเพิ่มอํานาจการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
2.10 การสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
การสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชนเปนการพัฒนาการมีสวนรวมของคนในชุมชน
รูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหกลุมคนที่สนใจดําเนินกิจกรรมทอ งเที่ยวมาทํากิจกรรมรวมกัน โดยมี
การสื่อสารระหวางกันอยางตอเนื่อง โดยมีเ ปาหมายเพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว กิจกรรม
การสรางเครือขายเปนกลยุทธที่ทําใหคนไดพัฒนาตนเอง ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กัน (Hallin and Marnburga, 2007) การสรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชนที่จัดการทองเที่ยว
เบอมอนดและเดร็จ (Beaumont and Dredge, 2010) ไดทําการศึกษาระบบการจัดการทอ งเที่ย ว
ทองถิ่น โดยวิธีการสรางเครือขายระหวางรัฐบาล ประชาชนในชุมชน องคกรทองเที่ยวในชุมชน
และหนวยงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
ทองถิ่นจะตองเปนหนวยงานหลักที่จะตองใหความสนใจปรับปรุงการจัดการทองเที่ยวทองถิ่น เพือ่
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันระหวางเครือขายทางการทองเที่ยว อันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผล
ของการจัดการทอ งเที่ยวท องถิ่น และในการพั ฒนาทอ งถิ่ นโดยใชฐ านทรัพยากรและการสราง
เครือขายการทองเที่ยวเพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวนั้น เดนิโคไลและคณะ
(Denicolai and Others, 2010) ไดเสนอแนะหลักการสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยการลง
พื้นที่ปฏิบัติการไววา ผูดําเนินการควรมีการประเมินทรัพยากรและความสามารถของทองถิ่น และ
กระตุนเจาของกิจการใหความสนใจกิจกรรมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจําเปนจะตอ ง
ทํา ให เ กิด วิ ธีก ารสรา งเครือ ขายทางการทอ งเที่ ยว อยา งไรก็ ตามป ญหาการสร างเครื อข า ยการ
ทองเที่ยวก็ดูวาจะเกิดขึ้นไดโดย เฉพาะการทองเที่ยวชุมชน ออสตารค และอรายดิน (Ozturk and
Eraydin, 2010) ได เ สนอแนะแนวทางการสร า งเครื อ ข า ย โดยนํ า ประเด็ น การการปกป อ ง
ผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่คนทั่วโลกจะตอ งคํานึงถึงในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะความรวมมือของคนในระดับทอ งถิ่น บริษัทใหญและสมาคมที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวสามารถที่จะทําโครงการใหเกิดความรวมมือ ในแตละองคก รที่จะนํา ไปสูก ารสราง
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เครื อ ข า ยระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
สิ่ ง แวดล อ มและเกิ ด การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ต อ ไป เลเมย เ ที ย นและแฟรงค
(Lemmetyinen and Frank, 2008) ไดใหขอ เสนอแนะถึงปจจัยสําคัญที่มีประสิทธิภาพสําหรับการ
สรางเครือ ขายธุรกิจทอ งเที่ยว จะตอ งมีการดําเนินการในเรื่อง การรวมมือกันในรูปของสหกรณ
การเพิ่มกระบวนการสรางสรรคคุณคา และการสรางตราสัญลักษณสินคาของแตละชุมชน ในดาน
การใช วัฒ นธรรมเป น จุด ขายในการทอ งเที่ ยวนั้ น การพิ จารณาศั กยภาพสํ า หรั บการพั ฒ นาการ
ท อ งเที่ ย วโดยชุ มชน คื อ การสร า งใหเ กิ ดการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมที่จะสร า งแรงดึ งดู ดใจ
นักทองเที่ยว เพื่อแสวงหาประสบการณทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสรางขอ กําหนด
สําหรับการทองเที่ยว จะตอ งไดรับความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น ผูที่มีสวนเกี่ยวของและ
จะตองวางแผนใหมีการสรางเครือขายการทองเที่ยว (Al-Oun and Al-Hmoud, 2008)
สิน ธุ สโรบล (2546) ได อ ธิ บายการสร างเครือ ข ายการเรี ย นรูร ะหวางชุ มชนที่ จัด การ
ทองเที่ยวไววา เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนดังนี้
1. มีก ารถายโอนความรูของคนในชุมชนจากแตล ะหมูบาน สามารถนําความรูไปสูการ
ดําเนินการใหบังเกิดผลเปนจริง ดวยการนําเอาทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีม่ ี
อยูในพื้นที่รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสมและมีค วาม
ยั่งยืน
2. การศึกษาธรรมชาติและภูมินิเวศของพื้นที่ จะชวยใหชุมชนรูวาพื้นที่ตาง ๆ มีศักยภาพใน
ดานใดและมากนอยเพียงใด บางชุมชนอาจมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ บางชุมชนมี
ขอ เด น ทางด านประวั ติศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรม ซึ่ง เอื้อ ประโยชน ตอ การพั ฒ นาไปสู ก ารจั ด การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
3. ชวยใหประชากรในชุมชนเขาถึงฐานทรัพยากรทองเที่ยวที่มีอยูในพื้นที่ ไดเรียนรูแ นว
ทางการจัดการทรัพยากรทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. มีการจัดการองคความรูและภูมิปญญาดั้งเดิม รวมทั้งมีการถายโอนความรูและภูมิปญญา
ของชุมชนในการนําทรัพยากรดังกลาวมาใช
5. ควรใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศ นะและประสบการณ ชวยกันหา
ขอ ดี -ข อ เสียและผลกระทบจากการทอ งเที่ ยว รวมทั้ งค น หาศั ก ยภาพชุ ม ชนในการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว พรอมทั้งแสวงหาทางเลือกในการจัดการทองเที่ยวที่สอดคลอ งเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน โดยยึดความตองการของชุมชนเปนสิ่งสําคัญและคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติในพื้นที่
พจนา สวนศรี (2546) ไดใหแนวทางการทํางานเพื่อสรางเครือขายในระดับชุมชน โดยให
เปดเวทีเพื่อมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหวางกลุมตาง ๆ เพื่อหาจุดรวมในการทํางาน มีกิจกรรมเพื่อ
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สรางความรวมมือ เชน มีการเยี่ยมชมการทํางานของชาวบานแตละกลุม มีการสรุปบทเรียนที่ไดรับ
จากการทํางาน มีการกระจายบทบาทผูนําในระดับเครือขายระหวางชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ จัด
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน จัดการศึกษาดูงานระหวางกัน จัดฝก อบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรรวมกัน สรางกิจกรรมรวมกัน จัดใหมีค ณะกรรมการเครือ ขาย ทําการตลาดรวมกัน ใน
ดานการสรางเครือขายระดับประเทศ จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน
จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันผลักดัน นโยบายที่สําคัญ และการสรางเครือ ขาย
ระหว า งประเทศ จั ดการ ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว างประเทศ จั ด สั มมนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณขอมูลขาวสาร รวมทั้งผลักดันนโยบายตางประเทศ
การสร า งเครือ ข า ยท อ งเที่ ย วชุม ชนเป น วิ ธี ก ารพัฒ นาการมี ส วนร วมของคนในชุ มชน
รูปแบบหนึ่ ง โดยเปดโอกาสให ผูที่ส นใจพั ฒ นาการท องเที่ ยวมาทํ ากิ จกรรมร วมกัน การสร า ง
เครือขายภายในชุมชนจะทําใหเกิดความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง การสรางเครือขายภายนอกชุมชน
เปนกลยุทธที่ทําใหคนไดพัฒนาตนเอง จากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน รวมทั้งเปน
การสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน มองเห็นคุณคาและเกิดความหวงแหนทรัพยากรที่มีอ ยู
ในชุ มชน การสร า งเครือ ข า ยจะทํ า ใหเ กิ ดการขั บเคลื่อ นในการพั ฒนาชุม ชนของตนเอง เป น
แรงผลักดันเพื่อใหสามารถแขงขันกับชุมชนที่อื่นไดในอนาคต
2.11 กลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวชุมชน
สิ่งแวดลอมทางการตลาดมีความสัมพันธโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปน
การทํ าความเข า ใจอย า งลึก ซึ้ งถึ งความต อ งการ (Demand) ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บอิ ทธิ พ ลของ
สิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลตออุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เชนกัน ไดแก ปจจัยดานการเมือง ปจจัย
ดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้นการวิเคราะหปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งสงผลตอบริบทตาง ๆ มีการพิจารณาในเรื่อง ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางเทคนิค ปจจัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ
ปจจัยทางดานการสื่อสาร โครงสรางพื้นฐานทางการทอ งเที่ยว ปจจัยทางการบริหารและระบบ
ภายในองคกร ปจจัยทางดานกฎหมายและการเมือง ซึ่งแตละปจจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอผู
ปฏิบัติการในเรื่องโอกาส และอุปสรรคทางการทองเที่ยว ในขณะที่ทําการวิเคราะหสิ่งแวดลอมนั้น
เปนการยากที่จะคาดเดาเหตุการณ หรือสถานการณตางๆ ของโลกที่ยังมองไมเ ห็น ซึ่งก็เปนการทํา
ใหเ กิด ความท าทายในการใช ความพยายามขจั ดภั ยคุ กคามที่ กํา ลังเกิดขึ้น ทั่วโลก โดยการสราง
โอกาสใหเ กิดขึ้นอยางรวดเร็วจากสถานการณสิ่งแวดลอมที่เ กิดขึ้นภายใต ก ารตัดสินใจของผูที่มี
ส ว นเกี่ ย วข อ งทางการท อ งเที่ ย วว า ควรจะต อ งทํ า อะไรในสถานการณ ที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยูขณะนี้ ตัวอยางเชน ดาน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ควรนํามาใช
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ตัดสินใจออกแบบวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว ดานการบริการและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ควร
มีการประเมินความตองการของลูกคาหรือผูบริโภค กลุมนักทองเที่ยวหนุมสาวที่ใหความสนใจเรือ่ ง
สุข ภาพ การออกแบบสิ่ง อํ า นวยความสะดวก การจั ดโปรแกรมการท อ งเที่ ยวแบบผสมผสาน
กิจกรรมที่หลากหลาย การจัดการแสดงกิจกรรมพิเศษ เปนตน (Moutinho, 2000) การวิเคราะห
กลุมลูกคาในเรื่องอายุ พฤติกรรมสวนบุคคล โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ (เชน กลุมคน
รัก รวมเพศ) พฤติก รรมการท องเที่ย วในวัน หยุด ประสบการณทางการท อ งเที่ยว เป นการเพิ่ ม
มุมมองดานส วนแบง ทางการตลาดทางการทอ งเที่ย ว (Hughes and Deutsch, 2010) กิจกรรมที่
นักทองเที่ยวเขารวมเปนผลมาจากพฤติกรรมสวนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของพวก
เขา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่สนใจการเขาไปในแหลงทองเที่ยวชนบท คือ พวกเขาใหค วาม
สนใจรูปแบบวิถีทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน (Frochot, 2005) การใชขอมูล ปฐมภูมิและ
ขอมูลทุตยภูมิของนักทองเที่ยว เชน รายได แรงจูงใจในการทองเที่ยว กิจกรรมทองเที่ยวที่ตองการ
แสวงหา ขอมูลทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยว และการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมนักทองเที่ยว
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งนักทองเที่ยวแตละคนนั้น มีค วามตองการสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวที่
แตกตางกัน (Tkaczynski, Rundle-Thiele and Beaumont, 2009) ปจจัยดานอายุ อาชีพ ดานการศึกษา
รายได มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทอ งเที่ยวในเรื่อ งการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด
และกระบวนการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา (มนชนก เศรษฐวัชราวนิช, 2551) ดังนั้นในกระบวน
การวางแผนการตลาดการทองเที่ยว ผูที่มีสวนรับผิดชอบ จําเปนตองใหความสําคัญในการนําปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยนํามา
พิ จารณาวางแผนดํ า เนิ น การอย า งเหมาะสมกับ สถานการณ สิ่ ง แวดลอ มที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้ งมีก ารวิ เ คราะหโครงสรางประชากร พฤติก รรมนัก ท องเที่ย ว
ประสบการณและแรงจูงใจของนักทองเที่ยว นักวางแผนการตลาดการทองเที่ยวควรมีการใชขอ มูล
ทางดานประชากร มาพิจารณาออกแบบการสงเสริมการตลาดอยางเหมาะสมเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2539) ไดอธิบายวา ในการบริหารงานดานการตลาดการ
ทองเที่ยวควรมีการจัดการสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสม ดังตอไปนี้
1. การจัดการดานสินคา (Product management) เปนการผลิตสินคาใหเหมาะสมสอดคลอง
และตรงตามความตองการของผูซื้อ ใหมากที่สุด ในกรณีที่สินคาที่เสนอขายตรงกับความตอ งการ
ของตลาด นับไดวาการดําเนินการดานการตลาดประสบความสําเร็จไปแลวเกือ บครึ่งหนึ่งของการ
ดําเนินงาน สิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดการดานสินคา คือ ลักษณะของสินคาในขณะนั้น เปนสินคา
เกา (Existing product) หรือเปนสินคาใหม (New product) และ ชวงเวลาของสินคาในขณะนั้น
(Project life cycle) อยูในชวงแนะนํา (Introduction) ชวงเติบโต (Growth) ชวงอิ่มตัว (Maturity)
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หรือชวงตกตํ่า (Decline) ดังนั้น การจัดการดานสินคา คือ การกําหนดวาสินคาชนิดใดเหมาะสมที่
จะวางขายในตลาดใด กลาวคือ ขายสินคาเกาในตลาดเกา ในลักษณะที่จะเพิ่มสัดสวนผูซ อื้ เดิมใหซอื้
มากขึ้น หรื อขายสิน คาใหม ในตลาดเกา ในลัก ษณะที่จะเพิ่ มสิน คาใหมเ ขาไปในตลาดที่มี การ
บริโภคอยูแลว หรือขายสินคาเกาในตลาดใหม ในลัก ษณะที่จะขยายกลุมผูใชจากผูที่ยังไมเคยใช
สินคาใหหันมาใชสินคาที่ผลิตอยู หรือขายสินคาใหมในตลาดใหม ในลักษณะที่จะสรางสินคาใหม
และนําไปขายยังตลาดใหม ๆ
2. การจัดการดานราคา (Price management) สินคาทางการทองเที่ยวประกอบดวยราคา 2
ประเภท คือ
2.1 ราคาที่เปนจริง คือ ราคาของสินคาตามสภาพความเปนจริง ซึ่งอาจเปน มูลคาหรือ
ตนทุนของการผลิตสินคานั้น
2.2 ราคาทางจิตใจ คือ ราคาสวนที่สามารถสรางขึ้นเพื่อใหผูบริโภครูสึกภูมิใจในการ
บริโภคสินคานั้น การกําหนดราคาของสินคาทางการทองเที่ยวนั้น หากผูผลิตสามารถสรางคุณคา
หรือราคาทางจิตใจใหแกผูบริโภคไดมากเพียงไร ก็จะสามารถสรางราคาที่สูงกวาราคาที่เปน จริงได
มากขึ้นเทานั้น
3. การจัดการดานชอ งทางการจัดจําหนาย (Distribution channel management) ในระบบ
ธุรกิจทองเที่ยวเจาของแหลงทองเที่ยวถือวาเปนผูผลิต ซึ่งจําเปนตองกําหนดวาสินคาของตนควรจะ
วางขายที่ใดบางจึงจะสะดวกแกผูซื้อ จําเปนตองวางขายโดยตรงแกผูบริโภคหรือตองผานพอคาคน
กลาง สินคาทางการทองเที่ยวนั้นผูบริโภคจําเปนตองเดินทางมาบริโภคยังสถานที่ของผูผลิต ดังนั้น
ผูผลิตจะตองพิจารณาความสัมพันธระหวางผูผลิต คนกลางหรือผูจัดจําหนาย และผูซื้อเปนพิเศษ
4. การจัดการดานการสงเสริมการตลาด (Promotion management) ผูผลิตจําเปนตอ ง
สื่อสาร สงขอมูลไปยังผู บริโภคเพื่อ ใหผูบริโภคนําไปประกอบการตัดสินใจซื้อ การสงเสริมการ
ขายอาจดําเนินการไดหลายทาง อาทิ เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยตรง การ
สงเสริมการขาย การผลิตโสตทัศนูปกรณตางๆ เปนตน
การจั ดการด า นการตลาดการทอ งเที่ ยวเป น หั วใจสํ าคั ญในการจั ดการท อ งเที่ ย วในทุ ก
รูปแบบ จะเห็นวายังเกิดปญหาดานการจัดการตลาดในการจัดการทองเที่ยวชุมชน เชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ ในแหลงทอ งเที่ยวหลายแหง เชน ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง จังหวัดนครปฐม การ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (วิไลลักษณ รัตนเพียร
ธัมมะและคณะ, 2550) ในการจัดการทองเที่ยวชุมชนนั้น ผูบริหารจะตอ งใชก ลยุทธทางดานสินคา
ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการ
โฆษณา การประชาสั มพั นธ แหลงทอ งเที่ยวนั้น จะตอ งใช ชอ งทางการสื่ อสารที่ตรงตามความ
ตอ งการของนัก ทองเที่ ยวเฉพาะกลุ ม หรื อ การใชสื่ อสั งคมออนไลน (Social media) ก็ส ามารถ
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ประชาสัมพันธไปยังนักทองเที่ยวไดอยางกวางขวาง และถามีอิทธิพลจากการไดรับความประทับใจ
ในแหลงทองเที่ยว ก็สามารถที่จะเผยแพรขาวสารไปไดอยางรวดเร็ว
การนํากลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวมาใชในการจัดการทองเที่ยวชุมชน จะชวยทําให
ผูดําเนิน การประสบความสําเร็จมากขึ้น คณะทํ างานชุมชนอาจจะนํากลยุทธทางการตลาด หรื อ
Marketing (15 Ps) นําไปประยุกตใชดังตอไปนี้ (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2552)
1. ราคา (Price) สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดราคา คือ ปจจัยภายในไดแกวัตถุประสงค
ประเภทและลักษณะของสินคาและบริก าร ตนทุน ปจจัยภายนอกไดแ ก ความตอ งการของตลาด
สถาน การณการแขงขันในตลาดสภาพสินคาของคูแขง อํานาจการซื้อของผูบริโภคในระดับตาง ๆ
สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย ฤดูกาล ราคาขายของสินคาและบริการ
2. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดแกวิธีการขายโดยตรงใหกับนักทองเที่ยว ลูกคาสวน
บุค คล ลูก คา สถาบัน หนวยงาน องค กร ลูก คา ตา งประเทศ ขายผ านตัวแทน ขายใหแ กผู ผ ลิ ต
รายการนําเที่ยวแบบเหมาจาย ขายใหแกบริษัทตัวแทนจําหนาย
3. จุดยืนผลิตภัณฑ (Positioning) คือ การกําหนดตําแหนง ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ซึ่งควรมีการระบุถึงตลาดเปาหมาย
4. ผลิ ตภัณฑ (Product) ตอ งสอดคลอ งกั บความตอ งการของตลาดซึ่ง ประกอบด วย มี
ผลิตภัณฑดี สถานที่ดี เวลาที่เหมาะสม ราคาที่เหมาะสม ปริมาณที่เหมาะสม
5. การสงเสริมการขาย (Promotion) ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายตรง
6. จิตวิทยาการขาย (Psychology) หมายถึง พฤติกรรมของบุค คลที่เกี่ยวของกับกระบวน
การบริการและการจัดการระบบการบริการของธุรกิจการทองเที่ยว เพื่อใหไดมาซึ่งการบริการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริการ นอกจากพนัก งานแลวยังรวมถึง
เจาของธุรกิจ เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวอีกดวย
7. พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การประสานงานรวมกันทางธุรกิจทองเที่ยว
ระหวางสถานประกอบการตาง ๆ ในแหลงทองเที่ยวเดียวกัน หรือสถานประกอบการนอกแหลง
ทองเที่ยวในดานความรวมมือเสนอขายสินคาและบริการการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวและไดรับความพอใจสูงสุดโดยตองรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและระดับ
ราคาที่เหมาะสม
8. การมีสวนร วมทางธุรกิจ (Participation) คือ การเขารวมในทุกกระบวนการทางการ
ตลาดการทองเที่ยว
9. การขายรวม (Packaging) หมายถึ งการจัด รวมสิ นคาและบริ การทางการท องเที่ ยวที่
เหมาะสมเข า ด วยกั น เพื่ อ ตอบสนองกลุ มลู ก ค า เป า หมาย เช น การจั ดนํ า เที่ ยวแบบเหมาจ า ย
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเหลานี้ จะตองติดตอและตกลงกับผูผลิตสินคาทองเที่ยวในสวนตาง ๆ เชน
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โรงแรม สถานที่ทอ งเที่ยว ภัตตาคาร รถเชา ฉะนั้น ผูผลิตจะตอ งมีความสัมพันธกับผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวเหลานี้อยางใกลชิด
10. บุคลากรทางการทองเที่ยว (People) หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคประกอบและ
ผลิตภัณฑ ทางการทองเที่ยวทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึง นักทองเที่ยว บุคคลที่จําหนายและใหบริการ
เจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเจาของพื้นที่ในธุรกิจกรมทองเที่ยว บุคลากรผูใ หบริการ
หรือพนักงาน ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ
กับนักทองเที่ยวซึ่งเปนลูกคาได ประชาชนในทองถิ่น ตอ งยินดีที่จะตอนรับนักทองเที่ยว สามารถ
ใหขอมูลแกนักทองเที่ยวได
11. ฤดูกาลทองเที่ยว (Period) ในการดําเนินการตลาดทองเที่ยวนั้น ควรคํานึงถึงการขยาย
โอกาสทางการทองเที่ยวโดยเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยว อยางไรก็ตามควรคํานึงถึงขีดความสามารถ
ทางการรองรับของแหลงทองเที่ยวดวย
12. สภาพแวดลอมทางดานการทองเที่ยว (Politics) ในการดําเนินการตลาดทองเที่ยว ควร
ศึกษาสถานการณของแหลงทองเที่ยววามีความมั่นคงปลอดภัยหรือไม
13. ความคิดเห็นสาธารณะทางการทอ งเที่ยว (Public Opinion) ในการดําเนินการตลาด
ทองเที่ยวนั้นตองยอมรับความคิดเห็นของสาธารณชนดวยวากิจกรรมการตลาดที่จัดขึ้น เหมาะสม
กับแหลงทองเที่ยวหรือไม
14. กระบวนการใหบริการ (Process of Service) เปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยว
การไดรับบริการที่ดีจะสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
15. สภาพแวดลอมดานผลิตภัณฑและสถานประกอบการ (Physical Evidence) การตลาด
ท อ งเที่ ย วจะสํ า เร็จได นั้ น ขึ้ น อยู กั บสิ่ ง แวดล อ ม ผลั ก ดัน หรื อ ดึง ดู ด ให เ กิ ด การท อ งเที่ย ว เช น
สถาปตยกรรมของเมือง และแหลงทองเที่ยวรวมทั้งการตกแตงสถานประกอบการ
การจัดการทองเที่ยวชุมชน จําเปนอยางยิ่งที่ผูจัดการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ
ทองเที่ยว จะตองนํากลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวมาใชอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
ที่เกิ ดขึ้น ในแหล งท องเที่ยว รวมทั้ งควรมี การวิเ คราะห ก ลุมนัก ทองเที่ ยวเปาหมาย เพื่อ วางแผน
จั ด การให ส อดคล อ งกั บ พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย วป จ จุ บั น และนั ก ท อ งเที่ ย วอนาคต รวมทั้ ง
นักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ํา
2.12 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
การเรี ย นรูพฤติ กรรมนัก ท อ งเที่ ย วเปน สิ่งสํ า คัญ และมีค วามจํ าเป น ต อการจัด การ
ทองเที่ยวชุมชน เนื่องจากนักทองเที่ยวจะมีแรงจูงใจในการเดินทางทอ งเที่ยวที่แ ตกตางกัน ตาม
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของแตละบุคคล ซึ่งการไปทองเที่ยวเปนการเดินทางของบุคคลจาก
สถานที่ซึ่งเปนที่อาศัยอยูประจําไปยังสถานที่อื่นเปนการชั่วคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อ าศัย
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เดิ ม โดยการเดิน ทางนั้น ไม ใชเ พื่ อประกอบอาชี พโดยตรง แม วารู ปแบบของการท อ งเที่ ยวบาง
ประเภทจะมีเรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการงานเขามาเกี่ยวของอยูบาง เชน การทองเที่ยวในรูปแบบ
ของการจัดประชุม การจัดสัมมนา การฝกอบรม
นักทองเที่ยวหรือ ผูเดินทางทองเที่ ยวมัก จะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุงหมายในการ
เดินทางที่แตกตางกันออกไป โดยมีปจจัยที่เปนตัวสนับสนุนหรือแรงผลัก ที่เปนสวนบุค คล ปจจัย
เหลานี้ ไดแก รายได เวลา โอกาส ครอบครัว การไดรับขอมูลขาวสาร และความสนใจสวนบุค คล
เชน สนใจเรื่องราวของชนเผา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศ าสตร สิ่งแวดลอ ม นันทนาการ หรือ
ความต องการที่จะไดรับประสบการณที่แปลกใหม เป นตน ซึ่งไม วาจะเดิน ทางด วยเหตุ ผ ลใดก็
ตาม สิ่ งที่ นั ก ท อ งเที่ ยวคาดหวั ง ที่ จะไดรั บ ก็ คื อ ความสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น ความรู แ ละ
ประสบการณใหมที่สนองตอบความตองการสวนบุคคลที่มีอยู (นิรันดร ทัพไชย, 2548)
นักวิชาการดานการทองเที่ยวไดกําหนดรูปแบบของนัก ทองเที่ยว เพื่อ อธิบายพฤติก รรม
นักทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบของนักทองเที่ยวสวนใหญไดจากขอมูลการสัมภาษณหรือการใช
แบบสอบถามการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยวอาจทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และวิธีการที่ใช การกําหนดรู ปแบบพฤติ ก รรมนัก ทอ งเที่ยวรูปแบบพื้ นฐานที่สุ ดคือ การแบง
นักทองเที่ยวออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบงวาบุคคลนั้น
เปน 1) นักทองเที่ยว (Tourists) หรือ 2) นักเดินทาง (travelers) นักทองเที่ยวคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการ
นําเที่ยวเหมาจายจากบริษัทนําเที่ยว ในขณะที่นักเดินทางคือบุคคลซึ่งจัดการการเดินทางดวยตนเอง
เชน ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองที่พักเอง กําหนดสถานที่ทองเที่ยวดวยตนเอง
เพียเรียทและดอรเดน (Perreault and Dorden, 1979) ไดแบงรูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยว
ออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก
1. นักทองเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวประเภทนี้มี
รายไดปานกลาง แตแสวงหาการหยุดพักผอนหรือทองเที่ยวที่มีคาใชจายต่ํา
2. นักทองเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เปนนักทองเที่ยวที่มีการศึกษาดีและ
มีรายไดปานกลางถึงสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหวางการหยุดพักผอนหรือการทองเที่ยวแบบ
ผจญภัย
3. นักทองเที่ยวประเภทเดินทางระหวางวันหยุด (Vacationers Travelers) เปนนัก ทองเที่ยว
กลุมเล็กๆ ซึ่งมักใชเวลาในการคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งตอไปวาจะไปที่
ไหน อยางไร นักทองเที่ยวกลุมนี้คอนขางมีความกระตือรือรนแตมีรายไดคอนขางนอย
4. นักทองเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใชระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers)
เป นนัก ทอ งเที่ ย วที่ มีใจรัก การท องเที่ ย วเดิ นทางอยา งมากแตไ มส นใจการทอ งเที่ยวในระหว า ง
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วันหยุด สุดสัปดาหหรือ การใช เวลากับการเลนกี ฬา แต จะชอบการเดิ นทางที่ ใชระยะเวลานาน
มากกวา
โคเฮน (Cohen, 1979) ไดเสนอรูปแบพฤติกรรมนักทองเทีย่ วไว ดังนี้
1. นักทองเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เปนนักทองเที่ยวซึ่งเนนความ
สําคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนันทนาการหรือการพักผอนทางรางกาย
2. นักทองเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) ซึ่งเปนนัก
ทองเที่ยวที่พยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจําเจในชีวิตประจําวัน
3. นักทองเที่ยวมุงหาประสบการณ (The Experiential Tourists) เปนนักทองเที่ยวที่เดินทาง
เพื่อ แสวงหาประสบการณที่แ ทจริง สนใจศึก ษาแหลงทอ งเที่ยวที่ไดไปสัมผัส ตัวอยางเชน เมื่อ
เดินทางไปประเทศสเปน ก็ตองการสัมผัส วิถีชีวิตของผูค นทองถิ่นหรือวัฒนธรรมตางๆ ที่แทจริง
เปนของสเปน
4. นักทองเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็นเดนชัดคือ
ชอบติดตอพูดคุยกับคนทองถิ่น เพื่อเรียนรูและทําความเขาใจชีวิตความเปนอยู การปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมของคนทองถิ่น
5. นักทองเที่ยวที่ใชชีวิตแบบคนทองถิ่น (The Existential Tourists) นัก ทองเที่ยวประเภท
นี้ตองการฝงตัวเองหรือใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเชนเดียวกับคนทองถิ่น จะใชเวลานาน
อยูในแหลงทอ งเที่ยว ตัวอยางเชน มีนักทองเที่ยวที่มาใชเวลายาวนานอยูที่พัทยา เชียงใหม และ
พยายามใชชี วิตเช น เดี ยวกั บคนทอ งถิ่น ไมวา จะเป นการปฏิ บัติตั ว การั บประทานอาหาร การ
พยายามพูดภาษาทองถิ่น เปนตน
สวาบรูค และฮอนเนอร (Swarbrook and Horner, 1999) ไดเ สนอรูปแบพฤติก รรมของ
นักทองเที่ยวไว ดังนี้
1. นักทองเที่ยวประเภทหลงใหลทะเล (Active sea lovers) มีจิตใจรัก ชื่นชอบหาดทราย
บรรยากาศชายทะเล
2. นักทองเที่ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holiday makers) มีจิตใจชอบติดตอ
พบปะกับผูอื่น แสวงหามิตรใหมโดนเฉพาะที่เปนคนทองถิ่น
3. นักทองเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature viewers) ชอบความงดงามของภูมิทัศน
ของแหลงทองเที่ยว
4. นักทองเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผอ น (Rest-seekers) ใชเ วลากับการนอนเพื่อการ
พักผอนหยอนใจมากกวาการทํากิจกรรมอื่นๆ
5. นักคนหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม
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6. นักทอ งเที่ยวแบบเดินทางพรอ มครอบครั ว (Family-orientated) เป นนัก ทอ งเที่ยวที่
หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางทองเที่ยวแบบไปเปนครอบครัว
7. นักทองเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางทอ งเที่ยวที่เนนความ
ปลอดภัยและไมเสี่ยงภัย
จะเห็น ได วาพฤติก รรมนั กท องเที่ ยวมีหลายรูปแบบที่ แตกต างกัน การทํา ความเข าใจ
พฤติกรรมนักทองเที่ยว จะทําใหผูจัดการแหลงทองเที่ยวชุมชนสามารถวางแผนรองรับนักทองเทีย่ ว
ได อ ย า งเหมาะสม การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเป น รู ปแบบการท อ งเที่ ยวเฉพาะ ที่เ หมาะสมกั บกลุ ม
นั ก ทอ งเที่ย วมุ งหาประสบการณ และนัก ท อ งเที่ ยวที่ ช อบใช ชี วิ ตแบบคนท อ งถิ่ น การเรี ย นรู
พฤติกรรมนักทองเที่ยว กอใหเกิดประโยชนดานการวางแผนจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหตรงตาม
ความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
การทํ า ความเข า ใจพฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย ว สามารถอธิ บ ายให เ ข า ใจถึ ง ลั ก ษณะ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาตองการไปพักผอนในแหลงทองเที่ยวสถานที่
แหงใดที่หนึ่ง ในเบื้ องตนนัก ทอ งเที่ยวจะตอ งเกิดแรงจูง ใจและแสดงใหเห็ นถึงคุณคา ของปจจั ย
ภายใน หรื อ ป จ จั ย ภายนอกที่ พ วกเขาต อ งการทํ า ให เ กิ ด ความพอใจ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ตาม
ภาพประกอบตอไปนี้
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก
*แรงจูงใจบุคคล

*ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ

*บุคลิกภาพ

*คําแนะนําจากตัวแทน/บริษัท
*วิธีการไดรับขอมูลจากแหลงทองเที่ยว

*รายไดที่ใชจายอยางอิสระ
*สภาพครอบครัว
*สถานภาพการทํางาน

การตัดสินใจ

*ประสบการณในอดีต
*งานอดิเรก/ความสนใจ
*รูปแบบการดําเนินชีวิต
*ทัศนคติ/ความคิดเห็น/การรับรู

*การไดรับการแนะนําจากเพื่อน/คนรูจัก
*นโยบายการจัดการ
เรื่องการเดินทางทองเที่ยว
*การดําเนินงานปญหา
สุขภาพในแหลงทองเที่ยว
*การประชาสัมพันธพิเศษ
จากหนวยงานทองเที่ยว
*สภาพภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ

รูปที่ 9 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการทองเทีย่ วของนักทองเที่ยว
(ดัดแปลงจาก Swarbrook and Horner, 2007)
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เมื่อนักทองเที่ยวเกิดแรงจูงใจแลวลําดับตอไป นักทองเที่ยวจะคน หาขอมูล เกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวที่พวกเขาจะตัดสินใจเดินทางไป ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคนั้นมาจากการตลาดและ
การไดรับขอมูล จากเพื่อ น ครอบครัว จากสื่อโฆษณาที่หลากหลาย (Blackwell et al, 2006) เมื่อ
นักทองเที่ยวไดรับขอมูลแลวก็จะทําการตรวจสอบและประเมินผลหาทางเลือกซึ่งขึ้นอยูกับคานิยม
ทัศนคติ แรงจูงใจของพวกเขา และเมื่อนักทองเที่ยวไดประเมินทางเลือกที่เปนไปไดแลวก็จะทําให
เกิดการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว หลังจากนั้น นักทองเที่ยวก็จะเกิดความรูสึกพอใจหรือ ไมพอใจ
กับผลที่ไดรับ ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความพอใจของพวกเขาซึ่งจะนําไปสูการสรางประสบการณใน
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในอนาคตนั่นเอง รอดไรเกส (Rodríguez, 2009) ใหขอเสนอแนะวา
สื่อที่นักทองเที่ยวใชในการหาขอ มูลเพื่อ การเดินทางที่มีอิทธิพ ลตอนักทอ งเที่ยวประเภทหนึ่งคือ
กลุมเพื่ อนหรือ คนรูจัก หรือ กลุมคนในสังคมที่สื่ อสารกั นบนเว็ บไซต ที่ใหค วามสนใจเรื่ องการ
ทองเที่ยว ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทอ งเที่ยวควรคํานึงถึง กลุมบุคคลที่ใชรูปแบบการ
สื่อ สารทางสังคมออนไลน (Social media) เพื่อ ให ขอ มูล แหล งท องเที่ยวกั บกลุมผูบริ โภคที่ ใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาขอมูลเพื่อการทองเที่ยวในวันหยุดพักผอนของพวกเขา
จากแผนภาพจะเห็นไดวามีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการทองเที่ยววันหยุดของ
นักทองเที่ยว โดยมีปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยจะมีก ระบวนการกอนตัดสินใจซึ่งมีค วาม
เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญที่ก ระตุนใหนักทอ งเที่ยวตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบดวยความชอบใน
ลักษณะวิธีการ รูปแบบการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ประกอบกับการไดรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยว อิทธิพลทางดานสิ่งแวดลอมรอบตัวของนักทอ งเที่ยวซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรม
วิถีชีวิต คานิยม ครอบครัว กลุมเพื่อนสนิท สถานภาพ สภาพคลองทางการเงิน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวแตละคนจะทําการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูล ชนิด
ตางๆ ทําการเปรียบเทียบขอมูลที่เกี่ยวของกับองคประกอบการทองเที่ยว การไดรับการกระตุนจาก
สื่อประเภทตางๆ ที่มีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หรือการไดรับขอมูลจากกลุมบุคคลที่มี
อิทธิพล เชน เพื่อน สื่อสังคมออนไลน จะเปนตัวกระตุนใหนักทอ งเที่ยวเกิดแรงจูงใจ โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวยุคใหม ที่นิยมใชเทคโนโลยีในการแสวงหาขอมูลเพื่อการทองเที่ยว (Moutinho, 2000)
การจัดการทองเที่ยวชุมชนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําความรูดานการวางแผนการตลาด และ
การใชกลยุทธทางการตลาดที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน รวมทั้ง
จะต อ งทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมนัก ของท อ งเที่ ย ว เนื่อ งจากเป น กลุม นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี รู ปแบบ
พฤติกรรมเฉพาะ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ผูจัดการจะตองคํานึงถึงในลําดับเบื้องตน กลุมผูนําชุมชนหรือ
ผูประกอบการ จะตองรวมกันคิดวางแผนและรูจักเลือกใช กลยุทธทางการตลาดอยางเหมาะสม จึง
จะสามารถทําใหเกิดการทองเที่ยวตลาดน้ําอยางยั่งยืนขึ้นในชุมชน (อุมาพร มุณีแนม และคณะ,
2552) ในดานการสงเสริมการขาย (Promotion) นั้นไดจัดใหมีก ารประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
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ชุมชน โดยใหชุมชนสามารถจัดทําเว็ปไซตของชุมชน มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธแหลง
ท อ งเที่ ย ว มี ก ารเผยแพร ข อ มูล การท อ งเที่ ย วผ า นทางวิ ทยุ ท อ งถิ่ น จะเห็ น ได วา มี ชอ งทางการ
ประชาสัม พันธ แหล งทอ งเที่ ยวชุมชนในหลายรู ปแบบที่ค นในชุมชนสามารถดําเนินการได ซึ่ง
สอดคลองกับ แฮรริส (Harris, 2009) ไดทําการศึกษา การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุ มชนของเมือ ง
แบริ โอและเมื อ งซาราวัค (Bario and Sarawak) ที่ ตั้งอยู ในประเทศมาเลเซี ย โดยการคํา นึ งถึง
ผลประโยชนที่ไดรับจากการใชไอซีที (ICTs: Information and Communication Technology) เพื่อ
เปนชองทางในการสื่อสารสําหรับนักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวที่เปน นักอนุรั กษธ รรมชาติใหค วาม
สนใจในการคนหาแหลงทองเที่ยว การจองที่พัก การจองโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวที่จัดใน
ชุมชน เช น เทร็คกิ้ง (Trekking) ตลอดจนการจองตั๋วเครื่อ งบินในการเดินทางเขาสูเ มืองซึ่งไม
สามารถเดินทางดวยรถยนตได ชองทางการสื่อ สารดังกลาวสรางผลประโยชนโดยตรงตอชุมชน
และอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวทั่วโลกที่สามารถคนหาแหลงทองเที่ยวไดงาย ซึ่งทําให
มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนั้น คนในชุมชนยังไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกับนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน ทําใหเ กิดการพัฒนาความรูไปพรอม
กับการพัฒนาการทองเที่ยว สตีเวิรดและแดร็พเพอร (Stewart and Draper, 2009) ใหคํายืนยันวาการ
สื่อสารผานทางเว็บไซตเปนวิธีการที่เกิดประสิทธิผลในการจัดการทองเที่ยวชุมชน นอกจากการ
ประชาสั ม พั น ธ แ หล ง ทอ งเที่ ย วแล ว ยั ง เป น การเป ด ช อ งทางในการรับ ฟ ง ข อ คิ ดเห็ น การให
ขอเสนอแนะจากนัก ทองเที่ยว เปนการชวยอํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางกลุมคนที่
แตกตางกันในสังคมเครือขายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวถูก
นํามาพิจารณาในการวางแผนจั ดการทอ งเที่ ยวชุมชน การใชก ลยุทธการสง เสริมการตลาดกลุ ม
นักทองเที่ยว ที่มีอายุ อาชีพตางกัน ควรนํามาใชในการวางแผนออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
(มนชนก เศรษฐวัชราวนิช, 2551) นอกจากนั้นแลวการใชกลยุทธและเทคนิคทางการสื่อสาร และ
การสงเสริมการขายสําหรับการทองเที่ยวชนบท ผูดําเนินการจะตองรูปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอ นักทอ งเที่ยวในพื้นที่ชนบท ไดแก แรงจูงใจ ความตอ งการ และความสนใจของนัก ทองเที่ยว
และในยุ ค ป จจุ บั น นี้ แ นวคิ ดเรื่ อ งการใช ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มีอ ยู ในท อ งถิ่ น เป น สิ่ ง ดึ งดู ดใจ
นักทองเที่ยวนั้น ไมเพียงพอสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการเรียนรู ตองการประสบการณแปลกใหม
และความตื่นเตนสนุกสนาน การมีสังคมกับคนอื่น การผอนคลายความเครียด โดยมีก ารเดินทาง
มาเที่ย วกับครอบครั ว เดินทางมากั บบริษัทนําเที่ ยว และการเดิน ทางมาดวยตนเอง (Park and
Yoon, 2009) การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรมในชนบท ลักษณะของนักทอ งเที่ยวสวนใหญพวก
เขาเคยมีประสบการณในการทองเที่ยวรูปแบบนี้มากอน มีการคนหาแหลงขอมูลการทองเที่ยวจาก
กลุมเพื่อน ตองการไปทองเที่ยวเมืองที่มีความเกาแกทางวัฒนธรรมและประวัติศ าสตร มีแรงจูงใจ
ในการท องเที่ยว คือ การหลีก หนีจากการติดต อกับบุคคลอื่นและการทํา งาน ต องการผ อนคลาย
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ความตึงเครียด และไดพบสถานที่แปลกใหม มีขอเสนอแนะจากการวิจัยวา ควรนําขอ มูลเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวมาใชในการวางแผนจัดการพัฒนารูปแบบแหลงทองเทีย่ ววัฒนธรรม
ชนบท โดยคํานึงถึงการตอบสนองทางอารมณของนักทองเที่ยว (Vela, 2009) อยางไรก็ตาม หาก
จะมี ก ารนํ ารู ปแบบการท อ งเที่ ย วประเภทกี ฬ าผจญภั ย ในชนบทมาใช เ ป น สิ่ ง ดึ ง ดู ดใจทางการ
ทองเที่ยว เพื่ อการฟนฟู เศรษฐกิจในชุ มชนนั้น จะตอ งมีก ารวางแผนกลยุทธ ทางการตลาดอยาง
เหมาะสมและคํานึงถึงความตองการของนักทอ งเที่ยวและวัฒนธรรมของคนทองถิ่น (Costa and
Chalip, 2005)
การนําขอมูลที่ไดรับจากการทําความเขาใจพฤติกรรมนักทองเที่ยว สามารถนําไปใชในการ
วางแผนการตลาดการทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหตรงตามความตอ งการของนัก ทองเที่ยวกลุมที่ช อบ
แสวงหาประสบการณ ชอบใชชีวิตแบบคนทองถิ่น และกลุมนักทองเที่ยวที่ชอบผูกมิตร โดยเฉพาะ
กลุมนักทอ งเที่ยวที่ชอบแหลงทอ งเที่ยววัฒนธรรมชนบท ผูจัดการควรวางแผนจัดการทองเที่ย ว
อยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองอารมณและความรูสึกของนัก ทองเที่ยว
เปนสิ่งสําคัญ จัดจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑที่ผลิตในชุมชนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งใช
ชอ งทางการสื่อ สารและการประชาสั มพั น ธแ หล งทอ งเที่ ยวด วยเทคโนโลยีที่ ทันสมั ย เพื่ อ ให
นักทองเที่ยวเขาถึงขอมูลทางการทองเที่ยวไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน มี งานวิจัยที่ เกี่ยวขอ งกับการจัดการทอ งเที่ ยวตลาดน้ําและการจั ดการทองเที่ย ว
ชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และไดศึกษางานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน
การสรางเครือขายการทองเที่ยว การกําหนดบทบาทผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว การ
วางแผนการตลาดการทองเที่ยว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
งานวิจัยภายในประเทศ
ทวีเดช วโรตมสุพรรณ (2549) ไดทําการศึกษาการเปดรับขาวสารและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก พบวา นักทอ งเที่ยวชาวไทยมีการรับขาวสารการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกจากสื่อโทรทัศนและสื่อบุคคลมากที่สุด มีค วามพึงพอใจตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกโดยรวมอยูระดับมาก ระดับการศึกษาและที่อยูของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันมีการ
รับรูเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกตางกัน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและที่อยูของนัก ทองเที่ยว
ต า งกั น มี ก ารเป ด รั บ ข าวสารเกี่ ย วกั บตลาดน้ํ า ดํ า เนิ น สะดวกต า งกั น การรั บ รู โ ดยรวมไม มี
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ความสัมพันธ กับความพึง พอใจโดยรวม การเป ดรับ ขาวสารจากสื่อ นิตยสาร สื่อ เฉพาะกิจและ
ศู น ย บ ริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู การเป ด รั บ ข า วสารจากสื่ อ โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
เอกฤทธิ์ สุดแกว (2549) ไดทํา การประเมิ นศั ก ยภาพทรัพยากรการทอ งเที่ย วและการ
จั ด การของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลอั ม พวา อํ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ผลการวิจัยพบวา ทรัพยากรการทองเที่ยวสวนใหญมีคะแนนอยูในระดับปานกลางโดยมคาคะแนน
เกิน 3.7 ที่มีระดับสูงมี 4 แหง ไดแก อุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย (อุ ทยาน ร.2 ) วั ดอัมพวันเจติยาราม วัดบางกระพอ ม และตลาดน้ํา ยามเย็นอั มพวา โดย
ประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในดานการมีสวนรวม
ดา นความรู และด านความรั บผิดชอบตอ สาธารณะสู ง แตมีศัก ยภาพต่ํา ในด านการมีวิสั ยทั ศ น
รวมกัน ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน และดานการติดตอสื่อสารและการเชื่อมโยงขายความ
รวมมือที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดลรวี บุญนาค (2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ ตลาดน้ําวัด
ลําพญาตามลัก ษณะตัวแปรเพศ รายได อาชี พ วิ ธีก ารเดิน ทางมาทอ งเที่ยว ความประทั บใจใน
สถานที่ทองเที่ยวและฤดูกาลตางกัน มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนัก ทองเที่ยวที่มีตอสภาพพื้นที่ดานความสะดวก นัก ทองเที่ยว
ไดรับความสะดวกจากศูนยบริการนักทองเที่ยว ดานความปลอดภัยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับ
การมีเ จ าหน า ที่ ตรวจตราตลอดเวลา ด า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี วัฒนธรรมนั ก ทอ งเที่ย วให
ความสําคัญกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และอัธยาศัยในการตอนรับของประชาชนในพื้นที่ จากขอคนพบ
ดังกลาวมีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานของรัฐ องคการบริหารตําบลสวนทองถิ่นและผูเกี่ยวของกับ
การท องเที่ ยวควรรวมกั น ประสานงานและมี สวนร วมในการพั ฒนาดา นพื้น ที่ สิ่ งอํ านวยความ
สะดวก ความปลอดภัย ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม การสรางความเขาใจกับผูประกอบการ
ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การใหความรูแกนักทองเที่ยวในการปฏิบัติตนในการ
ทองเที่ยว หนวยงานที่รับผิดชอบควรกําหนดแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหชัดเจน สรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน สรางมาตรการกฎระเบียบเพื่อกํากับดูแลปญหาที่เกิดขึ้น สรางจิตสํานึก
การบริการที่ดี มีมาตรฐานมีความรับผิดชอบตอนักทองเที่ยวเพื่อกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาที่
ยั่งยืนตอไป
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) กรณีศึก ษาการทอ งเที่ยวทางน้ําชุมชนริมคลองตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ พบวาศักยภาพของชุมชนเปนสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทอ งเที่ยวทางน้ํา
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เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ ที่มี แ หลง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ วิ ถี ชี วิต วั ฒ นธรรม และการเกษตรซึ่ ง
สอดคลองกับความตอ งการของนัก ทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญมีค วามพึงพอใจมากและ
ตองการกลับมาเที่ยวซ้ํา นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว
โครงสรางพื้นฐาน สวัสดิภาพ และความปลอดภัย รูปแบบการทองเที่ยว พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตลาดการท อ งเที่ ย ว การให บริ ก ารประชาชน และการอนุ รั ก ษ ทรั พยากรการ
ทองเที่ยว
อรุณศรี อื้อศรีวงศ (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนตําบลหวยแรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้ 1) เพื่อการศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยวบานหวยแรง 2) เพื่อศึกษาสภาพของบานหวยแรงใน
การพัฒนาเป น แหล ง ทอ งเที่ย วเชิงนิ เวศ 3) เพื่อ พั ฒนารู ปแบบการจัดการท อ งเที่ ยวเชิง นิเ วศที่
เหมาะสมกับทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา
1. เกิดแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงเรียนรูต ามธรรมชาติ
2. เกิดระบบฐานขอมูลของชุมชน เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในตําบลหวยแรง
3. เกิดศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. เกิดประสบการณในการวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
5. เกิดการพัฒนาศักยภาพและฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
6. ไดมาตรการและระเบียบสําหรับการบริหารจัดการของชุมชนและผูมาเยือน
7. การพัฒนาสภาวะที่ใหผลสูงสุดโดยกําหนดตัวชี้วัดในระดับที่ยอมรับได
8. เกิดรูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวมในการประสานงานความรวมมือในการทํางาน
รวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐในลักษณะของการเปนหุนสวน
9. เกิดพลังอํานาจของชุมชนโดยการพัฒนาจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศในครั้งนี้ไดนําไปสู
การพัฒนาเรื่องอื่นๆ ไดแก 1) การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 2) ความรวมมือ ภายใน
ชุมชน 3) กลุมวิสาหกิจชุมชน 4) กลุมนวดบําบัด 5) การฟนฟูกลองยาว 6) การฟนฟูวัฒนธรรม
ขา ว 7) การฟ นฟู วัฒนธรรมชุมชน 8) เกิดภาวะผู นํา ในท องถิ่น 9) เกิดความสามรถในการนํา
กระบวนการมีสวนรวมไปสูการจัดทําแผน 10) ตําบลหวยแรงไดเปน ตัวอยางของการพัฒนาการ
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยใชชุมชนเปนฐาน
10. ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ตําบลหวยแรง
เกณฑในการตัดสินชุมชนดีเดนดานการทอ งเที่ยวพิจารณาจากหลักการที่วา 1) ชุมชนดําเนินงาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ชุมชนมีความเขมแข็งในการสงเสริมการทอ งเที่ยว 3) ชุมชนมี
ศั ก ยภาพในการบริ ห ารและจั ดการแหล ง ท อ งเที่ย ว 4) ชุ ม ชนมี ปจจั ยพื้ น ฐานในการต อ นรั บ
นักทองเที่ยวอยางสมดุล และในป พ.ศ. 2550 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดตัดสินใหกลุมการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลหวยแรงไดรับรางวัล ชุมชนดีเดนดานการจัดการทองเที่ยว ในกลุมพื้นที่
ภาคกลางรวมกับภาคตะวันออก จากผลที่เกิดขึ้นตามที่ไดกลาวมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาการวิจัย
พัฒนารูปแบบการจัดการทอ งเที่ ยวเชิงนิ เวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนโดยนํ าวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) พรอมประยุก ตใชรูปแบบการ
จัดการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุด (Tourism Optimisation Management : TOMM ) โดยการขับเคลื่อน
กระบวนการจากเ ทคนิ ค ของการวางแผนแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Incremental
Collaboration/Cooperation: PIC) จึงทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโดยพลังอํานาจ
ของชุมชนอยางแทจริง
จริ ย าวัฒ น โลหะพูน ตระกู ล (2551) ได ทําการพั ฒ นาและแก ไ ขปญ หาชุมชนดวยการ
พัฒนาจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดบางน้ําผึ้ง ดําเนินการโดยองคการบริหารสวน
ตําบลบางน้ําผึ้งเพื่อแกไขปญหาของชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไมมีที่จําหนาย สินคาราคา
ตกต่ํา โดยหลังจากที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งแลว สามารแกไขปญหาได มีก ารสราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาดานปจจัยที่สงเสริมใหการพัฒนาประสบ
ความสําเร็จพบวา ปจจัยภายนอกเรื่องกระแสการสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ ของภาครัฐที่
สรางความต อ งการในการทอ งเที่ยวของประชาชนอย างตอ เนื่องควบคู ไปกับการส งเสริ มแหลง
ทองเที่ยวระดับทองถิ่นทําใหเกิดกระแสการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ปจจัยภายใน
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคือ พื้นที่แหลงทองเที่ยว
ที่มีความเปนธรรมชาติ มีเอกลักษณของทองถิ่น เพราะเปนพื้นที่สวนเกษตรแบบดั้งเดิม การมีผูนํา
ที่เขมแข็ง มีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนผูนําอยางเปนทางการคือดํารงตําแหนงนายก อบต. ทําให
สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถขยายผลการ
พัฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วไปเชื่ อ มโยงกับการพั ฒ นาชุ มชนในด า นตา งๆ เช น การพั ฒ นาด า นการ
คมนาคม สาธารณูปโภค การรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี เปนตน และผูจําหนายสินคาในชุมชนสวน
ใหญหรือเกือบทั้งหมดเปนผูที่มีอัธยาศัยดี มีน้ําใจ พูดคุยตอบคําถามนักทองเที่ยวอยางเต็มใจ จน
เปนที่ประทับใจของนักทอ งเที่ยว จึงกลาวไดวาผูจําหนายสินคานอกจากขายสินคาแลวยังเปนผู
ประชาสัมพันธที่ดีใหแกแหลงทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง
มนชนก เศรษฐวั ช ราวนิ ช (2551) ได ทํา การศึก ษาป จจั ยที่ มีอิ ทธิ พลต อ การตั ดสิ น ใจ
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการของนักทอ งเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเทียวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งของนัก
ทองเทียวไทย และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

73
ทองเทียวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งของนักทองเทียวไทย กลุมตัวอยางคือ นักทอ งเทียวชาวไทยทีเดิน ทาง
ไปทองเทียวทีตลาดบางน้ําผึงจํานวน 400 ราย โดยการตอบแบบสอบถาม สถิติทีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One way Analysis of Variance) และการวิเคราะหค วามแตกตางเปนรายคูใช Least-Significant
Different (LSD) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักทองเทียวชาวไทยทีเดินทางมาทองเทียวตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้ ง มี ความคิ ดเห็น ต อป จจัย ที มีอิ ทธิพลต อการตั ด สิน ใจท อ งเที ย วตลาดน้ํ าบางน้ํ า ผึ้ง โดย
ภาพรวมและรายดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ
ดานกระบวนการ ดานบุคลากร ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงใหเห็นวา อายุแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเทียวตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้งแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 และนักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเทียวตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้งแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
สุพร บุญปก (2551) ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ
กิจกรรมนัน ทนาการตลาดน้ํา บางน้ํ าผึ้ ง อํา เภอพระประแดง จัง หวั ดสมุทรปราการ จํา นวน 10
กิจกรรม โดยศึกษาใน 7 ดานไดแกดานการจัดการ ดานการประชาสัมพัน ธ ดานสถานที่แ ละสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานบุคลากร ดานความปลอดภัย ดานการคมนาคม และดานราคา เก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามจากนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน ประชุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ทานเพื่อวิพากษ
ใหความเห็นสรุปเพื่อเปนแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 35-54 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอ าชีพเปนพนัก งานบริษัทเอกชน/รับจางทั่วไป มี
รายไดเดือนละ 20,001-25,000 บาท นักทองเที่ยวสวนใหญมาเพื่อพักผอนหยอนใจ สิ่งดึงดูดที่ทําให
เดินทางมาทองเที่ยว คือ บรรยากาศที่มีความรมรื่น กิจกรรมนันทนาการที่นัก ทองเที่ยวสนใจมาก
ที่ สุ ดคื อ ชมวิ ถี ชี วิ ตของชาวบ านบริ เ วณตลาดน้ํ า บางน้ํ า ผึ้ ง โดยระดั บ ความพึ ง พอใจกิ จกรรม
นันทนาการทั้ง 10 กิจกรรมอยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีค วาม
คิดเห็นวา แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้สงผลตอการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี จากการประชุมผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา
ในด า นราคา ด านความปลอดภั ย มี ค วามเหมาะสม ดานการคมนาคมมี ความสะดวก แต ค วร
ปรับปรุงระบบการจราจร แตค วรเพิ่มเจ าหนาที่ในวันอาทิตย ดานบุค ลากรมีคุณสมบัติที่ดีแ ต มี
จํานวนนอยเกินไป ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการอยูในเกณฑดี แตควรเพิ่มโปรแกรมการเขารวม
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กิจกรรม โดยจัดเปนแพ็คเกจมากขึ้น ดานการประชาสัมพันธค วรมีแผนพับแนะนํากิจกรรม ดาน
สถานที่ ควรมีแผนที่ใหนักทองเที่ยวรูแหลงจัดกิจกรรม เพื่อที่จะเขารวมกิจกรรมได
ประพีรพร อักษรศรี (2552) ไดทําการศึกษารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน 2) สรางรูปแบบการเรียนรู
การจัดการทองเที่ยวชุมชน 3) ศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูก ารจัดการทองเที่ยวชุมชน ใช
รู ปแบบการวิ จัย แบบ ผสมผสาน (Combined Methodology) เริ่ ม จากการวิ จัย เชิง คุ ณ ภาพ มี
การศึกษาขอมูลดิบและวิเคราะหเนื้อหา ใชวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่อยูในชุมชน 5 แหงใน
เขตภาคกลางและชุมชนในเขตริมแมน้ําเจาพระยาจังหวัดปทุมธานี 5 ตําบลโดยเนนที่ปจจัยสําคัญ
ของการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหารูปแบบการเรียนรูการจัดการทอ งเที่ยวชุมชน นํารูปแบบไป
ทดลองใชกับกลุมผูนําทองถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี 30 คน เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบ
และเปรียบเทียบการเรียนรูในการวางแผนการทองเที่ยวชุมชนกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั
พบวา 1) ชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาในเขตจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน
ไดแก สภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร ความคิด ความเชื่อประกอบเปนวิถีชีวิต รวมทั้งความรูที่เก็บ
อยู ในวัฒ นธรรมสามารถแปรคามาเปน ทรั พยากรการท องเที่ย วที่ สําคั ญ ทั้ งนี้ ชุมชนต องได รับ
ผลประโยชนรวมกัน โดยเนนการมีสวนรวม การสงเสริมบทบาทเพศหญิง ผูสูงอายุ และเยาวชนใน
การแบงงานกันทํา ไมกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ควบคูกับการพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ
โดยมีนักทองเที่ยวที่เนนการเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา และวิถีชีวิต แสดง
ให เห็ นว า การจั ดการทอ งเที่ย วที่ ตอบสนองต อ ความตอ งการที่หลากหลาย ทําให การท องเที่ ย ว
ชุมชนประสบความ สํ า เร็ จ 2) รู ปแบบการเรี ย นรู ก ารวางแผนทอ งเที่ ยวชุ มชนประกอบด วย
แกนกลางสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูและฐานการเรียนรูมีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ดาน
การสรางศักยภาพ ตั้งแตลักษณะทางกายภาพ การกระจายรายได ชาติพันธุ มรดกทางวัฒนธรรม
ความคิ ด ความเชื่ อ ทางศาสนา บทบาททางเพศ ภู มิปญ ญา ด า นการจั ดการท อ งเที่ ยว และด า น
กระบวนการวางแผน ทั้ ง นี้ ตอ งอาศั ย การมี ส วนร วม การสร า งเครื อ ข ายและการปรั บเปลี่ ยน
วัฒนธรรมรวมกัน รูปแบบการเรียนรูมี 20 ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรูการวางแผนทองเที่ยว
ชุมชน 3) ผลการศึกษาประสิทธิผล โดยนํารูปแบบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนผูนําทองถิ่น
ผลการปฏิบัติแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่น สามารถนําความรูไปสรางกระบวนการ
กับชุมชนแบบมีสวนรวม ซึ่งเริ่มจากการคนหาศักยภาพรวมกัน การวางแผนรวมกัน ผูนําทองถิ่นแต
ละพื้ น ที่ มีปฏิ สั ม พัน ธ ต อ กั น สามารถเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย สามารถกํา หนดเส น ทางท อ งเที่ ย ว
กิจกรรมทองเที่ยวริมแมน้ําเจาพระยารวมกันและทดลองปฏิบัติการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
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ยุพิน พิทักษพวงทอง และคณะ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการฟนฟูการทองเที่ยวชุมชน
ปากคลองบางกอกใหญใหยั่ง ยืน เปน งานวิจัยและพั ฒนา (Research and Development) โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนปากคลองบางกอกใหญ ในดานประวัติ
ศาสตร ความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 2) เพื่อ ศึกษาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 3) เพื่อศึกษากิจกรรมการทอ งเที่ยวของ
นักทองเที่ยว และผลกระทบดานสังคม ดานเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอ ม โดยใชรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ผลการวิจัยพบว า ชุมชน
ปากคลองบางกอกใหญมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีทรัพยากรทอ งเที่ยวดานประเพณี
วัฒนธรรมที่คอนขางสมบูรณ คณะผูวิจัยรวมกับผูนําชุมชนและชาวบานที่สมัครใจเขารวมประชุม
ไดวิเคราะหปญหาของชุมชน พบวา ปญหาการฟนฟูการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมเปนปญหาหลัก
ของชุมชน สมาชิกในชุมชนเห็นชอบรวมกัน ในการดําเนินธุรกิจการทอ งเที่ยวชุมชนเชิ งอนุรักษ
ประวัติศาสตรสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน โดยประสานงานกับเขตธนบุรีเพื่อจัด “โครงการลองเรือ
กินลมชมกรุงธนบุรี” มีรูปแบบนั่งเรือและเดินชมแหลงทอ งเที่ยว (Boat tour and walking tour) มี
การลองเรื อในคลองบางกอกใหญ หรื อคลองบางหลวง และเข าคลองด าน พร อมกั บมี วิทยากร
บรรยายเรื่องราวประวัติความเปนมาใหฟง นอกจากนี้ยังมีก ารอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม รวมกับ
ชมรมสยามทัศน เปนการทองเที่ยวแบบทอดนอง (Walking tour) และมีการจัดงานบวงสรวงสมเด็จ
พระเจากรุงธนบุรีมหาราช ระหวางวันที่ 25-28 ธันวาคม 2548 ไดรับการสนับสนุนทุนดําเนิน การ
จากคนในชุมชนและนอกชุมชน คณะผูวิจัยไดประเมินความคิดเห็นของนักทอ งเที่ยวที่มีตอ แหลง
ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจตอการบริการ
คณะผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้ นที่ในการฟนฟูการ
ทองเที่ยวชุมชนพบวาอยูในเกณฑดี การดําเนินธุรกิจการทอ งเที่ยวชุมชนประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง ดานสิ่งแวดลอมพบวาผูใหขอ มูลระบุวา ชุมชนมีความสะอาดเรียบรอยสวยงามขึ้ น
กวาเดิม แมน้ําลําคลองสะอาดขึ้น นักทองเที่ยวไมกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง ชาวบานใหค วาม
รวมมือรวมใจกันอนุรักษและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
วรภัทร สยนานนท (2552) ไดทําการศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบริเวณ
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเ พื่อศึก ษาผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมตอชุมชน โดยศึกษาการจัดการ 4 ดาน ไดแก ดานพื้นที่ ดาน
การจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการ และดานการมีสวนรวม รวมทั้งศึก ษาผลกระทบดาน
ตางๆ ตอชุมชนโดยรอบ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม ใช
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนสําคัญ เครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย ไดแ ก แบบตรวจสอบทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยว รายการตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทอ งเที่ยว การสัมภาษณ การสังเกต
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ผลการวิจัย พบว า ตลาดน้ําคลองลั ดมะยมจัดการโดยผู รวมก อตั้ง ซึ่งมี การจัดการที่คํ านึงถึ งการ
สง ผลกระทบต อสิ่ง แวดลอ มและชุ มชนน อ ยที่สุด ประชาชนในทอ งถิ่ น มี ส วนร วมและได รับ
ประโยชน จากการทอ งเที่ ยว ประชาชนในชุ มชนมี ส วนร วมระดั บพิ ธี ก ารหรื อ การมี สวนรวม
บางสวน มีกิจกรรมที่ เนนกระบวนการเรียนรูโดยมี การใหการศึกษาสภาพแวดล อมของแหลง
ทองเที่ยว สวนผลกระทบ ที่ เ กิดขึ้น จากการทอ งเที่ย วตลาดน้ํา คลองลัดมะยม พบวา เศรษฐกิ จ
ชุ ม ชนดี ขึ้ น ประชาชนมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ระบบคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น มูลคาที่ดินในชุมชนเพิ่มขึ้น มีการรวมกลุมของชุมชนเพื่อทําการคา
ขาย สภาพแมน้ําลําคลองเปลี่ยนไปในทางที่ดีสะอาดมากขึ้น ประชาชนมีจิตสํานึกรักษในแมน้ําลํา
คลอง มีการเปลี่ยนแปลงดานการดํารงชีวิตบาง แตยังคงสามารถรักษาภูมิปญญาทองถิน่ ในเรือ่ งการ
ทําสวน และการดํารงรักษาเอกลักษณการเปนชาวบานริมคลองไดเหมือนเดิม
อุมาพร มุณีแนม และคณะ (2552) ไดทําการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมและแผนการ
ตลาดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีโหนด-นา-เล อําเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา ใชวิธีการ
ศึกษาและการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิกับการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพกับ
การสัมภาษณเชิงลึก การหาความถี่กับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การบรรยาย
เชิง พรรณนากั บข อ มู ล ที่ ไดจ ากกระบวนการกลุ ม การทดลองนํ า เที่ ย ว และการสั งเกตการณ
ผลการวิ จัย พบว า ประชาชนมี รูปแบบการมี ส วนร วม 3 รู ปแบบคื อ 1) การมี ส วนร วมแบบมี
โครงสราง 2) การมีสวนรวมโดยชุมชนตามรูปแบบของ Tosun 3) การมีสวนรวมในรูปแบบอื่น ๆ
ได แ ก การมีสวนรวมด วยเทคนิ ค การพั ฒ นากระบวนการมี ส วนร วม การมีส วนร วมที่ แ บ ง ตาม
กระบวนการมีสวนรวม และการมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ประชาชนเกิดการเรียนรูดังนี้ 1) การ
เรียนรูดานความรู 2) การเรียนรูดานอารมณ 3) การเรียนรูดานความชํานาญ อุปสรรคของการมี
สวนร วมคือ อุปสรรคส วนตน อุปสรรคดานป จจัยพื้นฐาน อุปสรรคดานการบริหารจัดการและ
อุปสรรคดานแนวคิด และชุมชนมีแผนการตลาด คือ แผนพัฒนาองคกร แผนพัฒนาบุคลากรดาน
การสื่ อ ความหมาย แผนดานการเงิ น และแผนการส งเสริมการขาย ทั้ งนี้แ นวทางการสง เสริ ม
แผนการตลาดอยูภายใตพื้นฐานของความสําคัญเรงดวน ความเปนไปได มีคาใชจายนอ ยหรือไมมี
เลย ชุมชนมีความเต็มใจและยินดีในการดําเนินการไดดวยชุมชนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอก
ภายใตกรอบระยะเวลา 1 ป (2552) มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีโหนด-นา-เล คือ ชุมชนตองมีสวนรวมดวยตัวของตนเอง นอกจากนี้
ชุมชนควรมีรูปแบบการมีสวนรวมแบบคนกลาง โดยมีผูประสานกับหนวยงานภายนอก และชุมชน
อาจขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกตามความเหมาะสม
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จรินทร อาสาทรงธรรม (2553) ไดทําการศึก ษาการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําอยางยั่งยืน
แนวคิดและแนวทางการจัดการทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา ผูท เี่ กีย่ วของ
ทุกฝายจะตองเขามารวมจัดการชุมชน จําเปนตองมีก ารรักษาสมดุลของทรัพยากรทอ งเที่ยวของ
ชุมชนริมน้ํา มีขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําอยางยั่งยืนดังนี้
1) ดานการมีสวนรวมของชุมชน ควรที่จะใหคนในชุมชนมีสวนรวมตลอดกระบวนการ
ทองเที่ยวโดยเริ่มตั้งแตการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว การวางแผนการควบคุมการใชทรัพยากร
และการใชผลประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
2) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพื่อปกปองรัก ษาฟนฟูแมน้ํา
ลําคลองวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยการจัดทําแผนการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยจะตองมี
การระบุ ถึ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในตลาดน้ํ า มี ก ารรั ก ษาสภาพแวดลอ มและรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ งถิ่น มีการพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว ใชก ฎหมายควบคุม
และแกไขป ญหาสิ่ งแวดลอม มีการใหค วามรู และประชาสัมพัน ธ สรางจิตสํา นึกในการอนุรัก ษ
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่ งแวดลอ ม มีการประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เกี่ยวข อง มีการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
3) ดานการพัฒ นาทรั พยากรทองเที่ยว เชน พื้นที่ก ารเกษตร การประกอบอาชีพของ
ชาวบานในชุมชน
4) การใหความสําคัญกับการตลาดการทองเที่ยว ไดแก การกําหนดมาตรฐานสินคา/บริการ
ใหมีการขาย สินคา/บริการที่มีคุณภาพดี การกําหนดราคาที่ยุติธ รรม ไมเอาเปรียบนัก ทองเที่ยว
การกํ าหนดชอ งทางการจั ดจําหน า ย มี ก ารจั ดวางและบอกตํ า แหน งร านค าที่ชั ดเจน เพื่ อ ให
นักทองเที่ยว ไดเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวก สงเสริมการตลาด เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวที่ไดมา
ทองเที่ยวแลวมีความประทับใจและกลับมาทองเที่ยวอีกอยางตอเนื่อง
5) การพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ เพื่อใหบริการที่ดีแกนัก ทองเที่ยวทําให
เกิดความประทับใจ มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ เชน ถนนลาดยาง ปายบอกทาง
ที่จอดรถ หองน้ํา ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว การดูแลความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว เปนตน
การดําเนินการดังกลาวจะสงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ํามีความยั่งยืนตอไป
อาภรณีน อินฟาแสงและคณะ (2553) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มตี อ
การพั ฒนาตลาดน้ํ าวั ด ตะเคี ย น อํ า เภอบางกรวย จั งหวั ดนนทบุ รี ให เ ป น แหลง ท อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักทอ งเที่ยวที่มีตอการพัฒนาตลาด
น้ํา วัด ตะเคี ยน 2) เพื่อ เปรี ยบเทียบความคิดเห็น ของนั กทอ งเที่ ยวที่มีตอ การพัฒ นาตลาดน้ําวั ด
ตะเคียน จําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา สถานภาพ การศึก ษา อาชีพ รายได และแหลงการรับรู
ขอ มูล ขา วสาร ผลการวิ จัยพบว า นั ก ทอ งเที่ ยวสวนใหญเ ปน เพศหญิ ง อายุ ระหว า ง 21-30 ป มี
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ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนนทบุรี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน
รับรูขอมูลขาวสารจากบุค คล(ญาติพี่นอง/เพื่อน) โดยภาพรวมนักทอ งเที่ยวมีความคิดเห็นตอ การ
พัฒนาตลาดน้ําวัดตะเคียน ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับปานกลาง มีขอเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงการจัดบริหารงานดานพื้นที่ คือ ผูประกอบการควรดูแ ลรักษาความสะอาดบริเวณ
รานคา ควรมีรถรับจางสาธารณะตลอดเวลา เพื่อ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ดานความ
ปลอดภัย ควรมีศูนยปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกนักทองเที่ยว ดานการบริการของรานคา พอคา
แมคาควรมีอัธยาศัย ที่ดีใหมากขึ้น กวานี้ การแสดงดนตรีไทยควรจัดการแสดงใหเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมประเพณีไทย อาจจะเปด โอกาสใหนั กทองเที่ยวเขามารวมร องเพลงกับวงดนตรีไทย
เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย
งานวิจัยตางประเทศ
ลิซ า (Lisa, 2006) ได ทํา การศึ กษารู ปแบบการจั ดการทอ งเที่ย วโดยชุมชน วิ ถีทางที่จะ
นําไปสูความยั่งยืนเพื่อการปอ งกันการใชพื้นที่ของประเทศญี่ปุน พบวา ปจจุบันสถานการณการ
ทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะความตองการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเทากับวาจะตองมีก ารปอ งกันการใชพื้นที่ซึ่งเปนความทาทาย
อยางมาก จากการศึ กษาในสวนสาธารณะ 3 แหง พบวา มีปจจัยความสําเร็จ 4 ประการ คือ 1)
ลักษณะการจัดการสถานการณ 2) การปรับปรุงพฤติก รรมตนเองที่เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ
3) การตระหนักถึงสิ่งแวดลอ ม 4) การมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสีย ผูวิจัยอธิบายถึงวิธีก ารที่
นําไปใชภายใตระบบการจัดการสวนสาธารณะของประเทศญี่ปุน ป จจุบัน การทอ งเที่ย วชุมชน
สามารถที่ จะใหก ารสนั บสนุ น โดยการสร างป จจัย ความสํ าเร็ จใหเ กิ ดขึ้น ด วยการทํา ให เกิ ด การ
เรียกรอ งสําหรับการจัดการทอ งเที่ยวเพื่อปอ งกั นพื้นที่ และในทํานองเดียวกัน นั้น ยังเปนปจจั ย
สนั บสนุน ให เกิ ดการจัดการพื้น ที่ เพื่ อ ให เ กิดความยั่ง ยืน และยั งเสนอแนะแนวทางเพื่อ ใหเ กิ ด
งานวิจัยในอนาคตจากประสบการณที่ไดรับดานการปองกันพื้นที่ของประเทศญี่ปุนอยางเหมาะสม
มานยาราและโจน (Manyara and Jone, 2007) ไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาวิสาหกิจการ
ทองเที่ยวชุมชนในประเทศเคนยา (Kenya) องคการการทองเที่ยวโลกลงนามรับรองและเห็นดวยวา
การทองเที่ยวเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและลดปญหาความยากจนในประเทศที่กําลังพัฒนา การให
ความสําคัญในโครงการทองเที่ยวของผูประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีอยูคอนขางมาก
ในประเทศ เคนยา (Kenya) งานวิจัยนี้เปนการประเมินผลศักยภาพและขอความคิดเห็นที่ขัดแยง
ของการจัดการทองเที่ยวชุมชนเพื่อลดความยากจนในประเทศเคนยา (Kenya) มีรายงานผลการวิจัย
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยใชกรณีศึกษาการจัดการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่ 6 แหง
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในชุมชนที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กับ
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ผูนําชุมชน ผูจัดการCBE (Community Base Enterprise) นักวิชาการดานการทองเที่ยว องคกรที่ให
การสนับสนุนและหนวยงานราชการของรัฐ และใชก ารสนทนากลุม (Focus Group) กับสมาชิก
ของชุมชน ผลการศึก ษา พบว า การจั ดการCBE จะต องมีก ารจํา แนกตั วบุ ค คลที่ ทํา ให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ใหมีก ารกําหนดบทบาทและระดั บของการแทรกแซงของกลุมคนภายนอก มีการ
สํา รวจปจจั ยความสํ า เร็จ ที่ ส ามารถลดความยากจนใหน อ ยลง และป จจั ยที่ ทําให ชุ มชนยอมรั บ
หรือไมยอมรับ CBE มีการไดรับการสนับสนุนจากบริษัท หางราน หรือหุน สวนที่มีการใหค วาม
รวมมือ ลงทุ นด วยความบริ สุทธิ์โดยไมหวั งการค ากํ าไรเกิ นควร ซึ่งขึ้ นอยูกับความต อ งการของ
ชุมชน มีการควบคุมแหลงการลงทุนตางชาติที่มีความนาเชื่อถือ ใชวิธีก ารประชาสัมพันธ CBE
โดยการเขียนบทความแสดงความคิดเห็นการจัดการทองเที่ยวดังกลาว
อัฎฐมา นิลนพคุณ (Attama Nilnoppakun, 2008) ไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ในชุมชนบริเวณอุทยานแหงชาติ
ปาหิ นงาม จังหวัดชัย ภูมิ โดยการส งเสริมการมีส วนรวมของประชาชนในการจัดการทอ งเที่ย ว
ชุมชน การศึกษาครั้งนี้เปนการใชกลยุทธในการวางแผนการจัดการทองเที่ยวชุมชนตําบลบานไร
ที่ตั้งอยูในพื้นที่อทุ ยานแหงชาติปาหินงาม อําเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา จาก
การเริ่มโครงการพัฒนาการทองเที่ยวจึงทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน การ
ทองเที่ยวในชุมชนขึ้น ซึ่งจัดใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน นั่น
คือสิ่งที่ยืนยันวาผูวางแผนการทองเที่ยวใหการสนับสนุนและเกิดความเขาใจการทองเที่ยวชุมชน
และสามารถนําวิธีการไปใชในโครงการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยมี เพื่อ สงเสริมคุณภาพของ
สังคม เปนการเพิ่มศักยภาพแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ และการมีสวนรวมของประชาชน
อัล อวนและอัลฮัมด (Al-Oun and Al-Hmoud, 2008) ไดทําการศึกษาศักยภาพการพัฒนา
การท อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชนระหวา งชาวเมื อ งเบดู อิ น (Bedouins) ในเมื อ งบาได (Badia) ประเทศ
จอหแดน (Jordan) การเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ดินจากที่มีความอุดมสมบูรณกลายเปนทะเลทราย
ทําใหประชาชนตองอพยพยายถิ่น สิ่งนี้สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของบริ เ วณที่ แ ห ง แล ง ของเมื อ งบาได ประเทศจอห แ ดน เพื่ อ ให เ กิ ด ความเท า เที ย มในการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น นี้ สิ่ง สํ าคัญ ในการพั ฒนาการท อ งเที่ ย ว คื อ การป องกั น รัก ษาและฟ น ฟู
วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศ มีวิธีก ารหนึ่งที่จะฟนฟูส ภาพพื้นที่ของเมืองบาได คือ การสรางให
เกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการใชวัฒนธรรมเปนจุดขายในการทองเที่ยว การศึก ษาพบวา
วิธีการที่จะเลือกทรัพยากรทางการทองเที่ยว จะตองมีพื้นฐานบนความเขาใจในศัก ยภาพทรัพยากร
ทางการท อ งเที่ย วในเมื องบาไดที่ จะสร า งแรงดึ งดู ดใจนัก ทอ งเที่ ยว เพื่ อแสวงหาประสบการณ
ทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวิเ คราะหเสนอแนะวามีโอกาสใหม ๆ สําหรับการทองเที่ยว
รูปแบบนี้ดวยการเปนสมาชิก ของชาวเบดูอินกับคนที่ไมเปนสมาชิก วิธีก ารแก ปญหานี้ก็คือ การ
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สรางขอกําหนดสําหรับการทองเที่ยวของชาวเบดูอินขึ้น ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชน
ในทองถิ่น ผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยใหมีการสรางเครือขายการทองเที่ยวที่ประกอบดวยอาณาเขต
เมืองบาไดทีม่ ีการใชทรัพยากรรวมกัน เชน ประเพณีนิยมของชาวบาน และสิ่งสําคัญทางโบราณคดี
ในการเพิ่มประสบการณการทองเที่ยว การสรางบานพัก และประเพณีการกอสรางหมูบานที่สืบ
ทอดกันมา สิ่งเหลานี้จะชวยเพิ่มรายไดและทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนเมืองบาได จะทําใหเกิดผล
กระทบในทางบวกตอเศรษฐกิจของประเทศ
เลเมยเทียนและแฟรงค (Lemmetyinen and Frank, 2008)ไดทําการศึกษาปจจัยสําคัญที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสํา หรั บการสรางเครื อขา ยธุ รกิ จท อ งเที่ยว การวิจัยนี้ประยุ กต ใช IMP (Industrial
Marketing and Purchasing) โดยใชกระบวนการกลุม เพื่อวิเคราะหการประสานงานในกิจกรรมที่มี
การรวมมือกันในรูปของสหกรณ ซึ่งเปนความทาทายของการจัดการความตองการอยางยั่งยืน ที่มี
คุณ ค าในระบบการสร างเครื อ ขา ยทางการทอ งเที่ ยว โดยมี สมมติฐ านว า ธุร กิ จการท อ งเที่ ยวใน
ท อ งถิ่ น นั้ น จะต อ งมี ก ารพั ฒ นาป จจั ยที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งการแข ง ขั น ในอนาคต การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ในการตรวจสอบสภาพที่เปนจริงของคณะผูด าํ เนินการใน
องคก รซึ่งเกี่ยวกับจิตวิสัยในการแสดงออก หรือ โครงสรางทางสังคมของผูที่มีบทบาทแตละคน
ตลอดจนการรับรูทั้งสองดานนั้น ผลการวิเคราะหพบวาการสรางเครือ ขายธุรกิจทางการทองเที่ยว
จะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การมาก อ นในเรื่ อ งการเพิ่ มกระบวนการสร า งสรรค คุ ณค า และการสร า ง
สัญลักษณในสินคาของแตละชุมชน
โอกาซากิ (Okazaki, 2008) ไดทําการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวชุมชน การมีสวนรวมของ
ชุมชนในกระบวนการวางแผนจัดการทองเที่ ยว เป นวิธีการที่ถูกนํ าไปใช เปนแนวทางมาตรการ
ปฏิบัติที่จะสงเสริมเพื่อทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รายงานวิจัยฉบับนี้แสดงใหเห็นทฤษฏี
หลักการที่ถูกนํามาใชอภิปรายถึงการมีสวนรวมของชุมชน อันประกอบดวย วิธีการดําเนินการอยาง
เป น ขั้ น ตอนของการมี ส วนร วมของประชาชน พลั ง อํ า นาจของการแบ ง ป น ผลประโยชน
กระบวนการรวมมือและการสรางสรรคทางสังคม ทฤษฎีเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนด
รู ป แบบการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน รู ปแบบนี้ ส ามารถนํ า ไปประเมิ น ระดั บ การมี ส วนรว มของ
ประชาชนในสถานที่ทําการศึกษา และมีขอเสนอแนะวาความตองการที่จะตองทําตอไปคือ การนํา
รูปแบบไปประยุกตใช ในโครงการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชนเมืองปาลาวัน (Palawan)
ประเทศฟลิปปนส ผลจากการศึกษาพบวามีปญหาเรื่อ งความขัดแยงซึ่งเกิดขึ้น กับผูที่ไมไดมีสวน
เกี่ยวของในทองถิ่น มีขอเสนอแนะวาควรปรับปรุงสถานการณข องโครงการเพื่อเปนการพิสูจน
รูปแบบการทองเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนตอไป
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สตีเวิรดและแดร็พเพอร (Stewart and Draper, 2009) รายงานผลกรณีศึกษาการทองเที่ยว
โดยชุม ชน ในประเทศแคนาดาเหนื อ 3 ชุ ม ชน ไดแ ก เมื อ งเชอร ชิล (Churchill) มานิ โ ตบา
(Manitoba) และเมือง นูน าวู ท (Nunavut) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ ยวผานทาง
เว็บไซต ซึ่งเปนเครื่องมือยืนยันการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นของนักทอ งเที่ยว พบวา มี
การเขียนขอความอยางนาสนใจ เชน ถามีโอกาสจะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ขอมูลที่แสดงความคิดเห็น
ลงในเว็บไซตเปนการพิสูจนใหเห็นความสนใจของนักทองเที่ยว เปนเครื่องมือที่มีประโยชน ชวย
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางกลุมคนที่แ ตกตางกัน ผลการศึก ษาทัศนคติของผูอ ยู
อาศัยที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว โดยการใหเขียนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตในแตละชุมชน
ทั้ง 3 แหง พบว า การพัฒนาการทอ งเที่ยวทําใหเกิดผลลัพธที่ดีอยางเหมาะสม การแสดงความ
คิดเห็นของผูอยูอาศัยเปนองคประกอบสําคัญของการทํางานภายในชุมชน และเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวในประเทศคานาดา และสามารถนําไปประยุกตใชในประเทศอื่นๆ
เบอมอนดและเดร็จ (Beaumont and Dredge, 2010) ไดทําการศึกษาการจัดการทองเที่ยว
ทองถิ่น มีก ารอธิบายถึงวิธีก ารจัดการทองเที่ยวทอ งถิ่นที่แตกตางกันเพื่อ เปนการสรางมูล คาเพิ่ม
มีก ารสํ า รวจวิ ธี ก ารสร า งเครือ ขา ยในการจั ดการท องเที่ ย วท อ งถิ่ น และผลที่ เ กิ ดขึ้ นจากการใช
นโยบายการจัดการทองเที่ยวโดยมีเครือขาย 3 ชุมชนในควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอยูใน
การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐ บาล คณะกรรมการผูเ ขารวมโครงการและองคก ารที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวภายในทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา การจัดการทองเที่ยวอยูภายใตปจจัยที่
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางการทองเที่ยวที่จะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการทองเทีย่ ว
ทองถิ่น โดยการเป นเครือข ายที่สํา คัญระหว างรัฐบาล ประชาชนในชุมชน องคกรทองเที่ย วใน
ชุมชน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีก ารอภิปรายถึ งวิธีการจัดการที่แตกตางกัน
ที่ ก อ ให เ กิ ดผลประโยชน แ ละไมเ กิ ดประโยชน รวมทั้ ง ผลสะท อ นกลับ ที่ ส งผลต อ การจั ด การ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผลการวิจัยสามารถที่จะอธิบายใหค ณะกรรมการทอ งถิ่นใหความสนใจที่จะ
ปรับปรุงองคกรการทองเที่ยวทองถิ่น และกระตุนใหเกิดการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต
ดิไวเซคิรา (Divisekera, 2010) ไดทําการศึก ษาพฤติก รรมการบริโภคของนักทองเที่ยวที่
ทําใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว 4 ประเทศ
ที่เ ดิ น ทางมายั งประเทศออสเตรเลี ย ได แ ก กลุมนั ก ท อ งเที่ย วจากประเทศนิ วซีแ ลนด อั งกฤษ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน โดยพบวาองคประกอบในเรื่องตอไปนี้ 1) สิ่งอํานวยความสะดวก 2) ประเภท
อาหาร 3) การขนสง 4) การดูและการเลือกซื้อสินคา 5) การบันเทิง พบวารายไดของนักทองเทียวมี
ความสัมพันธคอนขางมากกับการใชบริการในเรื่องดังกลาว ราคาต่ําจะเปนแรงจูงใจใหนักทองเทีย่ ว
ใชบริการเปนประจําตามความจําเปนและเปนผลทําใหพวกเขาผูกพันกับแหลงทองเที่ยว การปลอม
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แปลงหรือปดบังเรื่อ งราคาสงผลตอความรูสึกของผูบริโ ภค นักทอ งเที่ยวตอ งการขอ มูลเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวที่จะนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อบริก ารที่ทําใหนักทอ งเที่ยวพอใจ การขาดขอ มูล
ของแหลงทองเที่ยวสงผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภคมีขอเสนอแนะเรื่องนโยบายการตลาดจะตอง
ตอบสนองความตองการเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคแตละคน
เซบเลย (Sebele, 2010) ไดทําการศึก ษาการไดรับผลประโยชนแ ละความทาทายจากการ
ดําเนิน โครงการทอ งเที่ยวโดยชุมชนของประเทศบอทสวานา (Botswana) ในสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่ชื่อวา คามา ไรโน (Khama Rhino) ที่ตั้งอยูใจกลางเมือ ง จากการศึกษาผลกระทบ
ของการจัดการแหลงทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ถูกมองวาเปนการไดรับผลประโยชนจากการ
ใชแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และเปนการสงเสริมวิธีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน อยางไรก็ตาม
ชุมชนจะตองมีการสรางขอตกลงในการใชแหลงทรัพยากร ธรรมชาติในชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
อยางเหมาะสม และมีประเด็นสําคัญในเรื่องการดูแลรักษาซึ่งจะตองมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมใน
แหล ง ทรั พยากรธรรมชาติ โ ดยทํ า ให ดี ขึ้ น ข อ สมมติ ฐ านของงานวิ จัย ชิ้ น นี้ คื อ การสํ า รวจ
ผลประโยชนและความทาทายของการทองเที่ยวโดยชุมชน ผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา คนใน
ทองถิ่นจะไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว จะตองมีการสรางปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน
ใหเกิดขึ้น และจะตองมีการบริหารจัดการที่ไดรับความไววางใจ มีความรวมมือของคนในชุมชน
เพิ่ม มากขึ้ น ประชาชนให ความสนใจอนุรั กษ ทรั พยากรธรรมชาติมากขึ้น ซึ่ งเปน การยื นยั นว า
โครงการทองเที่ยวโดยชุมชนทําใหเกิดประโยชนตอ ชุมชนโดยตรง ถามีการจัดการที่ดี และมีการ
สนับสนุนใหเกิดการอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
เบิรด และกูสทเกย (Byrd and Gustke, 2011) ไดทําการศึก ษาวิเคราะหจําแนกผูที่มีสวนได
สวนเสีย ทางการท องเที่ ยว โดยการมีส วนรวมของพวกเขาในกิจกรรมทางการท อ งเที่ยว และ
เกี่ยวกั บกิจกรรมภาครัฐ ในชุมชน ทํ าการศึ กษาในพื้นที่ 2 เมือง คือ ในเขตปกครองจอหนสตั น
(Johnston) และ เขตปกครองมารติน(Martin) ในรัฐคาโรไลนาตอนเหนือ (North Carolina)โดยการ
ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียตอบแบบสํารวจ พบวา มีกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย แยกตามระดับการมี
สวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวของรัฐบาลทองถิ่น 4 กลุม ไดแ ก 1) กลุมที่มีสวนรวมในระดับ
มาก 2) กลุมที่มีสวนรวมในระดับปานกลางคอนขางมาก 3) กลุมที่มีสวนรวมในระดับปานกลาง
คอนขางต่ํา 4) กลุมที่มีสวนรวมในระดับต่ํา ผูวิจัยเสนอแนะวาผูที่มีหนาที่วางแผนการทองเที่ยว
จะตองสามารถแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพราะพวกเขาจะมีอิทธิพล/มีอํานาจในการใชสิทธิ์ออก
เสียง และเอาใจใสในการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน โดยกลุมที่มีสวนรวมในระดับมากพวกเขา
คือ เจาหนาที่ของภาครัฐที่มีหนาที่วางแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน กลุมที่มีสวนรวม
ในระดับปานกลางคอนขางต่ํา พวกเขาคือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการใช
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ทรัพยากรการท องเที่ยว แตพวกเขาก็มี ความสํ าคัญในกระบวนการทอ งเที่ยวอย างยั่ งยื นเช นกั น
ขึ้นอยูกับพวกเขามีปฏิสัมพันธกับผูมาเยือนมากนอยแคไหน ดังนั้น คนกลุมนี้สมควรที่จะไดรับการ
สนับสนุนหรือกระตุนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนนโยบายของชุมชนใหมาก
ขึ้น กลุมที่มีสวนรวมในระดับต่ําพวกเขาคือนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน ซึ่งเขาก็จะมีสวนรวม
ในการทําใหเ กิดความสํ าเร็จในกระบวนการจั ดการทองเที่ย วอย างยั่ง ยืน ดัง นั้น พวกเขาจึ งควร
ไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมในกระบวนการทอ งเที่ยวโดยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ
การสนทนากลุมเปนตน ในกลุมที่มีสวนรวมในระดับปานกลางคอนขางมากนั้นคนกลุมนี้คือกลุม
ที่เปนเจาของธุรกิจและไดรับผลกระทบโดยตรงจากการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ ดังนั้น เขาจะมี
อิทธิพลในหลายเรื่องของภาครัฐในชุมชน ดังนั้นผูวางแผนการทอ งเที่ยวควรจะกําหนดวาแตล ะ
กลุมจะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอยางไร กําหนดหนาที่และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
เจมาลและคณะ (Jamal and others, 2011) ไดทําการศึก ษามีติทางดานความสําคัญของการ
ไดรับคุณคาจากการเขาพักคางคืนรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย (Home Stay) ใน
แหลงทองเที่ยวชุมชน โดยสํารวจ นักทองเที่ยว 353 คน ที่เขาพักในหมูบาน พบวา นักทอ งเที่ยวมี
มุมมอง/ความคิดเห็นในเรื่อ งคุณคาที่ไดรับตามประเด็นตอไปนี้ 1) ดานที่พัก/สิ่งกอสราง 2) ดาน
ราคา 3) ดานปฏิสัมพันธระหวางเจาบานกับนักทองเที่ยว 4) ดานกิจกรรม/ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
5) คุ ณ ค า เกี่ ย วกั บความรู สึ ก มุ มมองเหล านี้ ถู กประเมิ น 20 รายการ ผลการศึ ก ษาพบว า ป จจั ย
ทางด า นคุ ณ คา เกี่ย วกั บความรู สึ ก มี ค วามสํา คั ญต อการจัด การทอ งเที่ ยวชุ มชน ดั งนั้ น เจ าบา น
ผูจัดการ นักการตลาดตองใหความสนใจประเด็นเหลานี้และนํามาใชเปนกลยุทธสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวชุมชนอยางเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยวที่เปนลูกคาเปาหมาย
โมทินโนหและคณะ (Moutinho and others, 2011) ไดทําการศึกษาลัก ษณะที่ชี้เฉพาะใน
การตัดสินใจซื้อของลูกคาที่จะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว มีการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีตัว
แปรที่สําคัญคือความพอใจของลูกคา การไดรับคุณคา พฤติกรรมความตั้งใจและคุณภาพการบริการ
ในการศึก ษาครั้งนี้ คณะผูวิจัย ไดทําการศึ กษาปจจั ยเรื่ อง การไดรับคุณภาพการบริก ารในแหลง
ทองเที่ยว ในดานสุข ภาพ การดูและการเลือ กซื้อ สินคา (Shopping) การใหขอ มูลแหลงทองเที่ยว
การคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอ การไดรับคุณคา และความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว และสงผลไปยังพฤติกรรมความตั้งใจของนักทอ งเที่ยวที่จะเขามายังแหลง
ทองเที่ยว ซึ่งผูจัดการแหลงทองเที่ยวจะตองมีการวางแผนการตลาดที่คํานึงถึงพฤติกรรมและความ
ตองการของนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญ
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คิมและคณะ (Kim and others, 2012) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณของ
แหลงทองเที่ยว คุณภาพการบริการและการไดรับคุณคา ที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
และการไดรับการบอกเลาจากบุคคลอื่น (Word-of mouth) ซึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการกลับมา
เที่ยวซ้ํา ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมายัง
แหลงทองเที่ยว และยังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเมื่อเขามาในแหลงทองเที่ยวอีก
ดวย นักทองเที่ยวจะมีการประเมินและตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑตางๆ ในแหลงทองเที่ยว
การไดรับการบริการที่ดี และการไดรับคุณคา (ทางดานอารมณ/ความรูสึก) เมือเปรียบเทียบกับเงินที่
ไดจายไป เชน “ฉันรูสึกสนุกสนานเมื่อไดเขามาในแหลงทองเที่ยวแหงนี้” “ การมาเที่ยวในสถาน
ที่นี้ทําใหฉันรูสึกดีขึ้น” (เมืองโอลันโด Orlando ในรัฐฟอริดา สหรัฐอเมริการ) ความรูสึกเหลานี้มี
นั ย สํ าคั ญต อ ความพึ ง พอใจและความจงรั ก ภั ก ดี ผลการวิ จัย นี้ ส นั บ สนุ น องค ค วามรู โ ดยเน น
ความสําคัญที่กลุมบุคคลที่หลากหลายผูซึ่งเดินทางเขามายังแหลงทองเที่ยว ผูจัดการแหลงทองเทีย่ ว
จะต อ งมี ก ารพั ฒนาแหล งทอ งเที่ย ว ในเรื่ อ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สภาพอากาศ ความเป น
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีของแหลงทองเทีย่ วทีส่ ง ผล
ตออารมณความรูสึกของนักทองเที่ยว
วางและคณะ (Wang and others, 2012)ไดทําการศึก ษาวิธีการสรางความรวมมือทางดาน
การตลาดระหวางแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เดียวกัน โดยใชวิธีการสัมภาษณที่ปรึกษาฝายการตลาดทีม่ ี
ประสบการณทํางานมานานดานการวางแผนการตลาดในแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ภ าคกลางของ
รัฐ ฟอริดา (Central Florida) และศึก ษาขอ มูล ที่เ กี่ย วข อ งกั บการวางแผนการตลาดจากเอกสาร
งานวิจัยที่ไดทํามาแลว ผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะวาการดําเนินการเพื่อ ใหเ กิดความรวมมือ
ระหวางแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เดียวกันจะกอใหเกิดประโยชนในเรื่องการลดตนทุนทางการตลาด
มีการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน มีขอ ที่ควรคํานึงถึง
เรื่องพลังอํานาจทางการจัดการ ความแตกตางดานนโยบาย ขนาดพื้นที่ของแตละแหลงทองเที่ยวซึ่ง
อาจจะกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน และควรทําความเขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและ
นําข อเสนอแนะของนัก ทอ งเที่ ยวมาใช ในการวางแผนดํ าเนิน การดา นการตลาดที่ตรงกั บความ
ตองการของนักทองเที่ยว
จากการศึ กษา ตํารา เอกสารวิชาการที่เกี่ย วกับการจั ดการทอ งเที่ยว การบริหารงานของ
องคการปกครองทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชน วารสารการทองเที่ยว งานวิจัยที่เกี่ยวขอ ง
กับการจัดการทอ งเที่ยวอยางยั่งยืนและการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ทําใหผูวิจัยไดทราบแนว
ทางการจัดการทองเที่ย วโดยชุ มชนอยา งมีประสิทธิ ผล แนวทางการพัฒนาการท องเที่ยวของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบการวางแผนการทอ งเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการทํางาน
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เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ทฤษฎีหลักการมีสวนรวมของประชาชน ทฤษฎีผูมีสวนได
สวนเสีย การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว การสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
กลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวชุมชน พฤติกรรมนักทองเที่ยว ทําใหผูวิจัย เห็นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน และไดทราบ
กระบวนการเทคนิ ค และวิ ธีก ารเก็ บขอ มูล การท อ งเที่ยวเชิ ง ปริม าณและคุณ ภาพ ด วยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ผา นทางเว็ บไซต และจากการศึก ษางานวิ จัยที่เ กี่ ยวข อ งกั บการจั ดการทอ งเที่ยวโดยชุมชนใน
ตางประเทศ ทําใหผูวิจัยไดทราบรูปแบบการพัฒนาการจัดการทอ งเที่ยวชุมชนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ได ทราบเทคนิ ควิ ธีก าร และเครื่อ งมือ ที่ส ามารถนํ ามาประยุ กต ใชในกระบวนการวิจัย ให บรรลุ
วัตถุประสงค เพื่อใหเห็นแนวทางการจัดการทองเที่ยวชุมชนของตางประเทศ ผูวิจัยจึงขอสรุปผล
การศึกษางานวิจัยตางประเทศแสดงในตารางตอไปนี้
ตาราง 3 สรุปงานวิจัยการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวชุมชนของตางประเทศ
ประเทศ

หัวขอวิจัย/ผูวิจัย

ญี่ปุน (Japan) Community-based Tourism : A
pathway to sustainability for
Japan’s protect areas. Lisa,(2006)
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน: วิถีทางที่จะนําไปสูความ
ยั่งยืนเพื่อการปองกันพื้นที่ใน
ประเทศญี่ปนุ
เคนยา
(Kenya)

Community-Based Tourism
enterprises development in Kenya:
An exploration of their potential as
avenues of poverty reduction.
Manyara and Jone,(2007)
การพัฒนาวิสาหกิจการทองเที่ยว
ชุมชนในประเทศเคนยาเพื่อลด
ปญหาความยากจนในประเทศ

ผลโดยสรุป
เป น การศึ ก ษารู ป แบบการจั ดการท องเที่ ยวโดย
ชุม ชน พบว า ป จ จุ บั น นั ก ท องเที่ ยวมี ค วามต อ งการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
มากขึ้น ดังนั้น จะตองมีมาตรการปองกันการใชพื้น ที่
โดยกําหนดใหมีการจัดการที่ทํา ใหเ กิดการปรับ ปรุ ง
พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย วด านการอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ
สิ่งแวดลอม และทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูที่มีสวน
ไดเสียทุกฝายเพื่อการปองกันพื้นที่ในประเทศญี่ปุน
เปนการประเมินผลศักยภาพและความคิดเห็นที่เปน
การขั ด แย ง ของการจั ด การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนโดยใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําชุมชน ผูจัดการชุมชน
นั ก วิ ช าการด า นการท อ งเที่ ย ว องค ก รที่ ใ ห การ
สนับสนุน และหนวยงานราชการ ใชวิธีการสนทนา
กลุมกับ สมาชิ กของชุ มชน พบวา ป จจัยความสํา เร็ จ
ของการจัดการ CBT ที่สําคัญคือ ชุมชนยอมรับ CBT
การไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยไมหวังผล
กํ า ไร มี ก ารควบคุ ม การลงทุ น จากต า งชาติ มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ ด ว ยการเขี ย นบทความแสดงความ
คิดเห็นการจัด CBT ของพวกเขา
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ตาราง 3 (ตอ)
ประเทศ

หัวขอวิจัย

ผลโดยสรุป

จอหแดน
(Jordan)

The potential for developing
Community-based Tourism among
the Bedoins in the Badai of Jordan.
Al-Oun and Al-Hmoud (2008)
ศักยภาพสําหรับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนระหวาง
ชาวเมืองเบดูอิน (Bedouins)ในเมือง
Badia ประเทศจอหแดน (Jordan)

ฟลปิ ปนส
(Philippine)

A Community-based Tourism
Model: Its conception and use.
Okazaki (2008)
รูปแบบการทองเที่ยวชุมชน กรอบ
แนวคิดและวิธีการนําไปใช

แคนาดา
(Canada)

Reporting back research finding: a
case study of Community-based
Tourism in northern Canada.
Stewart and Draper (2009)
รายงานผลกรณีศึกษาการทองเที่ยว
โดยชุมชนในตอนเหนือของ
ประเทศแคนาดา
Local tourism governance: A
comparison of three network
approaches.
Beaumont and Dredge (2007)
ระบบการจัดการทองเที่ยวของ
รัฐบาลทองถิ่น: ทําการเปรียบเทียบ
วิธีสรางเครือขายทองเที่ยว 3 แหง
ในควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย

วิธกี ารสรางใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม เปน
การแกปญหาความยากจนที่ไดรับผลกระทบจากความ
แหงแลง โดยใชหลักการเลือกบนพื้นฐานความเขาใจ
ศักยภาพทรัพยากรทางการทองเที่ยวของเมืองบาได ที่
จะสร า งแรงดึ ง ดูด ใจนั กท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จะตอ งได รั บ
ความร ว มมื อ จากประชาชนในท อ งถิ่ น ผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของ โดยใหมีการสรางเครือขายการทองเที่ยวใน
อาณาเขตเมื อ งบาไดที่ มี การใช ท รั พ ยากรทางการ
ทองเที่ยวรวมกัน
การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการวางแผน
จัดการทองเที่ยวที่ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
พลังอํานาจจะนําไปสูการกําหนดรูปแบบการทองเทีย่ ว
โดยชุมชน พบวามีปญหาเรื่องความขัดแยงซึ่งเกิดขึ้น
กับผูที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของในทองถิ่นมีขอเสนอแนะ
วาควรปรับปรุงสถานการณของโครงการเพื่อนําไปสู
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตอไป
ทัศนคติของผูอยูอาศัยที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว
และการใหนั กทอ งเที่ยวเขีย นแสดงความคิดเห็น ผา น
เว็บไซต ซึ่งแสดงใหเ ห็นความสนใจของนักทองเที่ยว
ผลการแสดงความคิดเห็นเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนํามา
ใช ใ นการพัฒ นาการทอ งเที่ ย วชุม ชนที่ ตรงตามความ
ต อ งการของผู ที่ อ ยู อ าศั ย และนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบรวมกัน
การสรางเครือขายการทองเที่ยวเปน ปจจัยที่ทําให
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ท างการท อ งเที่ ย วที่ จ ะ
นําไปสูการเพิ่มประสิท ธิผ ลของการจัดการทองเที่ยว
ทอ งถิ่ น มี รู ปแบบการเป นเครือข ายท องเที่ยวชุม ชน
ระหวา งหนวยงานที่มี สวนเกี่ ยวของในทองถิ่น ไดแก
1) หนวยงานรัฐบาล 2) ประชาชนในชุมชน 3) องคกร
ทองเที่ยวในชุมชน 4) อุตสาหกรรมที่เ กี่ยวของกับ การ
ทองเที่ยว วิธีการจัดการที่แตกตางกันนั้นสามารถนําไป
วิเคราะหแสดงใหเห็น ถึงวิธีก ารที่ถูก นําไปใชในการ
วางแผนจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสมในชุมชน

ออสเตรเลีย
(Australia)
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ตาราง 3 (ตอ)
ประเทศ
รัฐคาโรไลนา
ตอนเหนือ
(North
Carolina)
สหรัฐอเมริกา

หัวขอวิจัย
Using decision trees to identify
tourism stakeholders.
Byrd and Gustke (2011)
การใชแผนผังตนไมเพื่อการ
ตัดสินใจจําแนกผูท ี่มีสวนไดสวน
เสียทางการทองเที่ยว

ผลโดยสรุป
ทําการวิเคราะหจําแนกผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการ
ทองเที่ยว 4 กลุม ไดแก
1) กลุมที่มีสวนรวมในระดับมาก
2) กลุมที่มีสวนรวมในระดับปานกลางคอนขางมาก
3) กลุมที่มีสวนรวมในระดับปานกลางคอนขางต่ํา
4) กลุมที่มีสวนรวมในระดับต่ํา
การจําแนกกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียจะทําใหผู
วางแผนพัฒนาการทองเที่ยวรูวาควรจะกําหนดใหคน
แตละกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ชุมชนอยางไร กําหนดหนาที่และแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อใหผทู ี่มีสวนไดสวนเสียรูบทบาทหนาที่ของตนเอง

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็ นวามี หลายประเทศให ค วามสนใจการพั ฒนาการทอ งเที่ย ว
ชุมชน ซึ่งนอกจากจะสงผลดีในดานเศรษฐกิจ เปนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชนแลว ผลทีเ่ กิดจากการ
พัฒนายังเปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ทองถิ่น เกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ทําให
เกิดบทบาทที่ชัดเจนของผูมีสวนไดสวนเสียทางการทอ งเที่ยว รวมทั้งเกิดการสรางเครือขายการ
ทองเที่ยวที่ทําใหเ กิดการแลกเปลี่ยนความรูทางการทองเที่ยว อันจะกอ ใหเ กิดประโยชนตอ การ
จัดการทองเที่ยวชุมชน จากการดําเนินการของแตละประเทศนั้น แสดงใหเ ห็นวาการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจะตองมีการจัดการแบบบูรณาการระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการทอ งเที่ยวอยาง
เหมาะสม
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดํา เนินการศึกษาวิจัยครั้ งนี้เปน การวิ จัยเชิง ปฏิบัติก ารแบบมีสวนร วม (Participatory
Action Research: PAR) เนนความสําคัญอยูที่การมีสวนรวมระหวางนักวิจัยกับบุคคลในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน และทําใหเกิดรูปแบบการ
จัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Participatory)
- รับฟงเสียงผูที่อยูอาศัยในการกําหนดเปาหมาย
และความตองการดานการทองเที่ยว
- ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน
-สรางโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับผูที่อยูอาศัย
-สรางความตระหนักและใหความรูแกผูอยูอาศัย

การรวมมือในการทํางาน
(Cooperation/Collaboration)
- ระหวางหนวยงานภาครัฐบาล

หนวยงานสาธารณะและภาคเอกชน
- ระหวางระดับผูบริหาร
- ระหวางกลุม /หมูคณะ

การนําหลักการ CBTP มาประยุกตใช
*ประเมินชุมชนและกําหนดแนวทางการพัฒนา
* การเตรียมการ * การนําสง
* การกํากับ/ติดตามและประเมินผล
PAR

การเพิ่มพูนพัฒนา (Incremental)
- ระมัดระวังการเลือกแนวทางการพัฒนา
- การดําเนินงาน/วิธีการที่นําไปใชอยาง
คอยเปนคอยไป
-มีการกํากับตรวจสอบประเมินผลอยาง
อยางสม่ําเสมอ

รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน

รูปที่ 10 กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพือ่ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิ จัยเรื่ อ งรู ปแบบการจั ดการตลาดน้ํ า เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน มี
วัตถุ ประสงค ดัง นี้ 1) เพื่ อ พั ฒนาการมี ส วนร วมของผู มีส วนได ส วนเสีย ทํ า ใหเ กิ ดการวางแผน
ปฏิบัติการทองเที่ยวตลาดน้ํา 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนโดยสรางรูปแบบการจัดการ
ตลาดน้ํา โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research:
PAR) เปนวิธีการสืบคนหาความรู ความจริงทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีจดุ เนนอยู
ที่การมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ในฐานะผูเชี่ยวชาญจากภายนอก และบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
กับปญหาวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการศึกษาวิจัยที่คนพบ หรือสรางสรรคขึ้นในรูปของความรูเชิง
ปฏิบัติการที่ไดจากการสืบคนแบบมีสวนรวมระหวางมุมมองของคนในชุมชนและผูวิจัยในฐานะ
บุคคลภายนอกจะถูกนําไปใชสําหรับปรับปรุงแกไขปญหาการจัดการทอ งเที่ยวที่เกิดขึ้น โดยใช
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของคอฮคแลนและแบรนนิค (Coghlan and
Brannick, 2001)โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการวินิจฉัย (Diagnosis) ขั้นปฏิบัติการ
(Action) ขั้นการวัดผล (Measurement) และ ขั้นผลสะทอนที่เกิดขึ้น (Reflection)
ในระยะเริ่มตนของการวิจัยไดมีการใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพื่อ ทําการศึกษาศัก ยภาพ
การจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําทั่วไป แลวจึงนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการทองเที่ยว
ตําบลดอนมะโนราโดยใชหลักการมีสวนรวมของชุมชน ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยจะกอ ใหเ กิ ด
ประโยชนตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน คือ มีรูปแบบการจัดการตลาดน้ําที่เปนศูนยกลางในการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชน กระบวนการวิจัยประกอบดวย การศึกษารวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
และขอ มูล เชิงปริ มาณประกอบกัน เพื่อ ใหไดข อมูล ถูก ตอ งครบถ วนตามความเป นจริ ง โดยใช
วิธีการเชื่อมโยงแบบสามเสา (Triangulation) กระทํา โดยใชวิธีก ารเก็บรวบรวมขอ มูลจากหลาย
แหลง (Data triangulation) ดวยวิธีการที่หลากหลาย (Methodological triangulation)โดยนักวิชาการ
และผูเชี่ยวชาญ (Investigator triangulation) ที่เปนที่ยอมรับ เพื่อเปนการตรวจสอบความวางใจใน
ขอมูลหลักฐานและผลการศึกษาที่ไดใหตรงกับความเปนจริง วิธีก ารนี้ จะชวยใหนัก วิจัยสามารถ
เขาถึงขอเท็จจริง (Fact) หรือปรากฏการณที่เกี่ยวขอ งกับวัตถุประสงคก ารวิจัย ซึ่งจะตองมีก ารสืบ
คนหาคําตอบอยางละเอียด รอบคอบ และลุมลึก โดยจะตองมีการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่มี
ความน าเชื่ อ ถื อ (Merriam, 1998) และทํ า การวิเ คราะห/ สั งเคราะห ข อ มู ล เพื่อ นํ าไปใช ให เ กิ ด
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพทองเที่ยวชุมชนอยางคุมคา
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ทางการทองเที่ยวไดแก ผูประกอบการใน
แหลงทองเที่ยว เจาของธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และนักทองเที่ยว
ในตลาดน้ํา 5 แหง ไดแก 1) ตลาดน้ําดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2) ตลาด
น้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 3) ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 4) ตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 5) ตลาดน้ําดอนมะโนรา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยมีดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวตลาดน้ํา จํานวน 400 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (องอาจ นัยพัฒน, 2548) ในขณะทีล่ งพื้นทีต่ ลาดน้ําเก็บขอมูล
เมือ่ พบนักทองเที่ยวตลาดน้ําก็จะเขาไปทักทายแนะนําตัวและขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถาม
ตามความสมัครใจ การไดมาซึ่งจํานวนของกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณจากสูตรการหาจํานวน
ขนาดกลุมตัวอยางดังนี้ (กัลยา วานิชยบญ
ั ชา, 2544)
n
= P ( 1 – P ) Z2

e2
เมือ่

n
P
Z

แทน จํานวนขนาดกลุมตัวอยาง
แทน สัดสวนของประชากรที่จะสุม
แทน ระดับความมั่นใจที่ผูวิจัยกําหนดไว
ที่ระดับความมั่นใจรอยละ 95 (กําหนดไวที่ระดับ .05)
คา Z มีคาเทากับ 1.96
e
แทน สัดสวนของความคลาดเคลือ่ นที่ยอมใหเกิดขึ้นได
การวิจัยครั้ง นี้ผู วิจัยกํ าหนดระดับความมั่ นใจรอ ยละ 95 ยอมใหเ กิด ความคลาดเคลื่อ น
รอยละ 5
คา P =.05 , คา Z = 1.96 , คา e = .05 (สัดสวนของความคลาดเคลือ่ นที่ยอมใหเกิดขึ้นได
รอยละ 5)
แทนคาในสูตร n = .05(1-.05)(1.96) 2
n = 384.16
(.05) 2
จาการคํานวณหาจํ านวนขนาดกลุมตั วอยาง ไดคา 384.16 เพื่ อ ความสะดวกในการเก็ บ
ขอมูล ผูวิจัยจึงใชจํานวน 400 คน (ในตลาดน้ําแตละแหงใชกลุมตัวอยางนักทอ งเที่ยวชาวไทย 50
คน และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 50 คน) มีรายละเอียดดังนี้
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1)
2)
3)
4)

ตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน
ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 100 คน
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 100 คน
ตลาดดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 100 คน

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus group) จํานวน 10 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง (องอาจ นัยพัฒน, 2548) คือ ผูจัดการตลาดน้ําทั้ง 4 แหงที่เปนพื้นที่เ ก็บขอ มูล
ผูที่เกี่ยวของในการวางแผนจัดการทองเที่ยว ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการดานการทองเที่ยวชุมชน
3. กลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการตําบลดอนมะโนรา จํานวน 346 คน ผูวิจัยใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง จากตารางแสดงกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรของเครซีแ่ ละมอรแกน
(Krejcie and Morgan, 1970 อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2538)โดยเปดตารางที่จํานวนประชากร
3,426 คน ใหคาแสดงกลุมตัวอยางจํานวน 346 คน
4. กลุมตัวอยางที่เปนผูนําชุมชนและผูประกอบการในตําบลดอนมะโนรา จํานวน 42 คน
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยเปนผูนําชุมชนจํานวน 27 คน (ประกอบดวย นายก
อบต. 1 คน ผูใหญบาน 8 คน สมาชิกสภาอบต. 8 คน ผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน เจาอาวาส 1 คน
ประธานกลุมผูสู งอายุ 1 คน อสม. 4 คน ผู อํา นวยการโรงพยาบาลประจําตํ าบล 1 คน) และ
ผูประกอบการ จํานวน 15 คน (ประกอบดวย เจาของฟารมเห็ด 1 คน เจาของโรงงานน้ําตาลสด 1
คน เจาของที่พักโฮมสเตย 1 คน เจาของอุตสาหกรรมน้ําตาลมะพราว 1 คน เจาของรานขายของชํา
2 คน เจาของรานอาหาร 1 คน และผูจําหนายสินคาในตลาดน้ํา 8 คน
5. กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวนํารอง ผูวิจัยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทองเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 71 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อ พัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ ยวชุมชน
ผูวิจัยนําเครื่องมือหลายชนิดมาใชในกระบวนการวิจัย เพื่อ ทําการศึกษาขอ มูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
เครื่องมือที่ใชศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับประชาชนตําบลดอนมะโนรา
เครื่องมือที่ใชศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
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1. แบบสังเกต (Observation Form) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การประชุม (Preliminary meeting) ประชาชนในตําบลดอนมะโนรา
3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Instructor interview)
4. การสนทนากลุม (Focus group)
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
6. การประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism Network
Workshop)
7. การจัดการทองเที่ยวนํารอง (The tourist pilot project)
การสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน มีหลายลักษณะผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือดังตอไปนี้
1. แบบสังเกต(Observation form) แหลงท องเที่ยวตลาดน้ํ า ผู วิจัย ไดศึ กษางานวิจัยใน
ประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวชุมชน และการจัดการทองเทีย่ วตลาดน้าํ เพือ่ ให
เกิ ด แนวคิ ด ในการสั ง เกตสถานการณ ใ นแหล ง ท อ งเที่ ยว กํ า หนดรายการที่ จะตอ งสั ง เกตซึ่ ง
ประกอบดวย รายการสังเกตดานการคมนาคม ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทอ งเที่ยว ดาน
ความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ดานความสะอาด ดานคุณภาพการบริการและสินคา ดานสถานที่
สําคัญทางศาสนา ความเชื่อ ทรัพยากรทางประวัติศ าสตรแ ละแหลงเรียนรู ดานแหลงอาชีพ และ
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
2. การประชุม (Preliminary meeting) ประชาชนในตําบลดอนมะโนรา ในระยะเริ่มตนของ
การวิจัย ผูวิจัยจัดเตรียมกําหนดการประชุมแตละหมูบาน โดยประสานงานกับนายก องคการบริหาร
สวนตําบลดอนมะโนรา จัดเตรียมชุดคําถามที่ใชในการประชุมชาวบาน ไดแ ก สถานการณการ
ทอ งเที่ย วตลาดน้ํ าในขณะนี้ เปน อยา งไรบา ง? มีนั ก ทอ งเที่ยวเขา มาจํานวนมากน อ ยแค ไหน?
ชาวบานตองการใหนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ตําบลดอนมะโนราหรือไม? ถามีนักทองเที่ยวเขามา
มากจะดีหรือไม? อยากใหนักทองเที่ยวมาทําอะไร? ตําบลดอนมะโนรา มีสิ่งใดบางที่จะสามารถให
นักทองเที่ยวไดเขาเยี่ยมชม? หรือมีกิจกรรมอะไรบางที่นักทองเที่ยวสามารถทําได? มีเทศกาลอะไร
ที่นักทองเที่ยวสามารถจะมาเที่ยวชมได? อยากใหมีการพัฒนาอะไร บางในตลาดน้ําดอนมะโนรา?
3. แบบสอบถามนักทอ งเที่ยว (Tourist questionnaire) ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความ
ตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยไดศึกษาเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข องกับการทอ งเที่ ยว ความต องการและความพึงพอใจของนัก ทอ งเที่ ยวชาวไทยและชาว
ตา งประเทศ รวบรวมประเด็น ที่เ กี่ ยวข อ งกั บแรงจูง ใจในการทอ งเที่ ยว ความคาดหวั ง ในการ
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ทองเที่ยว พฤติกรรมนักทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวที่เ กิดขึ้นในตลาดน้ําแตละแหง นําขอ มูล
ความรูที่ไดม าสรา งแบบสอบถามเปน ภาษาไทย และแปลเป นภาษาอัง กฤษ โดยใหผู เชี่ ยวชาญ
ทางดานภาษาตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา โดยมีลักษณะแบบสอบถามดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเทีย่ ว
ตอนที่ 2 รูปแบบและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ตอนที่ 3 ความตองการของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ลัก ษณะของแบบสอบถาม ตอนที่ 1-3 เปนคําถามที่ใหเ ลือกตอบโดยทําเครื่องหมายถู ก
(  ) ลงในช อ งหน า ข อ ความคํ า ถาม และมี ข อ คํ า ถามบางข อ ให เ ติ ม ข อ ความลงในช อ งว า ง
แบบสอบถามตอนที่ 4 เปน การสอบถามความพึง พอใจของนั กท อ งเที่ยว เปน แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอ ย นอ ยที่สุด มีเกณฑก ารใหคะแนน
ความตองการและความพึงพอใจ ดังนี้
นักทองเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด ใหคาน้ําหนัก 5 คะแนน
นักทองเที่ยวพึงพอใจมาก
ใหคาน้ําหนัก 4 คะแนน
นักทองเที่ยวพึงพอใจปานกลาง ใหคาน้ําหนัก 3 คะแนน
นักทองเที่ยวพึงพอใจนอย
ใหคาน้ําหนัก 2 คะแนน
นักทองเที่ยวพึงพอใจนอยทีส่ ุด ใหคาน้ําหนัก 1 คะแนน
เกณฑการจัดระดับคาเฉลี่ย ( x ) ผูวิจัยกําหนดอันตรภาคชั้นโดยใชเกณฑของเบสท (Best ,
อางในบุญชม ศรีสะอาด, 2538)
การกําหนดความกวางของชั้นคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นคะแนน
ความกวางของชั้นคะแนน = 5 – 1 = 0.80
5
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจนอยทีส่ ุด
4. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีหลัก การ
จากตํ า ราวิ ธี ก ารวิ จัย เชิง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ศึ ก ษางานวิ จัย ในประเทศและต า งประเทศที่
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เกี่ยวของกับการท องเที่ยวชุมชน การสรางการมีสวนรวมของชุมชน งานวิจัยที่เกี่ยวข องกับการ
จัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา นําเนื้อหารายละเอียดมากําหนดเปนรายการคําถามในแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง แบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
4.1 คําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่
4.2 คําถามแบบปลายเปด (Open End) ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน และความเขาใจ
ในการมองเห็นถึงประโยชน คุณคาของทรัพยากรทองถิ่นที่สามารถนํามาใชเปนทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา
4.3 คําถามมีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เปนขอ
คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา โดยใหผตู อบทําเครือ่ ง
หมายถูก () ลงในตารางชองวางหลังขอความ เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ผูนําชุมชนเห็นดวยกับการพัฒนาการทองเที่ยวในเรื่องดังกลาวในระดับมากทีส่ ุดให 5 คะแนน
ผูนําชุมชนเห็นดวยกับการพัฒนาการทองเที่ยวในเรื่องดังกลาวในระดับมากให 4 คะแนน
ผูนําชุมชนเห็นดวยกับการพัฒนาการทองเที่ยวในเรื่องดังกลาวในระดับปานกลางให 3 คะแนน
ผูนําชุมชนเห็นดวยกับการการพัฒนาการทองเที่ยวในเรือ่ งดังกลาวในระดับนอยให 2 คะแนน
ผูนําชุมชนเห็นดวยกับการการพัฒนาการทองเที่ยวในเรือ่ งดังกลาวในระดับนอยทีส่ ุดให 1 คะแนน
เกณฑการจัดระดับคาเฉลี่ย ( x ) ผูวิจัยกําหนดอันตรภาคชั้นโดยใชเกณฑของเบสท (Best ,
อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2538) (ใชรูปแบบตามหนา 93)
5. แบบสอบถามประชาชน (People questionnaire) ผูวิ จัย สรา งแบบสอบถามสํ า หรั บ
ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลดอนมะโนรา โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นําขอมูลความรูมาสรางคําถาม ซึ่งบางสวนมีการดัดแปลงจากงานวิจยั ของ
เดอรดิชและบัวเดช (Diedrich and Buades, 2009) คําถามแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามแบบเลือกตอบ (Check list) ตามความเปนจริง ไดแก ขอ ความคําถาม
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
ตอนที่ 2 คําถามแบบปลายเปด (Open End) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน
และความเข า ใจในการมองเห็ น ถึ ง ประโยชน คุ ณ ค า ของทรั พยากรท อ งถิ่ น ที่ส ามารถใช เ ป น
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ตอนที่ 3 ขอคําถามทีม่ ีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
เปนการถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา โดย
ใหผูตอบทําเครื่องหมายถูก () ลงในชองวางหลังขอความ เรียงตามลําดับความสําคัญ(ใชรูปแบบ
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ตามขอ 4.3 หนา 94) และขอ คําถามในตอนสุดทาย เปนการถามความตองการมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนราโดยใหแจงชื่อที่อยูที่สามารถติดตอได รวมทั้งวัน
เวลาที่ ส ะดวกในการมาเข า ร วมประชุ ม การกํา หนดเกณฑก ารจัด ระดั บค า เฉลี่ย ( x ) ผู วิจัย
กําหนดใหใชเกณฑของเบสท (Best , อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2538) (ใชรูปแบบตามหนา 93)
6. การสนทนากลุม (Focus group) ผูวิจัยเชิญนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว
ผูจัดการตลาดน้ํา กรรมการสมาคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีผูเขารวมจํานวน10 คน (Caplan,
1990) โดยเปดโอกาสใหทุกคนรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการสนทนากลุม
ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาสถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําขณะนีเ้ ปนอยางไร
ประเด็นที่ 2 โอกาสการเติบโตของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ประเด็นที่ 3 ปญหาอุปสรรคของการทองเที่ยวตลาดน้ําคืออะไร
ประเด็นที่ 4 มีตลาดน้ําเกิดขึ้นใหมหลายแหง ทานมีมุมมองอยางไร
ประเด็นที่ 5 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําเปนอยางไร
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมทองเที่ยวตลาดน้ําควรมีอะไรบาง
ประเด็นที่ 7 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชนควร
มีองคประกอบอะไรบาง
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผูวิจัยออกแบบการประชุมโดยจัดทํากําหนดการ
จัดเชิญวิทยากรใหเหมาะสมกับเนื้อหาความรูที่จะถายทอดใหกับประชาชน จัดเตรียมเอกสารความรู
ทางด า นการจั ดการท อ งเที่ ยวชุ มชน จั ดเตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุปกรณ แ ละสถานที่ใชในการประชุ ม
ผูวิจัยนําวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการมาใชเพราะถือวาเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมสูงสุด เปนการพัฒนารูปแบบเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชน (Hall
and McArthur, 1996)
8. การประชุมการสรางเครือขา ยทองเที่ ยวชุมชน(Community based tourism network
workshop) จัง หวัดสมุทรสงคราม ผู วิจัยออกแบบการประชุมโดยจัดทํากํา หนดการประชุม เชิ ญ
วิทยากรใหเ หมาะสมกับเนื้อหาความรู ที่จะถายทอดใหกับประชาชน จั ดเตรี ยมเอกสารวิ ชาการ
เครื่องมืออุปกรณและสถานที่ใชในการประชุม
9. การจัดทองเที่ยวนํารอง (The tourist pilot project) จัดทํากําหนดการทอ งเที่ยวนํารอ ง
โดยใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนรวมกันออกแบบโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อตอนรับนักทองเที่ยว ประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใหนัก ทองเที่ยวไดเยี่ยมชมจัด
ประชุมกลุมเจาของบานพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย (Home stay)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
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ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนอตอ อาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ เพื่อทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง และรับฟงขอเสนอแนะ จากนั้นไดนําไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอ ง ในขั้นตอนตอ ไป
ผูวิจัยทํ าบั นทึ กข อความถึ งคณบดีค ณะวิ ทยาศาสตร การกี ฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่ อ ขอ
อนุญาตใหอ อกหนังสือ แตงตั้ง ผูเ ชี่ยวชาญเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพเครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย และ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. นําเครื่องมือที่สรางขึ้น ไดแก แบบสังเกต แบบสอบถามนักทองเที่ยว แบบสอบถาม
ประชาชนตําบลดอนมะโนรา และแบบสัมภาษณ ไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ใชวิธีการของโรไวนิลี่แ ละแฮมเบิล ตัน (Rovinelli and Hambleton) (บุญชม ศรีสะอาด,
2532) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Congruence - IOC) แลวนํามาเทียบกับเกณฑการพิจารณาของโรไวนิลี่และแฮมเบิล ตัน
(Rovinelli and Hambleton) โดยมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอดังนี้
คะแนน +1 เมือ่ แนใจวาคําถามนั้นเปนคําถามที่เหมาะสม
คะแนน 0 เมือ่ ไมแนใจวาคําถามนั้นเปนคําถามทีเ่ หมาะสมหรือไม
คะแนน -1 เมื่อแนใจวาคําถามนั้นไมเหมาะสม
นําคะแนนที่ไดจากการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มาคํานวณหาคาดัชนีค วาม
สอดคลองในแตละขอคําถาม ถาพบวาคําถามขอใดมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาคําถาม
นั้นมีความเหมาะสม แตถามีคาต่ํากวา 0.5 ตองนําคําถามขอนั้นไปปรับปรุงแกไข
2. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเดียวกัน
กับกลุมที่จะทําการศึกษาจริง 30 คน การใชกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพื่อ หาคุณภาพของ
แบบสอบถามนั้ น ผู วิจัยใช ก ลุม ตั วอย า งที่ อ ยู ใ นชุ มชนตลาดน้ํ า บางพลี อํ า เภอบางพลี จั งหวั ด
สมุทรปราการ แลวนํามาวิเ คราะห เพื่อหาความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาช (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) คาความ
เชื่อมั่นที่มีคาอยูระหวาง 0.7-1.0 เปนคาที่ยอมรับไดเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไป
3. นําเครื่องมือที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และทําการยื่นเรื่อ ง
ขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรองเมื่อ วันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2554
ผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แบบสังเกตแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ผูวิจัยนําผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ5 ทานใน
แตล ะข อมารวมกัน และหารดวยจํ านวนผู เชี่ ยวชาญ พบวา มีค าดั ช นี ความสอดคล อง (Index of
Congruence: IOC) ไมนอยกวา 0.5 ทุกขอคําถาม (ถือวามีความเหมาะสม)
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2. แบบสอบถามสํา หรับประชาชนที่อ าศัย อยู ในตํ าบลดอนมะโนรา มี คา ดั ชนี ค วาม
สอดคลอ ง (Index of Congruence: IOC) ไมนอยกวา 0.5 ทุกขอคําถาม (ถือวามีความเหมาะสม)
และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.87 เปนคาที่ยอมรับได
3. แบบสั มภาษณ แบบมีโครงสราง สํ าหรับ ผู นํา ชุมชนและผูประกอบการ ในส วนของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา เปนขอ คําถาม
ถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอนั้นมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.97 เปน
คาที่ยอมรับได
4. แบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา มีคาดัชนีความ
สอดคลอ ง (Index of Congruence: IOC) ไมนอยกวา 0.5 ทุกขอคําถาม (ถือวามีความเหมาะสม)
และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.98 เปนคาที่ยอมรับได
การดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)
เปนวิธีที่มีความยืดหยุนสูงสุด เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการที่นํามาใชสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และความตองการเฉพาะของผูมีสวนรวมในการวิจยั
ซึ่งก็คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)ในโครงการวิจัย นอกจากนั้น วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมยังเปดโอกาสใหเกิดการกระจายอํานาจ โดยในทางทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสียทุก
คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยเทาเทียมกัน ขอคิดเห็นที่เปนแนวทางที่ดีจะถูกนํามาวิเคราะห
วิจารณหาขอ สรุปเพื่อพั ฒนาสูการปฏิ บัติ การที่ทุก คนที่ มีสวนรวมจึง เปรียบเสมือ นเป นเจ าของ
แผนการดํ าเนิน งาน ดั งนั้ น จึง เปน การเริ่ มต น ที่ดี ในการนํา แผนไปสูก ารปฏิบัติ (Kemmis and
McTaggart, 2000) การดํ า เนิ น การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส วนร วม (Participatory Action
Research: PAR) มี การดําเนินงาน 4 ขั้นตอน (Coghlan and Brannick, 2001) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัย (Diagnosis)
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัตกิ าร (Action)
ขั้นตอนที่ 3 การวัดผล (Measurement)
ขั้นตอนที่ 4 ผลสะทอนที่เกิดขึ้น (Reflection)
การดํ า เนิ น การวิ จัย เริ่มต น ตามลํา ดับ ขั้ น ตอนการวิจัย เพื่ อ ให เ ห็น ภาพการทํ า งานตาม
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดแสดงขั้นตอนการวิจัย ตามรูปภาพที่ปรากฏ
ในหนา 98 ดังนี้
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+ ผลกระทบ ปจจัยที่เกี่ยวของ

สังเคราะหขอมูล
ผลกระทบ ปจจัยที่เกี่ยวของ

-บริบทชุมชน
-ทรัพยากรทองถิ่น

พัฒนารูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุมชน

(DIAGNOSIS)

นําแผนไปปฏิบัติ (ACTION)
การวัดผล (MEASUREMENT)
ปรับปรุงแผนการทํางาน

-

ผลสะทอนที่เกิดขึ้น
(REFLECTION)

+
34

รูปที่ 11 แสดงขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research:
PAR) การดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศัก ยภาพ
การทองเที่ยวชุมชนนั้น ผูวิจัยดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัย (Diagnosis) มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาผลกระทบปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยทําการศึกษาตํารา
เอกสารวิช าการ ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วข องกั บตลาดน้ํา ศึก ษารายงานการวิจัยที่เ กี่ยวขอ ง
บทความวิ ชาการที่ เ กี่ยวขอ งกั บการจัด การท อ งเที่ ยวตลาดน้ํ า ศึ กษาบริบทชุมชน โดยสังเกต
สถานการณการทองเที่ยวในตลาดน้ําทั้ง 5 แหง ไดแก ตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ํา
วัดลําพญา จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ตลาดน้ําดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ศึก ษาความคิดเห็น ของประชาชนในตําบลดอนมะโนรา โดยการจัดประชุมในระยะ
เริ่มตนและการใชแบบสอบถาม ทําการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน และผูประกอบการ
3. ศึกษาความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา 4 แหง ไดแก ตลาดน้ํา
ตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดลําพญา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง และตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยใชแบบสอบถาม
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ความตองการและความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยวตลาดน้ําชาวไทยและชาวตางประเทศ เพื่อนํา
ข อ มู ล พฤติ ก รรมความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ยวชาวไทยและชาวต า งประเทศไปใช วางแผน
พัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา
4. จัดสนทนากลุ ม (Focus group) นั กวิ ช าการ ผู จัดการตลาดน้ํา ผูเ ชี่ ยวชาญทางการ
ทองเที่ยว จํานวน 10 คน เพื่อรับฟงหลักการ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาด
น้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน ที่จะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ควร
มี อ งค ป ระกอบอะไรบ า ง และรั บฟ ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สถานการณ ก ารท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า
พฤติกรรมนักทองเที่ยว ปญหาอุปสรรคและโอกาสการเติบโตของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต อ งของขอ มู ล วิ เ คราะห ข อ มู ล และสรุ ปผลที่ ไ ด รั บจาก
การศึกษาดังกลาว เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนปฏิบัติการทองเที่ยวชุมชนดอนมะโนราตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัตกิ าร (Action) มีการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติก าร
ทองเที่ยวชุมชนตําบลดอนมะโนรา มีผูนําชุมชนและตัวแทนชาวบานที่สมัครใจเขารวมประชุม
จํานวน 35 คน ผูวิจัยใชกระบวนการ SWOT Analysis ในการวิเคราะหชุมชน และใชเ ทคนิคการ
วิเคราะหตนไมแหงปญหา (Problem Tree) ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาในการดําเนินงาน
วางแผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน มี ก ารนํ า ข อ มู ล ความต อ งการและความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวตลาดน้ํามาใชเปนขอมูลประกอบการออกแบบโครงการพัฒนาการจัดการทองเที่ยว
ตําบลดอนมะโนรา โดยกําหนดเปนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว กําหนดตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และกําหนดวิธีการประเมินผลอยางเหมาะสม
2. จัดประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเ คียง
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เพื่อใหผูนําชุมชน ผูประกอบการตลาดน้ํา เจาของโฮมสเตย รีสอรท
เจ าของผลิตภั ณฑ ชุ ม ชน เจ าของสวนผลไม ได ทําความรู จัก กัน และแลกเปลี่ ย นประสบการณ
จัดการทองเที่ ยวชุมชน ผูเ ขาประชุมไดรับความรูจากวิทยากร ไดศึ กษากรณีตัวอย างการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ ผูเขารวมไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคพรอมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพั ฒนาการจั ด การท อ งเที่ย ว รวมทั้ งมี การแสดงสิ นค าและผลิตภั ณฑ ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียง
3. คณะทํางานพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนราจัดโครงการพัฒนาการทองเที่ยวตาม
แผนการดําเนินงานตามทีไ่ ดกําหนดไวโดยกําหนดโครงการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา
ไวในแผนพัฒนาสามป(2554-2556) ของ อบต.ดอนมะโนรา 8 โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การวัดผล (Measurement) มีการดําเนินงานตามลําดับดังนี้
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1. การจัดทองเที่ยวนํารอ ง ผูวิจัยและคณะทํางานพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา
รวมกันออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวนํารองโดยกําหนดกิจกรรมตอนรับนักท องเที่ยวที่เป น
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าการท อ งเที่ ย วของคณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 71 คน จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กันยายน 2554
2. ทําการประเมินผลความพึงพอใจนักทองเที่ยวนํารอง
3. ผูวิจัยและคณะทํางานพัฒนาการทอ งเที่ ยวตําบลดอนมะโนราประเมิน ผลการจัด การ
ทองเที่ยวนํารอง และการจัดโครงการมัคคุเ ทศกนอ ย ทําใหทราบปญหา และหาแนวทางแกไขใน
โอกาสตอไป
ขั้นตอนที่ 4 ผลสะทอนที่เกิดขึ้น (Reflection) ผลจากการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณและ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําใหทราบผลการศึกษามีลักษณะขอมูลปรากฏดังตอไปนี้
1. ขอมูลผลกระทบปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา และปญหาการจัดการ
ทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา
2. ขอมูลจากแบบสอบนักทอ งเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศทําใหทราบพฤติกรรม
นักทองเที่ยว ทราบความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา 4 แหง
3. ขอมูลจากการสนทนากลุม(Focus group) ทําใหทราบความคิดเห็นจากผูจัดการตลาดน้ํา
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญทางการทอ งเที่ยว ไดขอ เสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบ
การจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
4. ผลจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตําบลดอนมะโนรา ทําใหมีแผนพัฒนาแผนการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนดอนมะโนรา ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวระหวางผูนํา
ชุมชน ผูประกอบการ ชาวบาน โดยทุกภาคสวนรวมมือกันจัดการตอนรับนักทองเที่ยว
5. ผลการจัด ประชุมการสรางเครือ ขายทอ งเที่ยวชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและพื้น ที่
ใกลเคียง ทําใหเกิดเครือขายความสัมพันธของผูประกอบการตลาดน้ํา เจาของที่พักโฮมสเตย และ
เจาของผลิตภัณฑชุมชน ทําใหไดแนวทางการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
6. ผลจากการจั ดท องเที่ ยวนํา รอ ง คณะทํ างานพัฒ นาการท องเที่ยวตํา บลดอนมะโนรา
สามารถประเมินผลการดําเนินการจัดโปรแกรมการทองเที่ยว และหาแนวทางปรับปรุงการจัดการ
ตอนรับนักทองเที่ยวในโอกาสตอไป
จากการดํา เนิน งานตามกระบวนการขั้ น ตอนวิ ธี ก ารวิ จัยเชิ งปฏิ บัติก ารแบบมี สวนรวม
(Participatory Action Research: PAR) ตามที่ก ลาวมาแลวนั้น เพื่อใหเห็นภาพความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงในการศึกษาวิจัยแตล ะขั้นตอน จึง จะแสดงใหเ ห็นวาเทคนิ ค วิธีการและเครื่องมือ ที่
นํามาใชในการศึกษาวิจัยทําใหเกิดประสิทธิผลในแตละขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม แสดงในตารางที่ 4 (ในหนาตอไป)
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ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิผลทีเ่ กิดขึ้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวม (PAR)

- การสังเกตการ
- ประชุมชาวบาน
- แบบสอบถามชาวบาน
- การสัมภาษณ
- แบบสอบถามนักทองเที่ยว
-การสนทนากลุม

การวินิจฉัย (Diagnosing)

ขนตอที่ 1

วิธีการ/เครื่องมือ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการใน
พื้นที่ตําบลดอนมะโนรา
- การประชุมสรางเครือขาย
ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

การปฏิบัติการ (Action)
ขนตอที่ 2

วิธีการ/เครื่องมือ

ขั้นตอที่ 3

วิธีการ/เครื่องมือ
- การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการทองเที่ยว
- การสังเกตการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน
- การจัดการทองเที่ยวนํารอง
- ใชแบบสอบถามนักทองเที่ยว

-ใหโอกาสแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
ใหแกผูนําชุมชน ประชาชน ผูประกอบการ
- การใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําแกผูนํา ประชาชน และ
ผูประกอบการในชุมชน
-มีการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชน

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น (Effectiveness)
- เกิดความรวมมือของคนในชุมชน
การวางแผน ตัดสินใจ เกิดการยอมรับ
- มีแผนพัฒนาการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนตําบลดอนมะโนรา
- เกิดเครือขายทองเที่ยว มีการเพิ่มพูน
ความรู

การวัดผล (Measurement)
การคนหาขนาด/ปริมาณของบางสิ่งบางอยาง
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่นํามาใช
- การจัดทองเที่ยวนํารอง
- ทําการประเมินผลความพึงพอใจ
นักทองเที่ยวนํารอง
- คณะทํางานประเมินผลการจัดโครงการ

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น (Effectiveness)
- เกิดความกระตือรือรน เกิดความ
รวมมือในการจัดการทองเที่ยว
- เกิดการมีสวนรวมในการประเมินผล
- รับรูข อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการทองเที่ยวชุมชน
- นักทองเที่ยวไดรับประสบการณใหม

ผลสะทอนที่เกิดขึ้น (Reflection)

ขนตอที่ 4

วิธีการ/เครื่องมือ
- การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
- การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
- การสังเคราะหขอมูล
- การประชุมคณะทํางาน
ทองเที่ยวชุมชน

- วิเคราะหทรัพยากรในชุมชน ผลกระทบ
การทองเที่ยว ผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
ชุมชน จํานวนนักทองเที่ยว ชวงเวลาและ
ฤดูกาลทองเที่ยว
– ศึกษาความตองการ/ความพึงพอใจ
นักทองเที่ยว
- จัดเวทีการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น (Effectiveness)
- ทราบบริบทชุมชน ผูที่มีสวนได
สวนเสียในการจัดการทองเที่ยวชุมชน
- เพิ่มการรับรูของประชาชนและสราง
การมีสวนรวมในพื้นที่ปฏิบัติ
-ไดขอมูลความตองการ/ความพึง
พอใจเพื่อนําไปใชวางแผนในชุมชน
-มีรูปแบบการจัด CBT ที่นาเชื่อถือได

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น (Effectiveness)
- ทราบผลกระทบ ปญ หาและอุปสรรคการ - เกิดความรวมมือในการจัดโครงการ
ทองเที่ยวชุมชน
จัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา
- ทราบพฤติกรรม ความตองการนักทองเที่ยว -รับรูข อดี ขอบกพรองและมีแนว
ทางแกไขในการจัดการตอนรับ
นําขอมูลมาใชวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยว
ดอนมะโนรา เกิดรูปแบบการจัดการตลาด
- นักทองเที่ยวรับรูประโยชน คุณคา
น้ําเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยว
ของทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร
ชุมชน
วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพทองถิ่น
-มีการจัดการตอนรับนักทองเที่ยวนํารอง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยประสานงานกับผูนําชุมชนในพื้นที่ทําการศึกษาวิจัย ไดแก นายกเทศบาลตําบล
ดําเนินสะดวก นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา นายกองคก ารบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา และผูอํานวยการเขตตลิ่งชัน เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอมูลจากนักทองเที่ยวในตลาดน้ําแตละแหง
2. ผูวิจัยนําหนังสือราชการ เรื่อง ขอความอนุเ คราะหเก็บขอมูล การทําวิจัย ซึ่งไดลงนาม
โดยคณบดี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยื่นตอผูนําชุมชน 5 แหง เพื่อ ขอ
อนุ ญ าตเก็ บขอ มูล การวิ จัย และเมื่ อ ไดรับอนุญาตแล ว ผู วิจัย จึ งทํ า การเก็ บข อ มู ลการวิจัย ตาม
กําหนดการที่ไดระบุไวในแผนการดําเนินการวิจัย
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองในทุกกรณี และมีคณะผูชวยผูวิจัย (นิสิตปริญญา
โท สาขาการจั ดการนัน ทนาการการทอ งเที่ย ว) โดยลงพื้ นที่ ตลาดน้ํ าในช วงฤดูก าลทอ งเที่ย วที่
แตกตางกัน คือ ชวงวัน หยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดเทศกาลพิเศษ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม
ลักษณะของประชากร
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อ การพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวชุมชน การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ดังตอไปนี้
1. การสังเกต ผูวิจัยลงพื้นที่สังเกตสถานการณการทองเที่ยวในตลาดน้ําแตล ะแหงตั้งแต
เดือ นเมษายน 2553 เพื่ อ สั ง เกตเหตุ ก ารณ ที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในตลาดน้ํ า ในด านการดํ า รงชี วิตของ
ประชาชนในทองถิ่น การมาเยือนของนักทองเที่ยว เครื่องมือที่ใช คือ แบบสังเกตแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา มีรายการสังเกตดานการคมนาคม ด านสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัยใน
แหลงทองเที่ยว ดานความสะอาด ดานคุณภาพการบริการและสินคา ดานสถานที่สําคัญทางศาสนา
ความเชื่อ ทรัพยากรทางประวัติศาสตรและแหลงเรียนรู ดานแหลงอาชีพ และดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยว (รายละเอียดในภาคผนวก)
2. การประชุม ประชาชนในตํา บลดอนมะโนรา ผูวิจัย จัดใหมีการประชุมชาวบานตําบล
ดอนมะโนราหมูที่ 1-8 ในระหวางวันที่ 7-14 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อชี้แ จงทําความเขาใจกับผูนํา
ชุมชน ผูประกอบการและประชาชน เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัย แจงกําหนด การและ
แผนการดําเนินการที่จะเกิดขึ้น เพื่อสรางความรวมมือกับคณะผูบริหารชุมชน รวมทั้งรับฟงความ
คิดเห็นของชาวบานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา โดยมีกําหนดการประชุม
ชาวบานแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงกําหนดการประชุมชาวบานในตําบลดอนมะโนรา
ชือ่ หมูบาน
หมู 1 บานบังปน
หมู 2 บานคลองรางกลวย
หมู 3 บานดอนสาม
หมู 4 บานรางน้ําผึ้ง
หมู 5 บานดอนมะโนรา
หมู 6 บานอามาพัฒนา
หมู 7 บานหนองปลาเล็ก
หมู 8 บานคลองแค

วัน/เวลา
สถานที่ประชุม
วันอังคารที่ 8 มี.ค.54 (เวลา 13.00 น.)
สถานที่ประชุม บานผูใหญบานหมูที่ 1
วันศุกรที่ 11 มี.ค.54 (เวลา 14.00 น.)
สถานที่ประชุม บานผูใหญบานหมูที่ 2
วันพุธที่ 9 มี.ค.54 (เวลา 14.00 น.)
สถานที่ประชุม บานผูใหญบานหมู 3
วันจันทรที่ 14 มี.ค.54 (เวลา 14.00 น.)
สถานที่ประชุม บานผูใหญบานหมู 4
วันพฤหัสที่ 10 มี.ค.54 (เวลา 13.00 น.)
สถานที่ประชุม บริเวณศาลเจาแมโตะ
วันจันทรที่ 7 มี.ค.54 (เวลา 13.00 น.)
สถานที่ประชุม สถานีอนามัยหมูที่ 6
วันพฤหัสที่ 10 มี.ค.54 (เวลา 10.00 น.)
สถานที่ประชุม ศูนยผลิตปุย ชีวภาพ
วันพฤหัสที่ 10 มี.ค.54 (เวลา 14.00 น.)
สถานที่ประชุม ศาลาประเสริฐทิพย
รวม

จํานวนผูเ ขารวม
(คน)
30
28
28
52
38
31
24
34
265

3. การเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยว ผูวิจัยใชแบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจ
ของนัก ทองเที่ยวตลาดน้ํา จํานวน 400 คน (โดยแยกเก็บในตลาดน้ํา 4 แหง ๆ ละ 100 คน เปน
นักทองเที่ยวชาวไทย 50 คน และชาวตางประเทศ 50 คน) โดยมีก ลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจาก
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดลําพญา และตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัย (นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการนันทนาการการทองเที่ยว 3 คน) ลงพื้นที่เ ก็บขอ มูลใน
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดพิเศษในตลาดน้ําทั้ง 4 แหง ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2554 โดยแจกแบบสอบถามใหแกนัก ทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่สมัค รใจตอบ
แบบสอบถาม
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4. การสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ เพื่อใหทราบความความคิดเห็นของผูนําชุมชน
และผูประกอบการในตํ าบลดอนมะโนราที่เกี่ ยวขอ งกับสิ่ งแวดลอ ม การมองเห็นถึ งประโยชน
คุณคา ของทรัพยากรทองถิ่น ที่สามารถใชเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
การรับรูขอมูลดานการพัฒนา การทองเที่ยวและเพิ่มการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ของผู
ถูกสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีลักษณะคําถามดังนี้
4.1 ขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ
4.2 คําถามแบบปลายเปด (Open End) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน และ
ความเขาใจถึงประโยชนคุณคาของทรัพยากรทองถิ่น ที่สามารถใชเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยว
4.3 คําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับเปนคําถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา โดยใหผูตอบทํา
เครื่อง หมายถูก ( / ) ลงในชองวางหลังขอความ ที่มีการเรียงลําดับคะแนนตามความคิดเห็นไว
กําหนดกลุมตัวอยางที่จะทําการสัมภาษณจํานวน 42 คน ประกอบดวย คณะผูบริหารงาน
ในอบต. ดอนมะโนรา 20 คน ผูใหญบาน จํานวน 8 คน หัวหนากลุมแมบาน 1 คน หัวหนากลุม
ออมทรัพย 1 คน ผูประกอบการในตลาดน้ํา จํานวน 12 คน นัดหมายการสัมภาษณระหวางวันที่
8-11 มีนาคม 2554 ใชเวลาสัมภาษณประมาณคนละ 15 นาที
5. การเก็ บขอมูลจากประชาชน ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็น ของประชาชนใน
ตําบลดอนมะโนรา 8 หมูบาน จํานวน 346 คน ใชวิธีการสุมบานเลขที่ แยกตามหมูบานตามตาราง
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในตําบลดอนมะโนรา
ชือ่ หมูบาน

จํานวนประชากร ประชากรรวม
กลุมตัวอยาง
ชาย หญิง
(คน)
(คน)
หมูที่ 1 บานคลองบังปน
244 254
498
50
หมูที่ 2 บานคลองรางกลวย
166 205
371
38
หมูที่ 3 บานดอนสาม
360 341
701
70
หมูที่ 4 บานรางน้ําผึ้ง
291 386
637
65
หมูที่ 5 บานดอนมะโนรา
197 282
479
48
หมูที่ 6 บานอามาพัฒนา
147 204
351
35
หมูที่ 7 บานหนองปลาเล็ก
79
73
152
15
หมูที่ 8 บานคลองแค
109 128
237
25
รวม
1,593 1,838
3,426
346
(ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา, แผนพัฒนาตําบลป 2554-2556)
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วิธีการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากประชาชนใชวิธีการสุมจากบานเลขที่ ตามทะเบียนบาน
ของแตละหมูบานโดยวิธีการจับสลาก เมื่อไดเลขที่บานแลวจึงแจกแบบสอบถามในวันที่มีการนัด
หมายการประชุมสมาชิกแตละหมูบาน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 5 หนา 103) เจาของ
บา นที่ ถู ก เลื อ กไว เ มื่อ มาลงทะเบี ยนเขา ร วมประชุ มจะไดรั บแบบสอบถาม 1 ชุ ด โดยใหต อบ
แบบสอบถามและขอรับคืนทันที (ผูที่ตอบแบบสอบถามจะตองบรรลุนิติภาวะ และจะตองสามารถ
อานหนั งสื อออกและเขียนหนังสือ ได หากพบว าไมสามารถอานออกเขียนได ผูวิจัยจะอธิ บาย
คํา ถามและบัน ทึก ขอ มูล ดวยตนเอง และหากพบวา กลุ มตั วอยางตามที่ร ะบุ ไว ในบา นเลขที่ ไม
ปรากฏตัวในที่ประชุม ผูวิจัยจะติดตามไปเก็บขอมูลที่บานในวันรุงขึ้น)
6. การสนทนากลุม ผูวิจัยจัด ให มีการสนทนากลุมนัก วิชาการและผูเ ชี่ยวชาญดานการ
ทองเที่ยว จํานวน 10 คน เพื่อรับฟงหลักการ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาการศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน การสนทนากลุมจัดขึ้นใน
วันศุ กร ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห องประชุ ม 1 อาคารจุ ฬาพัฒ น 7
จุ ฬ าลงกรณม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเตรีย มการโดยทํ าบั น ทึ ก ข อ ความขออนุ ญ าตให ค ณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตรก ารกี ฬาลงนามหนัง สือ ราชการขอเชิ ญผูเ ชี่ยวชาญเขารวมประชุมตามกํา หนดการ
จั ดเตรี ยมสถานที่ จะใช ในการประชุ ม เตรี ยมสื่ อ วั ส ดุ อุ ปกรณ ที่จะใช ผู วิจัยเป น ผู อํ า นวยการ
(Facilitator) ในการสนทนากลุ ม จั ด เตรี ย มบั น ทึ ก ขอ มู ล เมื่ อ เสร็ จสิ้ น การประชุ มทํ า การสรุ ป
ประเด็ น และเขี ยนรายงานการสนทนากลุ มทั น ที โดยสรุ ปประเด็ น ความสําคั ญตามหั วข อ การ
สนทนากลุมดังนี้
(1) ทานคิดวาสถานการณการทองเที่ยวตลาดน้าํ ขณะนีเ้ ปนอยางไร
(2) โอกาสการเติบโตของการทองเที่ยวตลาดน้าํ
(3) ปญหาอุปสรรคของการทองเที่ยวตลาดน้ําคืออะไร
(4) มีตลาดน้ําเกิดขึ้นใหมหลายแหง ทานมีมุมมองอยางไร
(5) พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วตลาดน้ําเปนอยางไร
(6) กิจกรรมทองเที่ยวตลาดน้ําควรมีอะไรบาง
(7) รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพการจัด การทอ งเที่ยวชุมชนควรมี
องคประกอบอะไรบาง
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตําบลดอนมะโนรา มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการวางแผนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการเปดโอกาสใหผูที่มี
สวนได สวนเสีย (Stakeholders) รวมแสดงความคิดเห็นให ขอเสนอแนะที่เป นประโยชน ตอ การ
จัดการทองเที่ยวชุมชน และรวมตัดสินใจในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการ
จัดการทอ งเที่ยวชุ มชน สรา งบรรยากาศการทํ างานอย างมิ ตรภาพ ส ง เสริ มการทํา งานเป น ที ม
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ระหวางคนในชุมชน และเสริมสรางภาวะผูนําใหแกสมาชิก เสริมสรางมนุษยสัมพันธ สรางความ
ไววางใจระหวางสมาชิกในชุมชนและผูวิจัยเพื่อ การทํางานรวมกันอยางราบรื่น เพื่อคน หาอนาคต
และวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนของตําบลดอนมะโนรา การประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
ตําบลดอนมะโนราจัดขึ้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอ งประชุมองคก าร
บริหารสวนตําบลดอนมะโนรา มีผูเขาประชุม จํานวน 35 คน ประกอบดวย คณะผูบริหารงานใน
อบต. ดอนมะโนรา ผูใหญบ าน กลุ มแมบา น กลุ มออมทรัพย อาสาสมั ครสาธารณสุข (อสม.)
ตัวแทนแมคาตลาดน้ํา ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
8. การประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและพืน้ ที่ใกลเคียง
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
8.1 สรางการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน เจาของธุรกิจชุมชน ผูประกอบการในชุมชน
และในพื้นที่ตลาดน้ําใกลเคียง เจาหนาที่ บุคลากรทางการทองเที่ยวในระดับอําเภอและจังหวัด
8.2 เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของชุมชน
8.3 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูประกอบการ ผูจัดการตลาดน้ํา
เจาของผลิตภัณฑชุมชน และบุคลากรที่มีหนาที่จัดการทองเที่ยว
8.4 เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ในดานการจัดการทอ งเที่ยว การจัดโปรแกรมการ
ทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว ใหแกผูประกอบการในชุมชน และบุคลากรทางการทองเที่ยว
การประชุมการสรางเครือขายการจัดการทองเที่ยวชุมชน จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวมประชุม
จํ า นวน 57 คน ประกอบด ว ย นายกเทศบาล นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ผูประกอบการตลาดน้ํา เจาของโฮมสเตย รีสอรท เจาหนาที่ และบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทางการทองเที่ยวในแตละอําเภอ ของจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเ คียง เมื่อเสร็จสิ้น การ
ประชุ มผู วิจัยจั ด ทํ ารายงานการประชุม และรวบรวมข อคิ ดเห็น และข อ เสนอแนะแนวทางการ
พัฒ นาการท อ งเที่ยวที่เ กิดขึ้ นจั ด ทําเปน รู ปเล ม ทํา หนัง สื อราชการนํ า สง แก ผู วา ราชการจั งหวั ด
สมุทรสงครามเพื่อใชวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดตอไป
9. การจั ด ทอ งเที่ ยวนํ าร อง หลั ง จากชาวบ านตํ า บลดอนมะโนราได ประชุ มวางแผน
ปฏิ บัติ ก ารจั ด การท อ งเที่ ย วตามศั ก ยภาพของชุ มชนแล ว ผู วิจัย และคณะกรรมการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวไดรวมประชุมปรึ ก ษาหารือเพื่อ ออกแบบโปรแกรมการท องเที่ยวชุมชนตําบลดอนมะ
โนรา เพื่ อ ต อ นรับนั ก ท อ งเที่ ย ว ผู วิจัยได ประสานงานกั บอาจารย ดร.อั ฎ ฐมา นิ ล นพคุ ณ โดย
นําเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชนใหแกคณะนิสิตที่เ รียนรายวิช าการทอ งเที่ยว เปนวิชาเลือก
ของคณะวิทยาศาสตรก ารกีฬ า จุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรี ยนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 71 คน โดยมีกําหนดการทองเที่ยวชุมชน 2 วัน 1 คืน และมีกิจกรรม
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ทองเที่ยวตามกํ าหนดการซึ่งจัดขึ้น วั นที่ 3-4 กั นยายน 2554 คณะชาวบานที่เ ปนผูดํา เนิน การ
ตอนรับนักทองเที่ยวและผูวิจัย ไดประเมินผลการจัดการทองเที่ยวนํารอง โดยใชวิธีการสังเกต และ
ใช แ บบสอบถามความพึง พอใจของนัก ท องเที่ ยว รวมทั้ งใช วิธีก ารให เ จ าของบา นที่ ตอ นรั บ
นักทองเที่ยวไดประเมินตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมู ลการวิจัยโดยใชเครื่องมือศึ กษาขอ มูลเชิงปริมาณและเชิ ง
คุณภาพแตละประเภทแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางประเทศ จํานวน 400 คน ผูวิจัยนําขอมูล ที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความ
ถูกตอง จัดแยกแบบสอบถามที่ไดจากตลาดน้ําแตล ะแหง เรียงลําดับแบบสอบถาม ทําการแปลง
ขอมูลเขารหัส ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหเ ชิงสถิติ หาคาความถี่
(Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) หาค า เฉลี่ ย (Mean) สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) เปรียบเทียบเกณฑความคิดเห็นเปนรายขอ และสรุปในรูปแบบตาราง และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศโดยการหาคา t-test นําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลในรูปกราฟเสน ในสวนของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดนําเสนอใน
รูปความเรียง
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลดอนมะโนรา ผูวิจัยนําขอมูล
ที่ไดทําการตรวจสอบความถูกตองแลว มาจัดเรียงลําดับแตล ะหมูบาน ทําการแปลงขอ มูลเขารหัส
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ หาคาความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปรียบเทียบ
เกณฑความคิดเห็นเปนรายขอ และสรุปในรูปแบบตาราง ขอ มูลที่เ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน
และความเข า ใจในการมองเห็ น ถึ งประโยชน คุ ณ ค า ของทรั พยากรทอ งถิ่ น ที่ ส ามารถใช เ ป น
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวผูวิจัยนํามาสรุปประเด็นจัดลําดับความสําคัญ นําเสนอในรูปความเรียง
3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวนํารอง ผูวิจัยนําขอ มูลที่ได
ทําการตรวจสอบความถูกตองแลวมาจัดเรียงลําดับ ทําการแปลงขอมูลเขารหัส ประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
หาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปรียบเทียบเกณฑความคิดเห็น
เป น รายข อ และสรุ ป ในรู ป แบบตาราง ข อ มูล ที่ ไดจ ากแบบสอบถามปลายเป ดเป น การให
ขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวนํามาสรุปในรูปความเรียง
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การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดําเนินการดังนี้
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตตลาดน้ํา นําเสนอภาพรวมในรูปแบบตารางเพื่อใหเห็นความ
เหมือนและความแตกตางของปรากฏการณทางการทองเที่ยวในตลาดน้ําแตละแหง และสรุปเปน
ความเรียงแยกประเภท ดานการคมนาคม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยว ดานความสะอาด ดานคุณภาพอาหารและสินคา ดานราคาสินคาและการบริการ ดาน
สถานที่สําคัญทางศาสนา ความเชื่อ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ดานแหลงอาชีพ และ
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
2. ขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาชนในตําบลดอนมะโนรา นํามาสรุปจํานวนผูเ ขารวม
ประชุ ม การแสดงความคิ ดเห็ น ของประชาชน และทรัพยากรทางการทอ งเที่ ยวที่ พบในแตล ะ
หมูบาน นําเสนอในรูปแบบตารางเพื่อใหเห็นความชัดเจนในแตละหมูบาน
3. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรุป
เนื้อหาตามหัวขอที่ทําการสัมภาษณ สรุปขอมูลทั่วไปของผูที่ถูกสัมภาษณ หาคาความถี่ คารอยละ
นําเสนอในรูปแบบตาราง ขอมูลความคิดเห็นที่เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา ผูวิจัย
นํามาหาคาเฉลี่ย( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห
เชิงสถิติ เปรียบเทียบเกณฑค วามคิดเห็นเปนรายขอและสรุปภาพรวม นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปแบบตาราง
4. ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม ผูวิจัยถอดเทปบันทึกเสียงของผูเ ขารวมประชุมจดบันทึก
คําพูดโดยละเอียด สรุปเนือ้ หาแยกตามประเด็นการสนทนากลุม นําเสนอในรูปความเรียง
5. ข อ มู ล ที่ ได จากการประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติก าร นํ า มาสรุป ตี ความตรวจสอบความถู ก ต อ ง
นําเสนอในรูปตารางและความเรียง
6. ขอมูลที่ไดจากการประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและ
พื้นที่ใกลเคียง นํามาสรุปตีความตรวจสอบความถูกตองนําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง
การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
(Analysis Qualitative data) ถูกนํามาใชในทุกชวงเวลาขณะที่ลงพื้นที่เพื่อ ศึกษาขอมูลการวิจัย ซึ่ง
เรียกอยางเปนทางการวา การวิเคราะหระหวางเก็บรวบรวมขอมูล (Analysis during data collection)
โดยเริ่ มตน จากผูวิจัย เขา ไปสั มผัส ปรากฏการณ ที่เ กี่ ยวข องกั บประเด็ นคํ าถามการวิจัย เพื่ อ เก็ บ
รวบรวมขอ เท็จจริงหรือ ขอมู ลเชิง รูปธรรม แลวจึ งพยายามสืบคนหา ตีค วามหมาย รวมทั้งการ
คาดคะเนที่อยูบนรากฐานความเปนไปได ในเชิงแนวคิดทฤษฎีหรือตรรกะแบบอุปนัยในลัก ษณะ
การใครค รวญ สะทอนความคิดกลับไปกลับมาเปนระยะ วิธีการนี้จะชวยใหนักวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลไดตรงประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเปนกลยุทธที่ชวยกํากับทิศ ทางการเก็บรวบรวมขอมูลให
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ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (Merrian, 1998; Miles and Huberman, 1994) อนึ่งในการดําเนินการ
วิเคราะหระหวางเก็บรวบรวมขอมูลนั้น องอาจ นัยพัฒน (2548) ไดใหขอแนะนําวานักวิจัยจะตอ ง
มีประสบการณแ ละจะต อ งอาศัยความสามารถทางสติปญญา ทั ก ษะในการ “รับรู แลเห็น และ
สรางสรรค” ทําการสรุปแนวคิดเชิงนามธรรมที่แ ฝงอยูภายใตขอมูล ในรูปของตัวอักขระ ถอ ยคํา
ขอความ หรือสัญลักษณ นักวิจัยจะตอ งเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งที่ปรากฏเขาดวยกันอยางมี
ความหมายที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะขอยกตัวอยางใหเห็นดังเชน ในระยะ
เริ่มตนผูวิจัยเขาไปในพื้นที่ พบเห็นชาวบานตากยาจืด (ยาเสนสําหรับกินกับหมาก) ที่มีลักษณะการ
หั่นยาจืดเป นเสน ละเอียดเล็กมากราวกับเส นดา ย จึ งสอบถามชาวบา นดวยความสงสั ยวาเขาทํ า
อยางไร และขอไปศึกษาวิธีการหั่นใบยาสูบ คนหั่นยาเลาวาเปนอาชีพที่ไมมีใครทําแลวในตําบลนี้
เพราะดองใชความสามารถสวนตัว และตอ งมีการสะสมประสบการณมายาวนาน ซึ่งนา จะตองมี
การอนุรักษไวเพราะกําลังจะสูญหายไปจากชุมชน จึงนําไปสูการใชภูมิปญญาการหั่นยาจืดเปนสิ่ง
ดึงดูดใจนักทอ งเที่ยว ตลอดจนทําใหเ กิด โครงการการอนุรัก ษภูมิปญ ญาทองถิ่ นเพื่อ ถ ายทอดสู
ลูกหลาน ตัวอยางอีกกรณีหนึ่ง ผูวิจัยไปเยี่ยมชมศาลเจาอามา หมูที่ 1 พบวาบริเวณอาคารมีพื้นที่
กวางขวาง สามารถเปนที่รวมคนไดประมาณ 50-60 คน จึงสอบถามชาวบานและไดทราบวาในชวง
เทศกาลถือศีลกินเจจะมีคนมารวมกันอยู ณ สถานที่แหงนี้เปนประจําทุกป และกิจกรรมนี้ สามารถ
เปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนราที่นาสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง
แนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้นมีหลายลัก ษณะ ซึ่งวิธีการดังกลาวถูกนํามาใช
อยางผสมผสานกันไปตลอดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเมื่อผูวิจัยไดขอ มูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถามปลายเปด การประชุม การสนทนากลุม ผูวิจัย ทําการ
วิเคราะหโดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ: ออนไลน)
1. การจํ าแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปน การนําขอ มูลที่ไดมา
จําแนกและจั ดหมวดหมูออกให เปน ระบบ เชน ขอ มูลดานทรัพยากรการทองเที่ย ว สิ่ งดึงดูดใจ
ทางการทอ งเที่ยว ขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ขอมูล ดานอาชีพ ดา น
แหลงเรียนรู ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น เชน เหตุก ารณที่เกิดขึ้นจากการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการในตําบลดอนมะโนรา เปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสว นเสีย
ในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว และเหตุการณที่เกิดขึ้นจากการจัดการทองเที่ยวนํารองเปน
บทสรุปการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา
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3. การเปรี ย บเที ย บเหตุ ก ารณ (Constant Comparison) เป น การนํ า ข อ มู ล ที่ ได มาไป
เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณอื่น เพื่อหาความเหมือนและความแตกตางกันที่เกิดขึ้น เชน
เปรียบเทียบกิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําทั่วไป และพื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดสมุทรสงคราม
4. การวิเคราะหสวนประกอบ (Componential Analysis) เปนการนําขอมูล ที่ไดมาทําการ
วิเคราะหออกใหเห็นเปนสวนๆ เชน การวิเ คราะหรูปแบบการจัดการตลาดน้ําในแตละแหงทั้งใน
ประเทศไทย และตางประเทศ การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน เปนตน
5. การวิเคราะหเ นื้อหา (Content Analysis) เปน การนําเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มา
วิเคราะหใหเห็นวา มุงพรรณนาและอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน การวิเคราะหแผนพัฒนาสาม
ปขององคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนราวามีเปาหมายดานพัฒนาการทอ งเที่ยว การวิเคราะห
พฤติกรรมและความตองการนักทองเที่ยวตลาดน้ํา การวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําที่
ผูอื่นไดทําการศึกษามากอนหนานี้ ไดแก การศึกษาความพึงพอใจนักทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
การศึกษาผลกระทบการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก เปนตน
6. การวิเคราะหสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหใหเห็นวาผลที่เกิดขึ้น ยอนกลับมาใหเห็นวาเกิดมาจากเหตุปจจัยใดบาง หรือวิเคราะหเหตุ
ไปหาผล คือ วิเคราะหใหเห็นวาเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น ไดนําไปสูผลที่เกิดขึ้นอะไรบาง ตัวอยางเชน
ตลาดน้ําดอนมะโนราจะมีขึ้น ทุกวัน ที่เป นขา งขึ้น และข างแรม 2 ค่ํา 7 ค่ํา และ 12 ค่ํ า เมื่อได
สอบถามจากปราชญชาวบานทราบวาเปนเหตุผลของน้ําขึ้น น้ําลง และระยะเวลาความสุกงอมของ
ผลไมที่มีอยูในสวนของชาวบานนั่นเอง และเมื่อเขาไปสังเกตการณในพื้นที่ตําบลดอนมะโนรา
พบวา ในพื้นที่มีสวนมะพราวจํานวนมากและเปนอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน และมีสวนผลไม
นานาชนิด ทําใหชาวบานตองออกไปทํางานในสวนโดยทุกบานที่ทําน้ําตาลมะพราวจะตองออกไป
เก็บน้ําหวานจากตนมะพราวเพื่อนํามาเคี่ยวทําน้ําตาลทุกวัน ดังนั้นจึงทําใหไมคอ ยมีเวลามาเขารวม
ประชุม
7. การสรางจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) เปนการวิเ คราะหขอ มูล
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม เชน ประเพณีรําไทยทรงดําที่มีอยูในตําบลดอนมะโนรานั้น เปนการ
ธํารงรัก ษาวัฒนธรรมของกลุมคนไทยที่มีเชื้อสายลาวโซงหรือลาวซง ที่มีความสัมพันธกันอยาง
เหนียวแนน ถือเปนตัวอยางที่ดีในการใหความรวมในการทํากิจกรรมนันทนาการชุมชนของตนเอง
หรือ เหตุการณการรวมกลุมในเทศกาลถือศีลกินเจเปนประจําทุกปของคนในชุมชนแสดงใหเห็นวา
คนในชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และยึดหลักศีลธรรมในการดําเนินชีวิต
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปนการใชเทคนิคใดก็ตาม กอนที่จะมีการนํา
เทคนิคทั้ง 7 วิธีมาใชนั้น จําเปนอยางมากที่จะตองมีก ารตรวจสอบขอมูล เพื่อ ใหผูวิจัยเกิดความ
มั่นใจวาขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกตองกอน การตรวจสอบความถูกตองของขอ มูลใน
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การวิ จัยเชิ งคุณภาพ เรี ยกวา การตรวจสอบข อมูล สามเสา (Triangulation) โดยแบงออกเปน 3
ประเภท ดังนี้ (Denzin and Lincoln, 1994)
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เปน การตรวจสอบขอมูลที่
ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาพบวาทุกแหลงขอมูลไดขอ คนพบมา
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator triangulation) เปนการตรวจสอบจาก
ผูวิจัยหรือผูเ ก็บขอ มูล วาผูวิจัย แตล ะคนไดขอคนพบที่เหมือนกั นหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งถ า
ผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามี
ความถูกตอง
3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory triangulation) โดยการตรวจสอบวาถามี
การใชทฤษฎีที่หลากหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวา
จะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบที่เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research: PAR) เปนการสรุปขอมูลหรือสังเคราะหขอมูล เพื่อตอบประเด็นปญหาการวิจัย
อยางครอบคลุม ลัก ษณะของขอมูล เชิงคุณภาพในพื้นที่ศึกษาวิจัยในตลาดน้ําแตละแหง และใน
ตําบลดอนมะโนรา เปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุก ารณ สถานการณก ารทองเที่ยวในชุมชน
และพฤติกรรมของผูที่อาศัยอยูในชุมชน รวมทั้งศึกษาทรัพยากรตางๆที่มีอยูในชุมชน ซึ่งจะเปน
ขอมูลที่นํามาใชสนับสนุนวัตถุประสงคการวิจัยในดานการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดน้ําและ
การพัฒนาศักยภาพการทอ งเที่ยวชุ มชนตําบลดอนมะโนรา การศึก ษาวิจัยในครั้งนี้ มี การศึกษา
ขอ มูล เชิงปริมาณ ดานพฤติก รรมความตองการและความพึงพอใจของนั กทอ งเที่ยวตลาดน้ําใน
แหลงทองเที่ยวอื่นๆ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ
อยางรอบคอบ และทํางานอยางผสมผสานระหวางการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชือ่ มโยงไปสู
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพควบคูกันไปอยางแยบยล เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและนําไปใช
ในการวางแผนพั ฒนาการทองเที่ย วในตําบลดอนมะโนราให เกิดสัมฤทธิผล ซึ่ งจะกลา วถึงผลที่
ไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในบทตอไป
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บทที่ 4
บริบทชุมชนตลาดน้ํา
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
ผูวิจัยไดทําการศึกษาบริบทชุมชนตลาดน้ํา 5 แหง ไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําตลิ่งชัน
ตลาดน้ําวั ดลําพญา ตลาดน้ําบางน้ํ าผึ้ง และตลาดน้ําดอนมะโนรา โดยวิ ธีการศึก ษาจากเอกสาร
วิชาการ หนังสื อ งานวิจัยที่เ กี่ยวของ แหลง เผยแพร ขอมูล ทางสื่อ ออนไลน การลงพื้น ที่สังเกต
สถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ํา และการใชแ บบสอบถามนักทองเที่ยว นําเสนอขอ มูลบริบท
ชุมชนตลาดน้ําแตล ะแห ง ในเรื่ องประวั ติความเปนมา รูปแบบการจั ดการตลาดน้ํา สินค าและ
ผลิตภัณฑ กิจกรรมทองเที่ยวภายในตลาดน้ํา โอกาสทางการตลาด ขอเสนอแนะจากนัก ทองเที่ยว
และขอมูลการเดินทาง บริบทชุมชนตลาดน้ําแตละแหง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริบทชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ประวัติความเปนมา
ตลาดน้ํ าดํ าเนิน สะดวกตั้ ง อยู ที่อํ า เภอดํ าเนิ น สะดวก จั งหวั ดราชบุ รี เป ดตั วสู ส ายตา
ชาวตางชาติในภาพลักษณของการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยครั้งแรก เมื่อ
ป พ.ศ. 2510 โดยสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยวไดนํานักทองเที่ยวตางประเทศไปชมวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนตลาดน้ํ า ทํา ใหต ลาดน้ําดํ าเนิน ไดรั บความสนใจจากนั กทอ งเที่ ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศมาโดยตลอด ตามประวัติศาสตรที่ไดมีการบันทึกไวประมาณป พ.ศ.2400 รัช กาลที่ 4
โปรดเกลาฯใหขุดคลองดําเนินสะดวกเปนระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงเสน ทาง
จากแมน้ําแมกลองที่บางนกแขวกกับแมน้ําทาจีนที่ประตูน้ําบางยาง และมีคลองซอยเล็ก ๆ เกิดขึ้น
อีกหลายสาย ทําใหชาวบานในจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถติดตอ กัน
ทางน้ํ า ได ส ะดวกมากขึ้น วิถี ชี วิต ของชาวบ า นในอดี ต นั้ น ใช ก ารคมนาคมทางน้ํ า เป น หลั ก
เนื่องจากยังไมมีการสรางถนนเขาไปสูชุมชน ตลาดน้ําจึงเปนแหลงนัดพบของชาวบาน ชาวสวนที่
ทําการเกษตร และพอคาแมคาที่จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ดังนั้น
ภาพลักษณของตลาดน้ําที่นักทองเที่ยวจะไดพบเห็น ก็คือ มีพอคาแมคาพายเรือจําหนายสินคาในลํา
คลอง แตงกายดวยเสื้อแขนยาวสีน้ําเงินหรือสีกรมทา ใสงอบ (หมวกปกกวางทําจากใบลาน) เพื่อ
ปองกันแสงแดด ดวยสภาพพื้นที่มีลําคลองหลายสายที่สามารถเชื่อมโยงติดตอกัน ในอดีตจึงมี
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ตลาดน้ําหลายแหงที่อยูในอําเภอดําเนินสะดวก เชน ตลาดน้ําคลองตนเข็ม ตลาดน้ําคลองลัด ตลาด
น้ําคลองโพหัก ซึ่งในปจจุบันไมคอยมีนักทองเที่ยวเขาไปถึง(ตลาดน้ํา: ออนไลน)
ปจจุบันถานักทองเที่ยวมาตลาดน้ําดําเนินสะดวก จะพบวาตลาดน้ําคลองตนเข็มเปนจุดที่
มีนักทองเที่ยวเขาถึงสะดวกที่สุดเนื่องจากเปนเสนทางหลัก และมีพื้นที่จอดรถของเอกชนหลายแหง
ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยโบกมือเรียกนักทองเที่ยวใหขับรถเขามาจอด โดยคิดคาบริการตามขนาดรถ
และพานักทองเที่ยวลงเรือที่ทาเรือของตนเอง ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการชุมชนไดรวมมือกับ
ชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวจีนที่ตองการอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จึงจัดใหมีการรณรงครักษาความสะอาดลําคลอง และมีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อ
เปดพื้นที่ชุมชนเกาแกบริเวณศาลเจาโดยใชชื่อวา “ตลาดน้ําเหลาตั๊กลั๊ก” เทศบาลใหการสนับสนุน
แนวคิดดังกลาวและไดมีการสรางถนนเขาสูชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนัก ทองเที่ยวใหมี
เสนทางถนนเขาสูชุมชนไดหลายเสนทาง ทําใหนักทอ งเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนที่
อาศัยอยูในชุมชนและมีฝมือในการทําอาหารทองถิ่นหลายชนิด เชน กวยจั๊บ กวยเตี๋ยวผัดไทยสูตร
ชาวจี น ขนมจี น น้ํ า พริ ก น้ํ า ยา เครื่ อ งดื่ม สมุ น ไพรไทย และอาหารพื้ น บ านอี ก หลายชนิ ด และ
นักทองเที่ยวสามารถใชเสนทางเชื่อมโยงไปยังตลาดน้ําคลองลัดพลีซึ่งมีแมคาจําหนายสินคาทุก วัน
ตั้งแตเชาจนถึงประมาณเที่ยงวันทําใหไดบรรยากาศการทองเที่ยวตลาดน้ําหลายรูปแบบ

รูปที่ 12 ลักษณะรานคาบานเรือนทีอ่ ยูริมคลองในชุมชนตลาดน้ําเหลาตัก๊ ลัก๊
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีการประชาสัมพัน ธการทองเที่ยวตลาดน้ํา ดําเนินสะดวก
โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลวิวาหทางน้ําในคลองบริเ วณชุมชนเหลาตั๊กลั๊ก เมื่อ วันที่ 14
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ซึ่งไดรับความสนใจจากนักทอ งเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวน
มาก เปนการขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักทองเที่ยวใหมากขึ้นและยังเปนการปลุกกระแสมวลชนให
เกิดความรักและหวงแหนประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่ออนุรักษไวใหแ กคนรุนหลัง
ตอไป อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานดังกลาว พบวาการเปดพื้นที่บริเวณนี้นักทองเที่ยวสวนใหญ
ก็ยั งเข า มาไม ถึ งเพราะทางเข า ซั บซ อ น สะพานข า มคลองกํ าลั งกอ สร า งยั ง ไมเ รี ย บร อ ย ดัง นั้ น
นักทองเที่ยวจึงหนาแนนอยูในบริเวณทาเรือเอกชนอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ (สมศักดิ์ อภิวันทนกุล, สัมภาษณ, 8 พฤศจิกายน 2553)
รูปแบบการจัดการตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกอยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลดําเนินสะดวก มีการจัด
โครงสรางพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทอ งเที่ยว เชน ถนนคอนกรีตขนาดกวางที่
รถบัส ขนาดใหญส ามารถวิ่งสวนทางกันไดอยางสะดวกเพื่อเข าสูแหลงทอ งเที่ยว มีก ารติดปา ย
ประชาสัมพันธ นักทองเที่ยวสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ดวยสภาพพื้นที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ที่มีลําคลองเชื่ อ มตอ กัน หลายสายทํ าใหมี ผูจําหน ายสิน คา กระจายตัวอยู ในพื้น ที่ หลายแหง การ
ดําเนินการมีลักษณะดังนี้
1. ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ มีการจัดสถานที่จอดรถมีพื้นที่กวางขวางตอนรับนัก ทองเที่ยว
เรียกเก็บคาบริการตามขนาดรถ จัดเรือ บริก ารนักทอ งเที่ยวแบบครบวงจร พานัก ทองเที่ยวลงเรือ
ชมและเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกในรานคาที่จัดบริการสินคาตามสมัยนิยม รับประทานอาหารใน
ศูนยบริการอาหารที่จัดไว บางแหงมีการจัดการทอ งเที่ยวแบบรวมกิจกรรมเขาดวยกัน (Package
tour) ซึ่งสวนใหญจะตอนรับนักทองเที่ยวตางประเทศ
2. ธุรกิจทาเรือขนาดยอม บนเสนทางถนนหลักที่เขาไปตลาดน้ํา จะพบวามีเ จาของทาเรือ
คอยโบกมือเรียกลูกคา เพื่อใหเขามายังทาเรือของตนเอง ซึ่งจะมีเรือหางยาวไวบริการนัก ทองเที่ยว
ธุรกิจในลักษณะนี้มีจํานวนไมนอยกวา 20 แหง
3. รานคายอย สวนใหญจะเชาพื้นที่ของเจาของที่ดินหรือ นายทุน มีบางรายที่เปนคนใน
พื้นที่ มีการจําหนายสินคาประเภทเสื้อผา ของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม ผลไมชนิดตางๆ เปนตน
4. การบริการรานอาหาร พื้นที่บนบกมีรานอาหารขนาดใหญและขนาดเล็กประเภทอาหาร
ตามสั่งอยูเปนจํานวนมาก สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ
5. มี เรือจําหนายสินคาในลําคลอง ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวานขนมไทย ผลไมตาม
ฤดูกาล มีทั้งแมคาที่รับสินคามาจําหนาย และชาวสวนที่นําผลไมจากสวนมาจําหนายเอง ซึ่งจะตอง
เสียคาใชจายตามขนาดของเรือ เมื่อเขาไปจําหนายในเขตพื้นที่ธุรกิจเอกชน
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6. แมคาเดินแรขายสินคาประเภท ของที่ระลึก ของเลน เครื่องดื่ม ยาดม ยาหมอง สมุนไพร
แมคากลุมนี้สวนใหญเปนคนนอกพื้นที่ เขามาคาขายเพื่อใหมีรายได
7. ธุรกิจเรือใหเชา ในบริเวณตลาดน้ํามีเรือหลายรูปแบบเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว เชน เรือ
พาย เรือเครื่องหางยาว เรือติดเครื่องยนตแบบสมัยใหม อัตราคาเชาตกลงกันตามระยะทางที่จะไป
8. การจัดการที่พกั มีที่พกั แบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมเสตย (Home stay) รีสอรท
มีหองพักแบบคอนโดมิเนียมใหเชา
9. การใหเชาพืน้ ที่สวนบุคคลเปนสถานที่ทําการคา และสถานที่จอดรถ
10. การบริการหองสุขา มีเอกชนเปดบริการหองสุขาสําหรับนักทองเที่ยวคิดคาบริการ
คนละ 3 บาท
สินคาและผลิตภัณฑ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีมาเปนเวลานาน
ไมนอยกวา 40 ป และเปนภาพลักษณทางการทองเที่ยวที่นําเสนอวิถีชีวิตของชาวบานพายเรือ ขาย
พืชผักผลไมที่เปนผลผลิตจากอาชีพทําการเกษตรของคนในชุมชน ซึ่งเปนภาพในอดีต แตปจจุบัน
สถานการณทางสังคมสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ประกอบกับมีนักทองเที่ยวตางประเทศเขามาในพื้นที่
เปนจํานวนมาก ผูประกอบธุรกิจจึงไดจัดหาสินคาเพื่อตอบสนองความตอ งการของนัก ทองเที่ยว
รูปแบบของสินคาและผลิตภัณฑจึงมีความหลากหลายตามลักษณะดังนี้
1. สินคาผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเปนพืชผักและผลไมที่ปลูกในพื้นที่ เชน ฝรั่ง ชมพู องุน
สมเชง สมโอ มะมวง มะละกอ มะพราวออน ละมุด ขนุน กลวยน้ําวา กลวยหอม มะเฟอง แตงไทย
มะพราวแหง มะนาว ฟกเขียว ฟกทอง เผือก มันเทศ แตงกวา มะเขือ หัวไชเทา ผักกาดขาว กวางตุง
ผักบุง ผักคะนา ฯลฯ
2. การจําหนายพันธุไมชนิดตางๆ ที่มีในทองถิ่น มีทั้งไมผล เชน มะพราวน้ําหอม มะพราว
กะทิ มะมวงน้ําดอกไม มะมวงเขียวเสวย ไมดอก ไมประดับ
3. สินคาผลิตภัณฑชุมชน เชน น้ําตาลมะพราว มะพราวแกว มะมวงกวน ทอปฟถั่ว เผือก
กรอบ มันกรอบ กลวยฉาบ มะมวงแชอิ่ม
4. ประเภทขนมหวาน เชน ขนมลูกชุบ ลอดชอง เฉากวย ขนมกลวย ขาวตมมัด กลวยทอด
กลวยแขก ขาวเหนียวมะมวง ขนมถวย ขนมปากริม ขนมตาล ขนมถวยฟู ขนมตะโก ขนมถั่วแปบ
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน
5. ประเภทอาหารคาว เชน กวยจั๊บน้ําขน กวยเตี๋ยวเรือ ขนมจีน หอยทอด ผัดไทย ทอดมัน
ปลาหมึกยาง ลูกชิ้นทอด หอหมก หมี่กรอบ กุยชาย ขาวมันไก ขาวตมกุย ฯลฯ
6. สินคาอุปโภคและบริโภคที่จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต เชน ขาวสาร อาหารแหง
เนื้อสัตวชนิดตางๆ ที่มีขายอยูในลําเรือ และตลาดบนบก
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7. สินคาของที่ระลึกทีแ่ สดงสัญลักษณของประเทศไทย หลากหลายชนิด เชน ผาไหมไทย
ผาฝาย เสือ้ ยืด ผลิตภัณฑจากไม พระพุทธรูป พวกกุญแจ หมวก ฯลฯ
8. เสื้อผาและสินคาตามสมัยนิยม รองเทา เข็มขัด กระเปาถือสตรี หมวก แวนตา ฯลฯ
เสื้อ ผาเครื่ องแตงกาย ที่ทําจากผาฝายและผาไหมไทย เครื่องประดับ เงิน เครื่องประดับมุก และ
สินคาที่เปนงานหัตถกรรม เชน การถักเชือก การรอยลูกปด
กิจกรรมทองเที่ยวภายในตลาดน้ําดําเนินสะดวก
1. การนั่งเรือพายหรือเรือหางยาวชมทิวทัศนริมสองฝงคลอง ในเขตพื้นที่บริเวณคลองตน
เข็มทั้งสองฝงคลองจะมีรานขายของที่ระลึกหลากหลายประเภท ซึ่งนักทอ งเที่ยวสามารถเลือกซื้อ
ตอรองราคาตามความตองการ และจะพบเห็นการทําสวนมะพราวที่นํามาใชทําน้ําตาล หรือสวน
มะพราวน้ําหอมที่รับประทานเปนมะพราวออนรสดี
2. การชมวิธีการทําน้ําตาลมะพราว ซึ่งชาวบานมักจะเรียกวา “ เตาตาล ” โดยมีวิธีการนํา
น้ําหวานที่ไดจากการปาดจั่นมะพราวที่กําลังออนๆ เพื่อใหไดน้ําตาลออกมา โดยจะนํากระบอกสวม
ที่จั่นมะพราวทิ้งคางคืนไวก็จะไดน้ําตาลสดออกมาจากนั้นนําไปเคี่ยวเปนน้ําตาลมะพราว
3. การเดินชมวิถีชีวิตชาวบานในชุมชนตลาดน้ําคลองตนเข็ม และชุมชนเหลาตั๊ก ลั๊ก การ
เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวสามารถหาซื้อไดในพื้นที่จําหนายบนบก และรานที่อ ยู
ริมน้ําซึ่งสามารถนั่งเรือและเลือกซื้อสินคาไดทั้งสองฝงคลอง
4. กิจกรรมการรณรงคสงเสริมการทองเที่ยวตามเทศกาล เชน วันตรุษจีน วันวาเลนไทน
วันสงกรานต เปนตน
5. กิจกรรมการถายรูป มีรานขายของที่ระลึกจัดใหมีการถายภาพสําหรับนักทองเที่ยว
6. การเลือกรับประทานอาหารทองถิ่นนานาชนิด เชน นักทองเที่ยวที่มาตลาดน้ําดําเนินก็
จะต อ งมองหาน้ํ า ตาลสด มะพร า วอ อ น ไอศกรี มกะทิส ด ลอดช องน้ํ ากะทิ ลอดช อ งสิ งค โป
กวยเตี๋ยวผัดไทยโบราณตามสูตรของชาวจีนที่อาศัยอยูดั้งเดิมในชุมชน ขนมจีนน้ําพริก-น้ํายา ฯลฯ
กิจกรรมการทองเที่ยวในตลาดน้ําดําเนินสะดวก นักทองเที่ยวสวนใหญจะนั่งเรือไปตามลํา
คลองตนเข็มซึ่งจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง ๆ เชน ของตกแตงบาน ของที่ระลึก สินคาตาม
สมัยนิ ยมของบุรุ ษและสตรี ส วนในบริเ วณตลาดน้ํ าเหล าตั๊ ก ลั๊กก็จะมีรานขายอาหาร เครื่ องดื่ ม
น้ําผลไม น้ําสมุนไพร รานขายของที่ระลึกเครื่องปนดิน เผา รานขายเสื้อยืดงานศิลปะวาดลวดลาย
เพ็นทสีภาพบรรยากาศตลาดน้ํา หรือภาพวาดตามความตองการของนักทองเที่ยว ศิลปนผูที่วาดภาพ
เปนคนในชุ มชนซึ่งอยากถายทอดความเปนเอกลักษณข องตลาดน้ําดําเนินสะดวกใหเ ปนของที่
ระลึกแกนักทองเที่ยวไดชวยกันอนุรักษไว (มนัส อัตวัฒนา, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)
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รูปที่ 13 กิจกรรมการทองเที่ยวสินคาและผลิตภัณฑของตลาดน้ําดําเนินสะดวก
โอกาสทางการตลาดการทองเที่ยว
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่ มีชื่อ เสียงมาเปน เวลานานผูวิจัยได
ทําการศึกษาความตองการกลับมาเที่ยวซ้ําในตลาดน้ําดําเนินสะดวก พบวานักทองเที่ยวชาวไทย
ร อ ยละ 86 ต อ งการกลั บ มาเที่ ย วอี ก โดยให เ หตุ ผ ลว า การเดิ น ทางสะดวก ไม ไ กลจากบ า น
บรรยากาศดี มี ค วามสวยงามตามธรรมชาติ สนุ ก สนานเพลิ ดเพลิน ไดผ อ นคลาย เปน กิ จกรรม
ครอบครัวที่สามารถทํารวมกันได นั่งเรือชมสวนและซื้อสินคา ชอบอาหารอรอย ไดซื้อสินคาจาก
ชาวสวนโดยตรงมีผ ลไมสดใหม ซึ่งมีผ ลไมใหเลือกซื้อหลายชนิด ชอบความเปนธรรมชาติแ ละ
ความเปนอยูแบบไทย นักทองเที่ยวอยากใหอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนไวเพราะเปนแหลงทองเที่ยวที่
มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี ชอบบรรยากาศตลาดน้ํา และความเปนกันเองของชาวบานริมคลอง
ยั งมีสิ่ งของอี ก หลายอย า งให ดู ซึ่ง การมาครั้ ง เดี ย วคงไม พอ อยากกลั บมาดู ธ รรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลง ไดศึกษาประเพณีทองถิ่น ไดพบเห็นคนตางชาติตางพื้น ที่ และไดมีโอกาสมาเยี่ยม
ญาติอยูที่นี่ มีนักทองเที่ยวตางประเทศรอยละ 74 ตองการที่จะกลับมาเที่ยวซ้ําอีกโดยใหเหตุผ ลวา
ชอบตลาดน้ําแหงนี้ เปนสถานที่นาสนใจมากสมควรอนุรักษความเปนไทยไว เปนสถานที่นาสนใจ
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และสนุกสนาน เหมาะสําหรับทุกคน ทุกชวงวัย เพื่อที่จะไดมาชิมอาหารและเครื่องดื่ม และสถานที่
แหงนี้มีการบริการที่ดี
ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เรื่องศูนยบริการนักทองเที่ยว ควรจัดบุคลากร
ใหขอมูลอยางชัดเจน และมีหัวใจของคนรักงานบริการ ควรมีการฝกนักเรียนมัธยมในชุมชนตั้งเปน
ชมรมมัคคุเทศก สวนใหญนักทองเที่ยวที่มากับบริษัทนําเที่ยวตองการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนแตมี
เวลานอย 1-2 ชั่วโมง ไมสามารถที่จะเที่ยวไดทั่วถึง
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ควรปรับปรุงความสะอาดของหองน้ํา จัด
หองน้ําใหเพียงพอไมควรเสียคาบริการ จัดสถานที่จอดรถยนตใหมีมากขึ้นไมควรเสียคาจอดรถ ให
เพิ่มตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ควรมีการจัดระเบียบเรื่อ งเรือรับสงผูโดยสารที่มีจํานวนมาก ทําให
การจราจรทางเรือติดขัด ควรปรับปรุงคุณภาพของเรือที่มีเสียงดังและควัน ดํามากเกินไป ไมค วรมี
เรือเครื่องหางยาวเพราะสงเสียงดัง ควรใชเรือพายจะทําใหมีบรรยากาศการทอ งเที่ยวที่ดีมาก จัดที่
ทิ้งขยะใหเพียงพอ ไมใหมีการทิ้งขยะลงคลอง ควรรณรงคใหนักทองเที่ยวรักษาความสะอาด ควร
อนุรักษรูปแบบตลาดน้ําที่คงความเปนวิถีชีวิตตามธรรมชาติของชาวไทยเอาไว
3. คุณภาพการบริการและสินคา ของที่ระลึก ควรเปนผลผลิตจากชุมชน สินคาราคา
คอนขางสูง เพราะมุงเนนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ควรมีการควบคุมราคาอยางเครงครัด หามเลือก
สินคา (ผลไม) แมคาควรจะตองมีความซื่อสัตย คุณภาพสินคาในเรือลูกคาไมสามารถเลือกไดทํา
ใหไดของที่ไมมีคุณภาพ บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารบนทาเทียบเรือ ของเอกชนอากาศรอน
ควรมีพัดลม ควรมีคาราโอเกะเพื่อสรางความเพลิดเพลินแกนักทองเที่ยว
4. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ความปลอดภัยในการนั่งในเรือ ไมมีเสื้อ ชูชีพ
เรือที่มีเครื่องยนตสงเสียงรบกวนและมีควันพิษจากทอไอเสีย มีผูจําหนายสินคาบางคนใชวิธีก าร
เสนอขายสินคาที่เปนการรบกวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ขอมูลการบริการและการเดินทาง
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกอยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกสามารถใชเสนทางดังตอไปนี้
1. จากกรุงเทพมหานคร ใชเสนทางถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผานบางแค
สวนสามพราน นครชัยศรี นครปฐม เลยหลักกิโลเมตรที่ 83 ไปเล็กนอย จะพบสี่แยกบางแพให
เลีย้ วซายไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (บางแพ-ดําเนินสะดวก) ประมาณ 25 กิโลเมตรก็จะถึง
อําเภอดําเนินสะดวก และมีทางแยกเลีย้ วขวาอีก 1 กิโลเมตรเขาสูตลาดน้ํา
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2. จากกรุงเทพมหานคร ใชเสนทางผานสะพานพระปนเกลา เขาถนนบรมราชนนี ผาน
พุทธมณฑลไปยังจังหวัดนครปฐม ใชเสนทางถนนเพชรเกษมมุงหนา สูจังหวัดราชบุรี โดยให
สังเกตบริเวณเลยหลักกิโลเมตรที่ 83 พบสี่แยกบางแพใหเลี้ยวซาย แลวใชเสนทางบางแพ-ดําเนิน
สะดวก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรจะถึงตลาดดําเนินสะดวก แลวเลี้ยวขวาเขาไปประมาณ
1 กิโลเมตร เขาสูบริเวณตลาดน้ํา
3. ใชเสนทางไปตามถนนธนบุรี-ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข 35) ระยะทาง 63 กิโลเมตร
เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 326 ผานตัวเมืองสมุทรสงคราม เขาสูทางหลวงจังหวัดหมายเลข
325 ไปประมาณ 12 กิโลเมตรถึงทางเขาตลาดน้ําซึ่งอยูกอนถึงสะพานธนะรัชต ประมาณ 200 เมตร
และ เลี้ยวซายเขาไปอีก 1 กิโลเมตร
4. สถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ดําเนิน
สะดวก เริ่มตั้งแตเวลา 05.00 น. ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจะถึงปากทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จากนั้นนั่งรถสองแถวเขาไปเปนระยะทางอีก 1 กิโลเมตรจะถึงตลาดน้ําดําเนินสะดวก สอบถาม
รายละเอียดไดที่สถานีขนสงสายใต โทร. 02-4351199 , 02-4351200 นอกจากนั้น นัก ทองเที่ยว
สามารถเดินทางไปกับรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ราชบุรี, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี(สายเกา) และลงรถตรง
สี่แยกบางแพ ตอจากนั้นใหนั่งรถสองแถวซึ่งวิ่งระหวางทางแยกบางแพไปดําเนินสะดวก มีรถออก
ทุก 10 นาที
5. มี ร ถตู ปรั บ อากาศให บริ ก ารบริ เ วณใตท างด วนอนุ ส าวรี ยชั ย สมรภู มิ และบริ เ วณ
หางสรรพสินคาเซ็นจูรี่ ฝงตรงขามโรงพยาบาลราชวิถี
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บริบทชุมชนตลาดน้ําตลิ่งชัน
ประวัติความเปนมา
ตลาดน้ําตลิ่งชันเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตลาดน้ําทีต่ ั้งอยูทามกลางความ
เจริญของเมืองหลวงในกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นมาจากความรวมมือของคนในชุมชนและภาค
รัฐบาลซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตตลิ่งชัน ดวยสภาพพื้นทีม่ คี ลองบางกอกนอย
และคลองบางเชือกเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งวิถชี ีวิตของคนในอดีตนั้นขณะที่ยังไมมถี นน
ผานเขาไปในชุมชน ชาวบานที่มีบานพักอาศัยอยูริมคลองก็จําเปนตองใชเรือในการสัญจรจาก
ชุมชนเขาสูเ มือง และสายน้ําในคลองแหงนี้ยังเปนประโยชนตอชาวบานในการทําการเกษตร เชน
ทําสวนผลไม ไมดอก ไมประดับ และปลูกพืชผักสวนครัวชนิดตาง ๆ ดวยความเห็นชอบของคนใน
ชุมชนวาพื้นทีแ่ หงนี้มคี วามเหมาะสมกับการจัดทําตลาดน้ํา ดังนั้น จึงรวมตัวกันกอตั้งตลาดน้ําขึน้
เพือ่ จําหนายสินคาและผลผลิตทางการเกษตร ทีส่ ามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชน และทําให
ชุมชนมีชอื่ เสียงเปนที่รูจักมากขึ้น

รูปที่ 14 แสดงภูมิทศั นตลาดน้ําตลิ่งชัน
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รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
ตลาดน้ําตลิ่งชันอยูในพื้นที่เขตปกครองของสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูอํานวยการเขตเปนผูบริหารสูงสุด ใชนโยบายการบริหารจัดการโดยยึดหลัก การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงจัดใหมีการตั้งกลุมบุคคลขึ้นมาดูแลตลาดน้ําโดยตรงเรียกวา “ประชาคมตลาดน้ํา” เพื่อ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน มีก ารแตงตั้งประธานและคณะกรรมการดําเนินงาน
รูปแบบการจัดการตลาดน้ําตลิ่งชัน มีดังนี้
1. จัดศูนยใหขอ มูลประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และจัดเจาหนาที่ดูแลนักทองเที่ยว
2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สถานที่จอดรถบริเวณหนาอาคารของสํานักงานเขต และ
พื้นที่บริเวณใกลทางรถไฟ จัดหองน้ําไวบริการนักทองเที่ยว
3. จัดพื้นที่จําหนายอาหารในแพและบนบก ใหสิทธิก ารเขามาจําหนายแก คนในชุมชนที่
มุงเนนการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑที่มาจากคนในทองถิ่น
4. มีการตรวจสอบผูจําหนายอาหารและประชุมผูจําหนายอาหารทุกเดือน
5. มีการเชื่อมโยงการทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียง จัดบริก ารแบบรวม
กิจกรรมไวดวยกัน (Package tour)
6. มีการจัดมัคคุเทศกเพื่อนําชมสถานที่สําคัญทีเ่ ปนแหลงทองเที่ยว
7. จัดกิจกรรมสงเสริมดานการศึกษา กิจกรรมตามวันเทศกาลสําคัญ สงเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม
8. มีสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูจําหนายสินคา โดยเงิน สวนหนึ่งเสียใหเปนคาใชจายสวน
กลาง และจายเปนสวัสดิการแกผูเสียชีวิต
สินคาและผลิตภัณฑ
1. ตลาดน้ํา ตลิ่ งชัน นอกจากจะเป นแหล งพัก ผอ นหยอ นใจของประชาชนในพื้น ที่ แ ละ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําแลว ยังเปนแหลงซื้อขายสินคาและผลิตภัณฑหลายชนิด ดังตอไปนี้
2. ประเภทอาหารคาว เช น อาหารทะเลเผา หอยทอด ผัด ไทย กวยเตี๋ยวเรื อ ทอดมั น
ปลาหมึก ย า ง ไส ก รอกยา ง บาบี คิ ว ลูก ชิ้น ทอด ห อ หมก หมี่ ก รอบ ก วยเตี๋ยวหมู ก วยจั๊ บน้ํา ข น
กวยเตี๋ยวเปด น้ําตก สมตํา แกงไทยโบราณ เชน สายบัวตมกะทิ แกงขี้เหล็ก หลนปูเค็ม
3. อาหารตามสั่งชนิดตางๆ อาหารไทย อีสาน มีทั้งในเรือและบนบก
4. ประเภทขนมหวานไทย เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชั้น ลอดชอง
สังขยา ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ มะพราวกะทิ ลูกชุบ ฯลฯ
5. ประเภทเครือ่ งดื่มสมุนไพร น้ําผลไมสด และเครื่องดื่มทั่วไป
6. ผลไมตามฤดูกาล เชน มะมวง มะละกอ กลวยน้ําวา กลวยหอม มะพราวออน กลวยไข
รวมทั้งผลไมนําเขาจากตางประเทศหลากหลายชนิด

122
7. พืชผักสวนครัวชนิดตางๆ จากชาวบานที่ปลูกในพื้นที่ และผูจําหนายทั่วไป
8. เสือ้ ผาเครื่องแตงกายทีท่ ําจากผาฝายและผาไหมไทย เสือ้ ผาตามสมัยนิยม
9. เครือ่ งประดับทีเ่ ปนงานหัตถกรรม
10. ประเภทตนไม ดอกไมนานาชนิด ไมประดับ
11. กระถางตนไม ปุย วัสดุอุปกรณปลูกตนไมและตกแตงสวน
กิจกรรมทองเที่ยวภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน
ตลาดน้ําตลิ่งชันเปนแหลงพักผอนและแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน อยูในกรุงเทพมหานคร
มีบรรยากาศที่ มีค วามเปน ธรรมชาติ เปน สถานที่ พัก ผ อ นของคนในเมือ งหลวง เป น กิจกรรม
ครอบครัว ของคนทุ ก ช วงวัย เป น แหลง รวมอาหารพื้ นบ า น และมีผ ลผลิ ตของชุ มชน กิ จกรรม
ทองเที่ยวภายในตลาดน้ํา มีดังนี้
1. การแสดงดนตรีบนเวที และการรองเพลงคาราโอเกะ
2. การเลนดนตรีไทยของกลุม ผูส ูงอายุในชุมชน
3. การนวดฝาเทาเพื่อผอนคลายความเมือ่ ยลา
4. การใหอาหารปลา ปลอยนก ปลอยปลา ปลอยเตา เพือ่ เปนศิริมงคลแกชีวิต
5. การนั่งเรือหางยาวเที่ยวชมวิถชี ีวิตริมน้ํา และชมสถานทีต่ างๆ ในพื้นที่ใกลเคียง
6. สาธิตการทําอาหาร เชน หมี่กรอบ ลูกชุบ
7. การเลือกซือ้ อาหารสินคาหลายชนิด เชน ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ สินคาหัตถกรรม
โอกาสทางการตลาดการทองเที่ยว
ตลาดน้ําตลิ่งชันตั้งอยูในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะเปนแหลง
พักผอนของคนที่ใชชีวิตอยูในเมืองหลวง มีการคมนาคมสะดวก และผูวิจัยไดทําการสํารวจความ
ตอ งการและความพอใจของนักทอ งเที่ยวตลาดน้ําตลิ่งชัน พบวานักทอ งเที่ยวชาวไทยรอ ยละ86
ตอ งการกลับมาเที่ย วซ้ําในตลาดน้ําแหง นี้ โดยใหเ หตุผลว าบรรยากาศรมรื่น เหมาะสําหรับการ
พักผอนในวันหยุด หลีกหนีจากเมืองที่วุนวาย ไดมาพักผอนคลายเครียด สะดวกในการเดินทางมา
รับประทานอาหารและพักผอนกับครอบครัว อาหารอรอย มีใหเลือ กหลายประเภทและมี ราคาถูก
มีกิจกรรมมากแตกตางจากที่อื่น และมีนักทองเที่ยวตางประเทศรอยละ 96 ตองการกลับมาเที่ยวซ้ํา
โดยใหเหตุผลวาชอบบรรยากาศตลาดน้ําตลิ่งชัน เปนประสบการณที่ดี นาสนใจและสนุกสนาน
อยูใกลเดินทางสะดวกสามารถเดินทางมาไดดวยตนเองหรือมาโดยรถรับจาง
ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว
1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ควรมีเอกสารประชาสัมพันธที่แปลเปนภาษา
ตางประเทศ ควรมีปายบอกทางใหเห็นชัดเจน และกําหนดระยะทางเปนกิโลเมตรใหเขาใจ ในทุก
เสนทางเขา-ออก รูปแบบการประชาสัมพันธโปรแกรมการทองเที่ยวควรมีขอความภาษาอังกฤษให
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นักทองเที่ยวตางชาติเขาใจ ควรใชพื้นที่บนเวทีการแสดงใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดทํากําหนดการ
กิจกรรม และประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบ ตลาดน้ําควรเปดวันจันทรถึงวันศุกรในชวงเย็น
ดวย
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ควรปรับปรุงความสะอาดของหอ งน้ํา
ควรมีหองน้ําแบบที่นั่งชักโครกเพื่อสะดวกของผูสูงอายุ จัดพื้นที่พักผอนใหเ พียงพอและกลมกลืน
กับธรรมชาติบริเ วณสวนหยอ ม โตะนั่งรับประทานอาหารบริเ วณเต็นทไมเพียงพอ ควรจัดที่นั่ง
สําหรับคนพิก ารที่ตอ งนั่งรถเข็นใหดีกวานี้ ที่จอดรถไมเพียงพอ ควรจัดเตรียมในการรองรั บ
นักทองเที่ยวใหมากกวานี้ รานอาหารบนแพแนนแออัด ควรขยายพื้นที่และควรใชหลังคามุงจากไม
รอนและดูมีความเปนธรรมชาติ ที่นั่งรับประทานอาหารบนแพไมสะดวก เกาอี้ตัวเล็กนั่งกับพื้น ไม
แข็งแรง คนแก คนอวนไมสามารถนั่งไดอ ยางสะดวก จัดหาถังขยะที่ดูดี จัดใหมีมากกวานี้ใน
บริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร การจราจรติดขัด ถนนแคบทําใหรถติด อยางไรก็ตามการจัดการ
ทองเที่ยวยังมีปญหาในเรื่องการสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน หอ งน้ําไมเพียงพอ ไมสะอาด
หรือขาดขอมูลทางการทองเที่ยว เชน เอกสารประชาสัมพันธที่แปลเปนภาษาตางประเทศ
3. คุณภาพการบริการและสินคา ควรมีการควบคุมราคาอาหารใหมีปริมาณเหมาะสมกับ
ราคา ควรเพิ่มอาหารที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้น หรือคิดเมนูอาหารใหมๆ ที่ไมซ้ําใคร
ใหเปนจุดเดนของตลาดน้ําตลิ่งชัน แมคาควรใหก ารบริการที่ดีและมีน้ําใจ สินคาบางรานควรมี
ราคายอมเยามากกวานี้ อยากใหมีก ารจัดการทองเที่ยวเพื่อ เรียนรูอาชีพและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน การทําการเกษตร และนําสินคามาดัดแปลงเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนควรฝกอบรมไกดใน
เรื อ เรื่ อ งมารยาทการต อ นรั บนั ก ทอ งเที่ ยว การใช คํ า พู ดกิริ ยามารยาทที่ สุ ภ าพโดยเฉพาะกั บ
นักทองเที่ยวตางประเทศ เพราะจะเปนการชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่ดี ตองการใหตลาด
น้ํายังคงอยูในรูปแบบของวิถีชีวิตชุมชนมากกวาเชิงพาณิชย มีการรักษาสิ่งแวดลอม ควรใชวัสดุใส
อาหารที่ทําจากธรรมชาติ ควรจัดการเรื่องการแยงลูกคาที่จําหนายอาหารประเภทเดียวกันบนแพ
4. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ความปลอดภัยของผูโดยสารในการนั่งเรือ ยังไม
มีเ สื้อชูชีพ ไมมีการจัดเตรียมการเรื่องการชวยชีวิตทางน้ํา คนขับเรือเร็วเกินไป ทําใหมีคลื่น แรง
กระทบเรือแมคา และอาจกอใหเกิดอันตรายได ควรตรวจตราดูแลนักทองเที่ยวที่ดื่มสุราสงเสียงดัง
รบกวนคนอื่น ใชวาจาไมสุภาพ สงผลกระทบตอนักทองเที่ยวตางชาติ (กลัว-เดินหนี) กําหนดพื้นที่
สําหรับคนสูบบุหรี่ เพื่อไมใหรบกวนคนอื่น
ดวยสภาพพื้น ที่ของตลาดน้ําตลิ่งชัน และศักยภาพของชุมชนที่เ อื้ออํานวยต อการจัดการ
ทองเที่ยว และจากผลการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศดังกลาว เปนภาพสะทอนที่ทําใหผูบริหารจัดการตลาดน้ํามองเห็นโอกาสในการเติบโต
ทางการทองเที่ยวของตลาดน้ําตลิ่งชันวามีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวนมาก
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ต อ งการที่ จะมาเที่ ยวตลาดน้ํ าแห งนี้ ดั งนั้ น ผู จัด การและผู ประกอบการในตลาดน้ํ าจะต อ งหา
แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และจัดการแกไขปญหาตางๆ ที่นัก ทองเที่ยว
ไดให ขอเสนอแนะไว อนึ่ งการแก ไขปญหาดั งกลา วนั้น จะตอ งไดรับความร วมมื ออยา งดียิ่งจาก
ผูประกอบการ และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในทุกสวนงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไม
วาจะเปนเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อ พัฒนาแหลงทองเที่ยว การเพิ่มวันเวลาในการบริการ การ
ประชาสัมพันธแ หลงทองเที่ยว เพื่อทําใหนัก ทอ งเที่ยวมาแลวเกิดความประทับใจและอยากที่จะ
หวนกลับมาเที่ยวซ้ําอีก ซึ่งผลที่ไดรับจะทําใหนักทองเที่ยวเขามาอยางตอเนื่อ ง ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยว อันจะนําไปสูความยั่งยืนในการจัดการทองเที่ยวชุมชนตอไป

รูปที่ 15 บรรยากาศกิจกรรมการทองเที่ยวบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน
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ขอมูลการบริการและการเดินทาง
ตลาดน้ําตลิ่งชัน เปดบริการวันเสาร-อาทิตย เวลา 07.00-16.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ
มีเรือบริก ารสําหรับนักทอ งเที่ยว มีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวหลายแหง เชน เสนทางจาก
ตลาดน้ําตลิ่งชัน ไปแวะที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ประมาณ 30 นาที แลวไปที่ตลาดน้ําวัดสะพาน
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระหวางเสนทางขากลับ แวะใหอาหารปลาสวายที่มีจํานวนมาก บริเวณหนา
วัดภาษีเจริญ รวมใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง คาบริการผูใหญราคา 90 บาท เด็ก 50 บาท (อายุต่ํากวา
2 ปไมเสียเงิน) อีกเสนทางหนึ่งชมวิถีชีวิตริมคลอง ชมสวนกลวยไม สวนงู นมัสการหลวงพอสด
วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ คาบริการผูใหญ ผูใหญ 120 บาท เด็ก 60 บาท
การเดินทางดวยรถยนตสวนตัว ถามาจากสะพานพระปนเกลา ผานเซ็นทรัลปนเกลา มุง
หนาตรงออกไป เมือเริ่มเขาสูถนนบรมราชชนนี ใหเ ลี้ยวซายเขาซอยจรัลสนิทวงศ 33 ทางเขา
สถานีตํารวจตลิ่งชัน ขับรถไปตามเสนทางจะพบสามแยก ใหเลี้ยวขวาขามทางรถไฟตรงเขาไปอีก
ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงสํานักเขตตลิ่งชัน ซึ่งเปนสถานที่ตั้งตลาดน้ํา ระหวางเสนทางจะมีปาย
บอกทางเปนระยะ ถาใชเสนทางถนนจรัญสนิทวงศ ใหเ ลี้ยวเขาแยกบางขุนนนทไปตามเสนทาง
หลัก เมื่อถึงแยกตลิ่งชันใหเลี้ยวซาย แลวขับรถไปตามเสนทางหลักจะเห็นปายสํานักงานเขตตลิง่ ชัน
สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2424-5448, หรือโทรศัพท 081-701-2565
ติดตอคุณธนัตชาติ บุญประกอบ ประธานประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน
การเดินทางดวยรถประจําทางสาย 28, 40, ปอ. 11, เมื่อเขาสูถ นนบรมราชชนนี ลงรถที่
บริเวณปากซอยจรัลสนิทวงศ 33 ตามเสนทางเขาสูสถานีตํารวจตลิ่งชันซึ่งอยูทางซายมือ แลวตอ
รถสองแถวเขาไปยังตลาดน้ํา มีรถโดยสารประจําทางสาย 79, 83 วิ่งจากถนนราชดําเนินเขาสูถนน
จรัลสนิทวงศและผานตลาดน้ําตลิ่งชัน
การใชเสนทางเรือ มีนัก ทองเที่ยวเชาเหมาเรือมาจากโรงแรมที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา
หลายแหง เชน โรงแรมโอเรียนเท็ล โรงแรมริเวอรไซด เปนตน
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บริบทชุมชนตลาดน้ําวัดลําพญา
ประวัติความเปนมา
ตลาดน้ําวัดลําพญาตั้งอยูบริเวณหนาวัดลําพญา ริมแมน้ํานครชัยศรี (ทาจีน) คําวา “ลําพระ
ยา” เดิมเปนชื่อของหมูบานในสมัยที่ยังเปนอําเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี มีประวัติเลาวาในสมัย
รัชกาลที่ 5 พระยากรมทาไดทําการขุดคลองบริเวณทายตลาด เพื่อ การจับจองที่นา มีช าวบานสอง
กลุม คือ ชาวมอญทีอ่ พยพมาจากสามโคกในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งบานเรือนอยูทางฝงตะวัน ตก
ของแมน้ํา ทําอาชีพการเกษตร และชาวจีนซึ่งตั้งบานเรือ นอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําทําการ
คาขาย บริเวณนี้จึงกลายเปนตลาดริมน้ํา วัดลําพญาแหงนี้ถือ กําเนิดราวป พ.ศ. 2400 อยูคูชุมชน
แหงนี้มานานนับ 100 ป ไดรับการบูรณะและพัฒนาใหสวยงาม สงบรมเย็น เปนที่ประดิษ ฐานของ
หลวงพอมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัย สรางดวยศิลาแลง พอกปูนและปดทองทับ ที่วัด
แหงนี้จะมีการจัดงานนมัสการในวันแรม 14 ค่ํา เดือน 4 ถึงวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 รวมเปนเวลา 3 วัน
เปนประจําทุกป (ตลาดน้ํา: ออนไลน)

รูปที่ 16 แสดงภูมิทศั นบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา
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ตลาดน้ําวัดลําพญาเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 โดย สภาวัฒนธรรมตําบลลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รวมกับวัดลําพญาโดยใชพื้นที่บนบกบริเวณวัดเปน ที่ตั้งรานค า
และมีการกอสรางแพขนาดใหญเปนรานจําหนายอาหารและที่นั่งรับประทานอาหารในน้ํา ตลาดน้าํ
แหงนี้เปนแหลงรวมผลิตผลทางการเกษตร ของชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลบางเลน และพื้นที่
ใกลเคียง เปนแหลงจําหนายผลิตภัณฑชุมชนของชาวบาน
รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
ตลาดน้ําวัดลําพญา ตั้งอยูในพื้นที่เขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา โดยมี
นายณรงคศักดิ์ เลิศสิทธิพันธเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดใชนโยบายการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนวัดและโรงเรียน ซึ่งตลาดน้ําตั้งอยูบริเวณหนาวัด
และใชพื้นที่สนามของโรงเรียนเปนที่จอดรถ รูปแบบการจัดการตลาดน้ําวัดลําพญามีดังนี้
1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว เชน เสนทางถนนลาดยางที่มีความกวางทํา
ใหรถสมารถวิ่งสวนกันไดสะดวกเขาสูแหลงทองเที่ยว มีปายบอกทางเปนระยะ จัดพื้นที่จอดรถฟรี
และมีเจาหนาที่ดูแลบริเวณที่จอดรถ มีเอกสารแผนพับประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดหองสุขา
บริการฟรีสําหรับนักทองเที่ยว จัดที่นั่งพักผอนและสนามเด็กเลน
2. มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการตลาดน้ํา มีการจัดพื้นที่จําหนายอาหารสําหรับคนใน
ชุมชนที่เนนสินคาและผลิตภัณฑที่มาจากคนในทองถิ่น โดยสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน จัดใหมีการประชุมผูจําหนายอาหารทุกเดือน
3. ใหสิทธิ์การจําหนายสินคาแกคนที่อาศัยอยูในชุมชนกอน
4. มีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว เชน นั่งเรือชมธรรมชาติ แวะที่วัดสุขวนารามเยี่ยมชม
พิพิธ ภัณฑก ารเรียนรูการแสดงเครื่อ งมือทํา การเกษตร การใหอาหารปลาบริเ วณหนาวัด มีการ
ทําบุญสะเดาะเคราะห โดยการลอดพระอุโบสถเพื่อความเปนศิริมงคล
5. มีการจัดมัคคุเทศกทองถิน่
6. จัดพื้นที่จําหนายอาหารและนั่งรับประทานอาหารบนแพในน้ําและพื้นที่นั่งบนบก
7. จัดพื้นที่จําหนายสินคาบนบกริมน้ํา แยกประเภทสินคาเปนกลุมใหอยูในพื้นทีเ่ ดียวกัน
8. มีการเปดพื้นทีเ่ ฉพาะใหสินคาประเภทอืน่ ๆ สําหรับคนนอกชุมชนมาจําหนายสินคา
สินคาและผลิตภัณฑ
ตามนโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการตลาดน้ํา ที่ใหโอกาสคนในชุมชน
จําหนายสินคาและผลิตภัณฑที่มาจากคนในทองถิ่น ทําใหเสนหของตลาดน้ําแหงนี้คือ ความเปน
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วิถีชีวิตชุมชนไมวาจะเปนอาหารทองถิ่น ผลิตภัณฑชุมชน อีก ทั้งการไดศึก ษาประวัติศาสตรของ
ชุมชนจากศูนยเรียนรู สินคาและผลิตภัณฑของตลาดน้ําวัดลําพญามีดังนี้
1. ประเภทอาหารคาว เช น อาหารทะเลเผา ปลาเผา หอยทอด ผั ดไทย ก วยเตี๋ ยวเรื อ
ทอดมัน ปลาหมึกยาง หอหมก หมี่กรอบ กวยเตี๋ยวหมู กวยจั๊บน้ําขน กวยเตี๋ยวเปด น้ําตก สมตํา
แกงไทยโบราณ เชน สายบัวตมกะทิ แกงขี้เหล็ก หลนปูเค็ม
อาหารตามสั่งชนิดตางๆ
2. ประเภทอาหารหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ซาหริ่ม ลอดชอ ง
ไอศครีมกะทิ ขนมลูกชุบ ลอดชอง ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ ขนมบาบิ่น
3. ประเภทผลไม เชน ชมพู มะมวง มะปราง กลวยน้ําวา กลวยหอม กลวยไข มะพราว
ออน รวมทั้งผลไมชนิดตางๆ ตามฤดูกาล
4. ประเภทพืชผักสวนครัว ผักพื้นบาน และพืชผักสมุนไพรชนิดตางๆ
5. ประเภทไมดอกไมประดับ กลวยไม
6. เสือ้ ผาเครื่องแตงกาย ที่ทําจากผาฝาย และผาไหมไทย
7. เครือ่ งประดับทีเ่ ปนงานหัตถกรรม
8. ผลิตภัณฑชุมชน การทําเครือ่ งจักสานจากผักตบชวา การทําเข็มขัด กระเปาสตางค

รูปที่ 17 แสดงพิพธิ ภัณฑเรือไทยและเครือ่ งมือทําการเกษตรที่วัดสุขวัฒนาราม
เปนแหลงทองเที่ยวทีเ่ ชือ่ มโยงกับตลาดน้ําวัดลําพญา
กิจกรรมทองเที่ยวภายในตลาดน้ําวัดลําพญา
ตลาดน้ําวัดลําพญาแหงนี้ เปนแหลงรวมสินคาผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนและเปน
แหลงเรียนรูวิถชี ีวิตชุมชน ประวัติศาสตรทอ งถิ่น มีกิจกรรมหลากหลายดังนี้
1. การเลือกซือ้ อาหาร ผัก ผลไม ตนไม ไมดอกไมประดับ สินคาหัตถกรรม
2 สาธิตการทําขนมบาบิน่ มะพราวออน
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3. การใหอาหารปลา
4. ศูนยรวมพระเครือ่ ง
5. การนวดเพือ่ สุขภาพ
6. การทําสปาปลา (การแชเทาลงในอางน้ําที่มีลูกปลาตัวเล็ก ๆ มากัดแทะที่เ ทาเพื่อกัดกิน
เซลเนื้อเยื่อที่หมดอายุ)
7. การนั่งเรือลองไปตามแมน้ําทาจีน แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑการเรียนรูการแสดงเครื่องมือ
ทําการเกษตรที่วัดสุขวัฒนารามทําบุญ ไหวพระ และทําพิธีรอดพระอุโบสถ
8. การนั่งเรือชมทิวทัศนตามธรรมชาติริมฝงแมน้ํานครชัยศรี (ทาจีน) ซึ่งมีเรือหลายรูปแบบ
เชน เรือแจวแบบโบราณ เรือลาก เรือกระแชง โดยมีเสนทางการลองเรือแจวโบราณ จะลองเรือไป
ตามลําน้ําทาจีน ออกจากหนาวัดลําพญาไปนมัสการศาลเจาแมทับทิมซึ่งเปน ศาลศัก ดิ์สิทธิ์ประจํา
ตําบลลําพญา ใชเวลาประมาณ 30 นาที ประเภท เรือลาก จะลองไปตามแมน้ําทาจีนไป-กลับ ออก
จากหนาวัดลําพญาไปวัดสุขวัฒนาราม เรือจะออกจากหนาวัดลําพญาไปวัดบางพระ (วัดหลวงพอ
เปน) ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง และที่บริเวณหนาวัดลําพญามีวังปลา ชุกชุมหลายชนิด เชน
ปลาสวาย ปลากระแห ปลาแรด ปลาเทโพ สามารถใหอาหารปลาได
โอกาสทางการตลาดการทองเที่ยว
จากผลการสํ ารวจความต อ งการและความพอใจของนั ก ท อ งเที่ ยวตลาดน้ํ า วั ด ลํ า พญา
พบวานักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ 86 ตองการกลับมาเที่ยวซ้ําในตลาดน้ําแหงนี้ โดยใหเหตุผลวา
การเดินทางสะดวกใกลกรุงเทพฯ มีการจัดการที่ดี สถานที่ไมแออัด ชอบบรรยากาศ ไดทองเที่ยว
วิถีชีวิตชุมชนไดความรูจากการทองเที่ยว ไดพักผอนคลายเครียดจากการทํางาน หลีกหนีบรรยากาศ
ในเมืองที่วุนวาย จะกลับมาดูการเปลี่ยนแปลง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นของคนในชุมชน เลือกซื้อสินคา
และงานหัตถกรรม ชอบอาหารอรอย มีอาหารทองถิ่นที่หารับประทานยาก พื้นที่มีความเปน
ธรรมชาติไมเปนธุรกิจมากเกินไปอยากใหคงไวแบบนี้ นักทองเที่ยวตางประเทศรอยละ 82 ตองการ
กลับมาเที่ยวซ้ํา โดยใหเหตุผลวาชอบนั่งเรือแพชมธรรมชาติ ชอบบรรยากาศธรรมชาติ ศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชน ผูคนเปนมิตร ชิมอาหารไทย
จากผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น และความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ย วชาวไทยและชาว
ตางประเทศดังกลาวเปนภาพสะทอนที่ทําใหผูบริหารจัดการตลาดน้ํามองเห็นโอกาสในการเติบโต
ทางการทองเที่ยวตลาดน้ํา ดังนั้นจึงเปนขอคิดสําหรับผูที่เกี่ยวขอ งในการจัดการตลาดน้ําวา จะทํา
อยางไรจึงจะใหนักทองเที่ยวมาแลวเกิดความประทับใจและอยากที่จะหวนกลับมาอีก
ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว
1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เพิ่มการประชาสัมพันธในสื่อตางๆ เพื่อใหคน
ไดรูจัก มากขึ้น ทําปายบอกทางใหชัดเจน ควรระบุระยะทางจํานวนกิโลเมตร การเลี้ยวซาย-ขวา
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กอนที่จะเขามาถึงยังแหลงทองเที่ยว มีแผนที่แสดงการจัดสินคาวาจุดใดมีอะไรจําหนาย จัดพื้นที่
ตามประเภทอาหาร เชน ผลไม ผักสด อาหารตามสั่ง ของที่ระลึก เพื่อ ความสะดวกในการเลือก
ซื้อ จัดงานแสดงประกวดพระเครื่องซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ควรขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่
มีจํานวนมาก ควรใชวัสดุธรรมชาติทําหลังคา(มุงจาก) เพราะทําใหไมรอน หลังคาสังกะสีรอ นมาก
จัดโตะเกาอี้นั่งรับประทานอาหารใหมากกวานี้
3. คุณ ภาพการบริ การและสิ นคา ควรจัดใหมีสิ นคาภายในทองถิ่น มากกวานี้ ควรมี
กิจกรรมการแสดงของชุมชน โดยเฉพาะใหโอกาสเยาวชนเขามารวมกิจกรรม ควรมีผูใหความรูบน
เรือเมื่อผานจุดตางๆ ที่เรือเลนผาน โดยการจัดมัคคุเทศกทองถิ่นหรือจัดมัคคุเ ทศกนอ ย ควรหาจุด
ขายของสถานที่เพิ่มกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว
4. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ไมควรใหรถเขามาใกลทางเดินเขาตลาด ใหจอด
รถบริ เ วณสนามของโรงเรี ย นและหน า วั ด เพราะบริ เ วณนั้ น มี ร า นจํ า หน า ยสิ น ค า และมี ก ลุ ม
นักทองเที่ยวเดินเลือกซื้อสินคาอาจเกิดอันตรายได เนื่องจากมีเด็กที่มากับครอบครัว
ขอมูลการบริการและการเดินทาง
ตลาดน้ําวัดลําพญา เปดบริการเฉพาะวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเ วลาประมาณ 06.00-15.00น.
ฝายประชาสั มพัน ธตลาดน้ําวัดลําพญา โทร. 081-7634179, 081-6597371, 081-7214874 สภา
วัฒนธรรมตําบลลําพญา โทร. 034-391626 วัดลําพญา โทร. 034-391985
1. การใชเสนทางสายปนเกลา-นครชัยศรี ขับรถตรงไปจนถึงบริเวณสะพานลอยที่จะเขาสู
ศาลายาใหขึ้นสะพานเลี้ยวขวาผานมหาวิทยาลัยมหิดล แลวเลี้ยวซายผานหนาที่วาการอําเภอพุทธ
มณฑล ถึงสถานีตํารวจพุทธมณฑลแลวใหเลี้ยวขวาขับรถตรงไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ก็จะพบ
วัดลําพญาอยูทางซายมือ (ใชเวลาประมาณ 45 นาที)
2. เสนทางจากบางบัวทอง ขับตรงไปอําเภอบางเลน ประมาณ 10 กิโลเมตร ใหสังเกตปาย
เขาสูอําเภอบางเลนดานซายมือ เลี้ยวซายไปประมาณ 20 กิโลเมตร จะพบทางแยกซายมืออีก ครั้ง
(กอนขามสะพานแมน้ําทาจีน) ใหเลี้ยวซายเขาไปประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะพบวัดลําพญา
3. รถโดยสารประจําทาง สายกรุงเทพฯ-นครปฐม โดยใหมาลงที่ตัวตลาดนครปฐม แลว
จากนั้นใหนั่งรถสองแถว สายนครปฐม-ลําพญาหรือ สายลําพญา-ทุงนอย ใหลงที่หนาวัดลําพญา
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บริบทชุมชนตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
ประวัติความเปนมา
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งตั้งอยูตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปน
หนึ่งใน 6 ตําบลที่อยูในคุงกระเพาะหมู มีลักษณะสภาพพื้นที่ค ลายกระเพาะหมูหรือ แอกวัวเปน
พื้น ที่สีเ ขียวที่เ ป นแหลง เพาะปลูก พืช ผลทางการเกษตร ตลาดน้ํ าบางน้ํ า ผึ้ง เกิด ขึ้ นมาจากการมี
แนวความคิดของคนในชุมชน ที่ตองการถายทอด วิถีชีวิตชาวบานในอดีตเมื่อประมาณ 40 กวาปที่
ผานมา เนื่องจากสภาพพื้นที่อําเภอพระประแดงเปน ที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา มีลําคลองอยู
ทั่วไปซึ่งแตละคลองจะเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา ดังนั้นการคมนาคมจะใชการสัญจรทางน้ําเปน
เสนทางสําคัญ ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทําสวนผลไม เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ
และมีแ หลงน้ํ าในลํา คลองตามธรรมชาติหลายสายทํ าใหพื้นที่เหมาะสํา หรับทําการเกษตร จึง มี
ผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก อาทิ เชน มะมวง มะปราง มะพราว หมาก กลวยน้ําวา กลวย
หอม มะนาวและพืช ผั ก สวนครั วชนิ ดตาง ๆ ชาวบ านจึ งนํ า ผลผลิตในสวนใส เ รือ มาจํ า หน า ยที่
บริเวณปากคลอง จึงเกิดแหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคาขึ้นในชุมชนแหงนี้ (ตลาดน้ํา: ออนไลน)

รูปที่ 18 แสดงภูมิทศั นและกิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
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ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งอยูทามกลางความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ถูก
โอบลอมดวยแมน้ําเจาพระยาและยังคงความสมบูรณตามรูปแบบเกษตรดั้งเดิม ซึ่งคณะรัฐ มนตรีมี
มติอนุมัติใหอนุรักษเปนพื้นที่สีเขียวในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง
มีพันธุ ไมช นิดตา ง ๆ มากมายที่ใหค วามรม รื่น บริ เวณนี้ จึงเปน แหล งผลิตอากาศบริ สุ ทธิ์ ให แ ก
ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ชวยกรองฝุนละอองและมลพิษ ทาง
อากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูเปนจํานวนมาก และเปนแหลงศึกษาพันธุไมนานาชนิด
ที่หายาก รวมทั้งเปนแหลงทําการเกษตรอินทรียของชาวบานในชุมชน ที่ปลูกพืชผักแบบธรรมชาติ
ไมใชสารเคมี ดังนั้นพืชผักผลไมที่มาจากสวนในพื้นที่แหงนี้จึงปลอดภัยจากสารพิษปนเปอน
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเปดตัวขึ้นเมื่อวัน ที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ดวยความรวมมือของ
องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง และประชาชนในพื้นที่มีความตองการสรางตลาดน้ําขึ้นมาเพื่อ
จําหนายผลผลิตทางการเกษตร จึงไดมีการนําแนวความคิดดังกลาวเขาสูประชาคมตําบล ซึ่งไดรับ
การตอบรับจากประชาชนในชุมชน และมีการดําเนินงานในลักษณะศูนยจําหนายสินคาของชุมชน
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน การดําเนินชีวิตของชาวบานที่มีมาแตโบราณที่บง
บอกถึงเสนหของทองถิ่นสะทอนความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยโบราณ ที่จําลองภาพการ
ดําเนินชีวิตโดยมีการใชเรือจําหนายสินคาริมคลองบางน้ําผึ้ง มีทั้งอาหารคาวหวานไทยโบราณชนิด
ตางๆ มีพืชผักสมุนไพร ผักพื้นบาน มีซุมจําหนายสินคาผลิตภัณฑ (OTOP) ทีม่ ีชื่อเสียงของทองถิ่น
และของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งมีสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคใหประชาชนและนัก ทองเที่ยว
ไดเลือกซื้ออยางหลากหลาย
รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
การจั ดการตลาดน้ํ าบางน้ํ า ผึ้ง อยู ภายใต ก ารบริ หารงานขององค การบริ หารสวนตํา บล
บางน้ําผึ้ง โดยมีคุณสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ เปนผูจัดการตลาดน้ํา ได ใชนโยบายการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักการมี สวนรวมของประชาชนในชุมชน และวั ดบางน้ํา ผึ้งเนื่องจากพื้น ที่ตลาดน้ําใช
บริเวณหนาวัด รูปแบบการจัดการตลาดน้ําบางน้ําผึ้งมีดังนี้
1. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในเรื่อง สถานที่จอดรถฟรี และมีผูดูแลความ
ปลอดภัย มีการติดปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว มีเอกสารแผนพับ มีการจัดบริก ารหองสุขา
มีสนามเด็กเลน มีการจัดที่นั่งพักผอนในสวนสําหรับนักทองเที่ยว
2. มีคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา มีการประชุมผูจําหนายอาหารทุกเดือน
3. มีการจัดพื้นที่จําหนายอาหารสําหรับคนในชุมชนที่เนนสินคาและผลิตภัณฑที่มาจากคน
ในทองถิ่น
4. มีการกํากับตรวจสอบเรื่อ งการแตงกายของผูจําหนา ยสิน คา ที่จะตองเปน เสื้ อที่ มีตรา
สัญลักษณของตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเทานั้น
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5. มีการสะสมเงินสวนกลางเพือ่ จัดเปนสวัสดิการสําหรับสมาชิกทีเ่ สียชีวิต
6. มีการจัดพื้นที่สําหรับคนพิการขายผลิตภัณฑหัตถกรรมพรมเช็ดเทา ขายลอตเตอรี่
7. มีการจัดพื้นทีส่ ําหรับพอคานอกชุมชนจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค เครื่องประดับ
เสือ้ ผาตามสมัยนิยม
สินคาและผลิตภัณฑ
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งมีนโยบายการดํ าเนินงานที่ใหโอกาสคนในชุมชนจํ าหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑที่มาจากคนในทองถิ่น ทําให มีสินคาผลิตภัณฑชุมชนอยางหลากหลาย อีกทั้ง ภายใน
ชุมชนมี การสงเสริ มอาชีพ จึงทํ าใหนัก ทอ งเที่ยวได พบเสนหข องตลาดน้ํา แหงนี้คื อ ภูมิปญญา
ทองถิ่น ไมวาจะเปนอาหารไทยโบราณ การชาง งานฝมือของคนในชุมชน สินคาและผลิตภัณฑของ
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งมีดังนี้
1. อาหารคาวชนิดตาง ๆ เชน ทอดมัน ปอเปยะทอด ปลาหมึกยาง ไสกรอกยาง ลูกชิ้นทอด
น้ําพริกชนิดตางๆ หอหมก ถุงทอง หมี่กรอบ กวยเตี๋ยวลําไย กวยเตี๋ยวเรือ กวยเตี๋ยวหมู กวยจั๊บน้ํา
ขน กวยเตี๋ยวเปด น้ําพริกชนิดตางๆ
2. ขนมหวาน เชน ขนมลืมกลืน ตะโกมะพราว วุนลูกชุบ ตะโกแ หว วุนอันดามัน ขาว
เหนียวมูล (สีขาว) ขาวเหนียวใบเตย (สีเขียว) ขาวเหนียวขมิ้น (สีเหลือง) และขาวเหนียวดํา หนา
กุง หนาปลาแหง หนาสังขยา หนาลูกตาลเชื่อม หนามะพราว
3. ผลไมจากสวน เชน มะมวง มะปราง กลวยน้ําวา กลวยหอม กลวยไข มะพราวออน
รวมทั้งผลไมชนิดตางๆ ตามฤดูกาล และพืชผักสมุนไพร
4. ผลิตภัณฑชุมชนไดแก การทําธูปหอม เทียนหอม การทําลูก ประคบสมุนไพร ยาสระ
ผม สบูสมุนไพร ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว ทําเปนโมบาย แจกัน โคมไฟ เข็มขัด สิ่งประดิษฐ
จากลูกตีนเปดเปนของตกแตงบาน พรมเช็ดเทา การปกลวดลายลงบนเสื้อ ผาปูโตะ ผามานหนาตาง
การเพ็นทสีเสื้อ การเพาะปลูกไมดอก ไมประดับ
5. การทําน้ําปุยหมักชีวภาพ
6. การนวดแผนไทย บริการนวดตัว นวดฝาเทา
7. ดูดวงทํานายโชตชะตา
8. สินคาตามตามสมัยนิยม เชน เสื้อผา รองเทา กระเปา
9. การสาธิตการทําขนมตุบตับ้ การทําโรตี การทําไอศกรีมโบราณ การทําชาชัก การทํา
น้ําผลไม การทําน้ําสมุนไพร
กิจกรรมทองเที่ยวภายในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตริมแมน้ําเจาพระยา เปดโอกาสใหนัก ทองเที่ยว
ไดสัมผัสแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ซึ่งมีกิจกรรมทองเที่ยวหลายรูปแบบดังตอไปนี้
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1. การพายเรือ ชมทั ศนี ยภาพในคลองบางน้ําผึ้ง ที่ตลาดน้ําจะมีเ รือ พายแบบโบราณไว
บริการนักทองเที่ยว โดยคิดคาบริการพายเรือในราคาลําละ 40 บาทตอ 1 ชั่วโมง
2. การนั่งรถมาชมทัศนียภาพบริเวณตําบลบางน้ําผึ้งและพื้นที่ใกลเคียงคิดคาบริการราคา
คนละ 100 บาทตอ 1 ชั่วโมง
3. การขี่จักรยานชมทัศนียภาพบริเวณเกาะบางกระเจา นัก ทองเที่ยวสามารถขี่จัก รยานไป
ตามเสนทาง จะมีจุดแวะชมสถานที่ เชน วัดบางน้ําผึ้งนอก ที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยามีโบสถเกาแก
ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงาม ชมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของบานบางน้ําผึ้งหมูที่
3 ชมพื้นที่โครงการสวนเกษตรกลางมหานคร คิดคาบริการจักรยานคันละ 50 บาท
4. กิจกรรมบนเวทีในชวงเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมตามวั นสําคั ญของตํา บลบาง
น้ําผึ้ง เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติเปนตน และใน
วั น เสาร อ าทิ ตย เ ทศกาลวั น หยุ ด ปกติจ ะมี ด นตรี ใ นสวน มี เ วที ร อ งเพลงคาราโอเกะสํ า หรั บ
นักทองเที่ยวที่มีความสามารถและชอบการรองเพลง
5. มุมศิลปะในสวน มีกิจกรรมสําหรับเด็กและครอบครัวทํากิจกรรมรวมกัน เชน การวาด
ภาพระบายสีรูปตุกตาจากปูนพลาสเตอร การออกแบบวาดภาพระบายสีลงบนกระเปาผา การทํา
เที ย นเจล การระบายสี บนปา ยแผน ไม การระบายสี ทําผ าบาติก การผลิตงานรี ไ ซเคิ ล จากขวด
พลาสติก
6. มีการทําบุญสะเดาะเคราะห ถวายสังฆทานที่วัดบางน้ําผึ้ง
7. การนวดแผนไทยบางน้ําผึ้ง มีการนวดตัว นวดฝาเทา
8. พิพิธภัณฑการเรียนรูบานเรือนไทย
9. กิจกรรมการนั่งเรือชมหิ่งหอย
10. ที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย (Home stay)
11. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีกิจกรรมฐานการเรียนรูภ ายในหมูบาน
เชน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การทําสมุนไพรลูกประคบ การทําสบู ยาสระผมจากสมุนไพร
การทําธูปหอม การทําผาบาติก
โอกาสทางการตลาดการทองเที่ยว
จากผลการสํารวจความตองการและความพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง พบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ 86 ตอ งการกลับมาเที่ยวซ้ําในตลาดน้ําแหงนี้ โดยใหเหตุผ ลวา การ
เดินทางสะดวกใกลกรุงเทพฯ อากาศบริสุทธิ์ ไดศึกษาการใชชีวิตตามธรรมชาติของคนในชุมชน
สถานที่ แ ห ง นี้ เ ป น แบบอย า งที่ ดี ข องสั ง คมไทยที่ แ สดงใหเ ห็ น “การพึ่ ง ตนเองให มากที่ สุ ด ”
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชอบธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เ ปนสวน บรรยากาศรมรื่น สถานที่สวยงาม
นาเที่ยว มีของกินมากมาย รสชาติและราคาอาหารที่เหมาะสมไมแพงจนเกินไป มีสินคาชุมชนและ
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สินคาอื่นๆอยางหลากหลาย นัก ทองเที่ยวชาวตางประเทศรอยละ 84 ตอ งการกลับมาเที่ยวซ้ําใน
ตลาดน้ํ าแหง นี้ โดยให เหตุผลวา กิ จกรรมนา สนใจ มีสิ่ง ให ศึก ษาเรียนรู อย างหลากหลาย ชอบ
ธรรมชาติและบรรยากาศภายในตลาดน้ํา ชอบอาหารไทย และขนมไทย ชอบบรรยากาศบานเรือน
ไทย ชอบการนวดแผนไทย แมคาและนักทองเที่ยวคนไทยมีความเปนกันเอง
ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว
1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ควรติดปายประชาสัมพันธสถานที่เ ที่ยวของ
ตลาดบางน้ําผึ้งใหมากขึ้น ควรมีปายบอกทางเปนระยะๆ โดยเฉพาะปายบอกทางเขามาในตลาดควร
ใหมีขนาดใหญที่มองเห็นชัดเจน
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว อยากใหมีรถรับสงเพิ่มมากขึ้นในการเดิน
ทางเขามาในตลาดจนถึงเวลา 20.00 น.
3. อยากใหเปดตลาดน้ําทั้งวันถึงตอนเย็นเพื่อใหมีเวลามากขึ้น โดยเฉพาะในวันอาทิตย
ตลาดน้ํามักจะปดเร็วอยากใหมีเวลามากขึ้น
4. รานคาในคลองหนาแนนเกินไป ทําใหไมเห็นธรรมชาติ ตองแกไขใหดูเหมาะสมกวานี้
5. ควรมีถังขยะเพิ่มมากขึ้น
6. อยากใหมีของที่ระลึกขายมากกวานี้
7. ควรมีมัคคุเทศกใหบริการตามจุดตางๆ
8. อยากใหมีตลาดตนไมมากกวานี้
9. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ควรมีรั้วกั้นบริเวณทางเดินริมคลองปองกันเด็ก
และผูสูงอายุที่อาจจะเดินตกลงไปในคลอง ควรเพิ่มการรักษาความปลอดภัยใหมากขึ้น
ขอมูลการบริการและการเดินทาง
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง เปดบริการวันเสาร-อาทิตย เวลา 07.00-14.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ
ที่ตรงกับวันจันทรและวันศุกร (เอกสารประชาสัมพันธตลาดน้ําของอบต.บางน้ําผึ้ง )
1. การเดินทางดวยรถยนตสวนตัว ใชเสนทางดวนพระราม 9 ลงสะพานแลวขับรถไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวซายเขาไปตลาดพระประแดง ขับตรงไปจนสังเกตเห็นรานแวนท็อปเจริญ ให
เลี้ยวซายแลวขับตรงไปผานใตส ะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ใหเลี้ยวขวาออกไปทางบางกอบัว
แลวขามสะพาน จากนั้นก็ตรงไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงทางเขา "วัดบางน้ําผึ้งใน" ใหเลี้ยว
ขวาเขาไปอีกประมาณ 600 เมตร ก็จะถึงตลาดน้ํา ระหวางเสนทางจะมีปายบอกทางเปนระยะ
2. รถโดยสารประจําทาง สาย 6, 20, 82, ปอ. 506, 20, 82 และ 138 ไปลงที่พระประแดง
แลวตอรถสายพระประแดง-บางกอบัว ไปลงที่ทางเขาวัดบางน้ําผึ้งใน จากนั้นนั่งมอเตอรไซค
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รับจางเขาไปยังตลาดน้ํา หรือ อาจจะนั่งรถสองแถวซูบารุที่จอดอยูหนาที่ทําการอําเภอพระประแดง
เขาไปยังตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
3. การเดินทางโดยใชเรือขามฟากจากทาน้ําพระประแดงฝงทีม่ าจากตลาดสําโรง จะมีรถ
สองแถวจอดบริเวณอิมพีเรียลเวิรล ไปทาน้ําพระประแดง ขามเรือไปยังฝงที่ทําการอําเภอพระปะ
แดงจะมีทารถสองแถวซูบารุ วิ่งไปยังตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง หรือจะนั่งมอเตอรไซครับจางก็ได

รูปที่ 19 กิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
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บริบทชุมชนตลาดน้ําดอนมะโนรา
ประวัติความเปนมา
ตําบลดอนมะโนรามีลําคลองในพื้นที่หลายสาย วิถีชีวิตของคนในอดีตมีการใชเสนทางการ
คมนาคมทางน้ําเปน หลัก ตลาดน้ํ าจึงเปนแหลงค าขายหรือ แลกเปลี่ ยนสิน คา ที่ เปนผลิตผลทาง
การเกษตรที่ชาวบานปลูกในสวน และสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเป นตอ การดํารงชีวิต ดวยสภาพ
พื้นที่ราบลุมที่มีน้ําขึ้น-น้ําลงของระดับน้ําในแมน้ําลําคลอง ชาวบานจึงใชวิธีการนัดหมายการมาพบ
กัน ที่ตลาดน้ําตามวันที่ตรงกับ ขางขึ้น-ขางแรม ในวัน 2 ค่ํา 7 ค่ํา และ 12 ค่ํา อีกทั้งเปนภูมิปญญา
ของชาวบ า นที่ ทํา สวนผลไม แ ละพื ช ผั ก ชนิ ดต า งๆ การกํ า หนดวั น ดั งกล า วนั้น ทํ าใหช าวสวน
สามารถเก็บผลผลิตมาจําหนายไดตามอายุการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
ทีช่ าวบานมักจะเรียกวา “ผลไมแกจัดหรือสุกไดที่” จึงทําใหพืชผักผลไมมีค วามสดตามธรรมชาติ
และมีค วามอรอ ย ภาพลักษณข องตลาดน้ําแหงนี้เ ปนวิถีก ารดําเนิน ชีวิต ที่เกิด ขึ้นมาไมนอ ยกว า
100 ป และชาวบานในชุมชนแหงนี้ก็จะยังคงอนุรักษตลาดน้ําวิถีชีวิตแหงนี้ไวตลอดไป ซึ่งชาวบาน
เรียกกันวา “ตลาดน้ําปากคลองดอน หรือ ตลาดน้ําทาคานัดบน”

รูปที่ 20 บรรยากาศการซือ้ ขายสินคาทีบ่ ริเวณตลาดน้ําดอนมะโนรา
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ทุกวันที่มตี ลาดน้ําชวงเวลาประมาณ 6 โมงเชาชาวบานจะพายเรือ นําสินคาที่เปนผลผลิต
จากสวนมารวมตัวกันทีบ่ ริเวณหมู 5 ซึ่งมีคลอง 3 สายที่ตัดผานในหมูบานมาบรรจบกัน สวนผูซื้อ
บางคนก็จะพายเรือมาตามลําคลอง บางคนก็จะมาโดยใชเสนทางถนนภายในหมูบาน เรียกวาใคร
สะดวกทางไหนก็มาทางนั้น บรรยากาศการซื้อขายสินคาจะอยูในชวงเวลาประมาณ 06.00-08.00 น.
หลังจากนั้นแมคาก็จะเริ่มพายเรือลองไปตามลําคลอง จากตําบลดอนมะโนรา ขึ้นไปจนถึงตลาด
น้ําทาคานัดลาง ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลทาคา อําเภออัมพวา เพื่อ ใหช าวบานที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นได
เลือกซื้อสินคา และในระหวางเสนทางที่พายเรือลองไปนั้นก็จอดแวะขายสินคาระหวางทางเรือ่ ยไป
บรรยากาศของการซื้ อขายสิน คาที่ ตลาดน้ํา จะสิ้ นสุดลงเวลาประมาณ 11.00 น. ตลาดน้ํา แหง นี้
นอกจากจะเปนแหลงซื้อขายแลว ยังเปนสถานที่พบปะของชาวบานในพื้นที่และตําบลใกลเคียงมี
การพูดคุยทักทาย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันมีบรรยากาศดุจญาติมิตร
รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
การจั ดการตลาดน้ํ า ดอนมะโนราเป น ไปในลั ก ษณะตามธรรมชาติ ข องวิถี ชี วิต ชุ มชน
เนื่ อ งจากพอ คา แม ค าตลาดน้ํา สวนใหญเ ปน คนในตํ าบลดอนมะโนราและพื้น ที่ใกล เ คียง เป น
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันมากกวาการทําธุรกิจการคาเพื่อมุงหวัง
ผลกําไร จะมีการนําสินคามาจําหนายในวันที่มีตลาดนัด
1. บริเวณพื้นที่บนบกของตลาดน้ําอยูในที่ดินของเอกชน เปนกรรมสิทธิ์ของคนในตระกูล
เกาแกดั้งเดิมในชุมชน สวนพื้นที่ในลําคลองเปนที่สาธารณะตามกฎหมาย เจาของที่ดินเก็บคาใช
พื้นที่ในราคาที่ไมแพงมากนัก และในระยะ 1-2 ปที่ผานมา ในวันที่ไมมีตลาดน้ําสภาพพื้นที่บนบก
ก็จะกลายเปนตลาดนัดที่มีพืชผัก ผลไม รวมทั้งมีอาหารสดและอาหารสําเร็จรูป จัดขายทุกวันจันทร
และพฤหัส เวลาประมาณ 14.00-17.00 น. เปนการสรางโอกาสในการซื้อขายสินคาใหแ กคนใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแมคาในตลาดบางคนก็เปนเจาของสวนพืชผักผลไมนั่นเอง
2. มีผูประกอบการประมาณ 20-30 ราย ซึ่งเปนไปตามวิถีก ารดําเนิน ชีวิตตามธรรมชาติ
ของชาวบานที่ใครมีผลผลิตในสวนก็นํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนั้นก็จะมีเรือ พอคาที่นํา
สินคาอุปโภคที่จําเปนในการดําเนินชีวิตเขามาจําหนายในตลาดน้ํา
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ ฐานในเรือ่ งสถานที่จอดรถ ในดานอืน่ ๆ ยังไมมีมากนัก
4. มีการติดปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวไวที่บริเวณทางแยกระหวางเสนทางที่จะมา
ตลาดน้ําโดยองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา ซึ่งนาจะมีการติดปายใหมากขึ้นโดยเริ่มจาก
ถนนใหญ และปากทางเขามาในชุมชน เพือ่ ใหคนรูจักมากขึ้น
สินคาและผลิตภัณฑ
สินคาทีม่ ีการซือ้ ขายหรือแลกเปลี่ยนกันในตลาดน้าํ ดอนมะโนรา สวนใหญก็จะเปนผลิตผล
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ทางการเกษตร เชน ผักและผลไม ที่ปลูก เองในสวน ดังนั้นราคาขาย จึงไมแพงทําใหเปนที่นิยม
ของพอคาคนกลาง เจาของรานอาหารในเขตดําเนินสะดวก เจาของบริษัทที่ทําอาหารจําหนายแก
ลูกจาง รวมทั้งชาวบานทั้งในพื้นที่ตําบลดอนมะโนราและตําบลใกลเ คียง สินคาและผลิตภัณฑมี
ดังตอไปนี้
1. ประเภทผลผลิตทางการเกษตร ไดแ ก มะพราวออน มะพราวแหง กลวยหอม ละมุด
องุ น มะละกอ มัน สํ าปะหลั ง มะกอก มะดั น มะยม การเพาะพั น ธุ มะพร า วน้ํา หอม มะม วง
น้ําดอกไม ฝรั่ง มะนาว สวนมะละกอ แตงกวา มะเขือ
2. ประเภทอาหารที่ใชในการทํากับขาว เชน เนื้อหมู เนือ้ ไก อาหารทะเล ปลาสด กุงสด
3. ประเภทอาหารปรุงสําเร็จ เชน แกงชนิดตางๆ ขนมจีน หอหมก
4. ประเภทอาหารตามสั่ง กวยเตี๋ยวเรือ หอยทอด ผัดไทย
5. ประเภทขนมหวาน ขนมไทยชนิดตางๆ
6. ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของชุมชน น้ํา สมุนไพรเห็ ดสามอยาง ขาวเกรียบเห็ด มันทอด
กรอบ เผือกทอดกรอบ ขนมไทยโบราณ เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขาวเหนียว
หนาปลา หอหมกปลาชอน การทํายาจืด รําไทยทรงดํา การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา
กิจกรรมการทองเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะโนราในอดีต กอนที่ผูวิจัยจะเขาไปศึกษาวิจัยนั้น
พบวา มีกิจกรรมการคาขายตามปกติ เชน การเลือกซื้อพืชผักผลไม การทําบุญใสบาตรทางเรือยาม
เชา มีประเพณีการแสดงไทยทรงดํา ทุก วันที่ 1 เดือ นพฤษภาคม ของทุกป มหกรรมกีฬาวาวไทย
ทุกเทศกาลสงกรานต การนมัส การสิ่ง ศัก ดิ์สิทธิ์หลวงพอโตวั ดดอนมะโนรา การนมั สการสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจาแมโตะ ศาลเจาอามา ศาลเจาแปะกง การนวดแผนโบราณ หลังจากคณะกรรมการ
ทองเที่ยวชุ มชนไดดําเนินการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว จึงเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้ น
หลายรูปแบบ ดังนี้
1. นั่งเรือชมทัศนียภาพ การพายเรือชมสวน ชมหิ่งหอยในยามค่ําคืน
2. ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย (Home Stay)
3. ขี่จักรยานชมสวนเกษตรในพื้นที่
4. ชมฟารมเห็ด การทําน้ําสมุนไพรเห็ดสามอยาง
5. ชมการทําน้ําตาลสด (โรงงานอุตสาหกรรม)
6. อุตสาหกรรมครัวเรือนการทําน้ําตาลมะพราว
7. สาธิตการทําขนมไทยโบราณ
8. ชมสวนผลไม เชน สวนองุน
9. การนวดแผนโบราณ
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โอกาสทางการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา
การเดินทางมีความสะดวกทั้งทางรถยนตแ ละทางเรือ มีเสน ทางถนนเขาสูตําบลดอนมะ
โนราหลายเสนทาง ไดแก ทางตําบลขุนพิทักษ ทางดานตลาดน้ําทาคาและทางดานปากทางเขาวัด
ดอนมะโนราระหวางบริเวณ กิโลเมตรที่ 27-28 บนถนนสายหลักเสนทาง บางแพ-ดําเนินสะดวกแมกลอง การใชเสนทางเรือ มีคลองเชื่อมโยงเสนทางจากคลองดําเนินสะดวกเขาสูพื้นที่ตําบลดอน
มะโนรา
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมตอการทอ งเที่ยว ไดแ ก ตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชนอยาง
แทจริงที่มีประวัติยาวนานไมนอยกวา 100 ป มีลําคลองหลายสายในพื้นที่ มีสวนมะพราว สวน
ผลไมชนิดตางๆ ทําใหเกิดความรมรื่น ยามค่ําคืนมีหิ่งหอยในสวนซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ
ของพื้นที่
2. ดานอาชีพ มีความหลากหลายในการทําอาชีพ มีภูมิปญญาชาวบาน หมอดินและการทํา
ยาจืดซึ่งเปนอาชีพเกแกของคนในชุมชนที่ทําการอนุรักษไว อาชีพการทําน้ําตาลมะพราว การทํา
เกษตรพอเพียงปลอดสารพิษ สวนผลไม ไดแก มะมวง ฝรั่ง ชมพู มะละกอ ละมุด สมเชง องุน
กลวยหอม กลวยน้ําวา มะพร าวน้ําหอม พืชผัก สวนครัวชนิ ดตางๆ เชน พริก มะเขือ มะละกอ
แตงกวา ถั่วฝกยาว มะนาว มันเทศ ฯลฯ การทําขนมหวานไทยโบราณ อาหารพื้น บาน การเพาะ
เห็ดภูฐาน เห็ดโคนญี่ปุน เห็ดเปาฮื้อ เห็ดนางฟา การทําน้ําสมุนไพรเห็ดสามอยาง แหลงเพาะพันธุ
มะพราวน้ําหอม โรงงานน้ําตาลสด การนวดแผนโบราณ
3. ดานศาสนา ความเชื่อ มี หลวงพ อโตวั ดดอนมะโนรา มีศาลเจาแม โตะ ศาลเจ าอาม า
ศาลเจาแปะกง ทุกปจะมีเทศกาลถือศีลกินเจ มีการบวชชีพราหม ทําบุญผาปาสามัคคีและทอดกฐิน
4. ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม มีการจัดงานเปนประจําทุกป ไดแก ประเพณี
สงกรานต การแขงวาวไทย ประเพณีรําไทยทรงดํา
5. การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ ยวในพื้นที่ใกลเคียง ไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาด
น้ําทาคา ตลาดน้ําบางนอย ตลาดน้ําอัมพวา อุทยานรัชกาลที่ 2 ตลาดเกาบางนกแขวก เปนตน
ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว
ดวยความเปนธรรมชาติของตลาดน้ําดอนมะโนรา ที่เปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ไมมี
การแขงขันกันในเชิงธุรกิจ จึงทําให มีมุมมองทางดานการประชาสัมพันธและการใชกลยุทธทาง
การตลาดที่ยังไมกวางขวางมากนัก จากการเปดตัวรองรับนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ มีการจัด การ
ทองเที่ยวนํารองโดยนํานิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เรียนรายวิชาการทองเที่ยว เขามาพัก
ทองเที่ยวและพักคางคืนในรูปแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) มีขอเสนอแนะทีเ่ ปน
ประโยชนดังตอไปนี้
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1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ควรจัดปายประชาสัมพันธแ หลงทองเที่ยวให
มากกว า นี้ เ พื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ ทราบว า มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ควรมี เ อกสาร
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และเอกสารความรูเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว สภาพถนนบางแหงแคบไมเหมาะกับรถ
บัสขนาดใหญ อาจจะเพิ่มรถหรือเรือนําเที่ยวในชุมชน ควรใชเรือในการรับสงนักทองเที่ยวที่ไปยัง
โฮมสเตยจะทําใหไดสัมผัสวิถีชีวิตทางน้ํามากขึ้น ควรมีแผนที่และมีไกดนําเที่ยว
3. ดานคุณภาพการบริการและสินคา ผลการจัดทองเที่ยวนํารอง ผูเขารวมมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องมิตรภาพระหวางเจาบานกับผูพักอาศัย ( x =4.44) และมีความพึงพอใจมาก( x อยู
ระหวาง 3.41– 4.20) ในเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเจาบานกับผูพักอาศัย การบริการ
ที่พัก (Home Stay) การบริการอาหาร การชมสวนเกษตรอินทรีย สวนองุน สวนผักผลไมชนิดตางๆ
การทําขนมไทยโบราณ การแสดงประเพณีรําไทยทรงดํา การตอนรับจากชาวบานและคณะนักเรียน
มัคคุเทศกนอย การศึกษาวิถีชีวิตผูประกอบการในตลาดน้ําดอนมะโนรา มีขอ เสนอแนะเรื่อง ไม
ควรใชภาชนะใสอาหารที่ทําจากโฟม ควรใชภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ จะเปนการชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมได ไมควรใชน้ําในลําคลองลางภาชนะใสอาหาร ประเภทสินคายังมีไมมากนัก ควรมี
การวางแผนอยางดีในการจัดการรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก การเขาเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ที่
เปนแหลงเรียนรูควรแบงกลุมยอยเพื่อใหทุกคนไดชมอยางทั่วถึง ถาพัฒนาอยางจริงจังจะเปนที่พัก
และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ อยากใหอนุรักษธรรมชาติเอาไว ไมอ ยากใหวิถีชีวิตของชาวบาน
เปลี่ยนไป เมื่อความเจริญเขามา
4. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว เปนวิถชี ีวิตชาวบานอยูก ันอยางอบอุน ในยามค่ํา
คืนควรมีไฟตามจุดตางๆ ใหมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่พกั โฮมสเตย บริเวณทางทีเ่ ปนถนนแคบมี
สะพานขามคลองไมสะดวกในการเดินทางดวยรถบัสขนาดใหญอาจเกิดอันตรายได การใชเรือตอง
ระมัดระวังใหมากขึ้นควรมีเสือ้ ชูชีพสําหรับนักทองเที่ยว
ขอมูลการบริการและการเดินทาง
ตลาดน้ําดอนมะโนราตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 5 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม การเดินทางสามารถใชเสนทางตอไปนี้
1. จากกรุงเทพมหานครใชเสนทางพระราม 2 ถนนธนบุรี-ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข
35) เลี้ ยวขวาเขา ทางหลวงหมายเลข 326 ผานตั วเมือ งสมุทรสงคราม เข าสู ทางหลวงจั งหวั ด
หมายเลข 325 (เสนทางไปดําเนินสะดวก-บางแพ)ไปประมาณ 8 กิโลเมตร กอนถึงตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกใหสังเกตทางขวามื อ จะเห็ น ป ายวัด ดอนมะโนรา (จะต อ งไปกลับรถ) เลี้ ยวเข าไปตาม
เสนทางเขาวัด อีกประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงตลาดน้ําดอนมะโนรา (รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ
ถึงตลาดน้ําดอนมะโนราประมาณ 80 กิโลเมตร)
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2. จากกรุงเทพมหานครใชเ สนทางถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑล ผานจังวัดนครปฐม
มุงหนาไปทางจังหวัดราชบุรี เมื่อถึงสี่แยกบางแพใหเลี้ยวซายเขาถนนบางแพ-ดําเนินสะดวก เมื่อ
ผานอําเภอดําเนินสะดวกไปประมาณ 8 กิโลเมตร ใหสังเกตทางเขาวัดดอนมะโนราจะอยูซายมือ
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 27-28 เลี้ยวเขาไปตามเสนทางเขาวัด อีกประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงตลาด
น้ําดอนมะโนรา
3. การเดินทางโดยใชเรือ สามารถนั่งเรือ จากอําเภอเมืองสมุทรสงคราม หรือนั่งเรือ จาก
ตลาดน้ํ าดํ าเนิ น สะดวก มายั ง ตลาดน้ํ า ดอนมะโนราได หรื อ หากต อ งการเที่ ยวตลาดน้ํา ในวั น
เดียว 5 แหง สามารถนั่งเรือจากตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนคลองที่เชื่อมโยงถึง
ตลาดน้ําปากคลองดอนมะโนรา ไปจนถึงตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ําบางนอย และตลาดน้ําอัมพวาได

รูปที่ 21 ผลิตภัณฑชุมชนตําบลดอนมะโนรา
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศัก ยภาพการทองเที่ยวชุมชน
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR: Participatory Action Research) ผูวิจัยไดนํา
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย มาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือ โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมระหวางนัก วิจัยกับผูที่
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)ในการจัดการทองเที่ยวชุมชน เพื่อ ใหไดขอมูล เชิงประจักษที่มี
ความถูก ต องตามความเปนจริง และเพื่อใหเกิดการพัฒ นาศัก ยภาพการทอ งเที่ย วชุมชนในพื้น ที่
ปฏิบัติการวิจัยที่ตลาดน้ําดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
เพือ่ ใหเกิดความสะดวกในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล และสือ่ ความหมายไดเขาใจ
ตรงกันผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและความหมายไวดังตอไปนี้
x
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df
แทน ชั้นของความอิสระ (Degree of freedom)
t
แทน การแจกแจงแบบ t (t-distribution)
P-value แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้
1. ผลการสังเกตแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ผูวิจัยใชแบบสังเกตแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ดาน
การคมนาคม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ดานความสะอาด
ดานคุณภาพอาหารและสินคา ดานราคาสินคาและการบริการ ดานสถานที่สําคัญทางศาสนา ความ
เชื่อ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ดานแหลงอาชีพ และดานกิจกรรมการทองเที่ยว
2. ผลการประชุมประชาชนในตําบลดอนมะโนรา ในระยะเริ่มตนการวิจัย ผูวิจัยจัดประชุม
ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการตําบลดอนมะโนรา 8 หมูบาน เพื่อชี้แ จงวัตถุประสงค
ของโครงการวิจัย แจงกําหนดการและแผนการดําเนิน การวิจัย และเปนการสรางความรวมมือกับ
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คณะผูบริหารชุมชน รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการทอ งเที่ยวของ
ตําบลดอนมะโนรา โดยไดสอบถามสถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ํา จํานวนนักทองเที่ยว ความ
ต อ งการให นั ก ท อ งเที่ ย วเข า มาในพื้ น ที่ ผลประโยชน ที่ไ ด รั บ จากนั ก ท อ งเที่ ยว กิ จกรรมที่
นักทองเที่ยวสามารถทําได และแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําดอนมะโนรา
3. ผลจากแบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยวที่มาตลาดน้ํ า
ดํา เนิน สะดวก ตลาดน้ํ า ตลิ่ง ชั น ตลาดน้ํ า วัดลํ าพญา ตลาดน้ํ า บางน้ํ าผึ้ ง โดยมี กลุ มตัวอย าง คื อ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 400 คน ไดทําการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวที่
ตลาดน้ําแตละแหงเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 50 คน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 50 คน เพื่อนํา
ขอมูลดานพฤติกรรมและความความตองการของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา ไปใชในการวางแผนพัฒนา
ตลาดน้ําดอนมะโนรา
4. ผลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีก ารสัมภาษณผูนําชุมชนและผูประกอบการในตําบล
ดอนมะโนรา จํ านวน 42 คน โดยใชแ บบสัมภาษณ แ บบมีโ ครงสรา ง ทํา ใหไ ด รั บทราบขอ มู ล
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยว ทราบทัศนคติของผูนําชุมชนและผูประกอบในการ
มองเห็นถึงประโยชน คุณคา ของทรัพยากรทองถิ่น ที่สามารถใชเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ไดทราบขอเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา อีกทั้งยังเปนการเพิ่มการ
รับรูขอมูลดานการพัฒนาการทองเที่ยวของผูนําชุมชนและผูประกอบการ
5. ผลจากแบบสอบถามสํ า หรั บประชาชน ผู วิจัย ใช แ บบสอบถามความคิ ดเห็ น ของ
ประชาชนกับกลุมตัวอยางคือประชาชนในชุมชน 8 หมูบาน จํานวน 346 คน เพื่อสรางการมีสวน
รวมในดานการแสดงความคิดเห็นตอ สิ่งแวดลอมในชุมชนและประโยชนของการทอ งเที่ยว และ
เพื่อตองการทราบทัศนคติของประชาชนที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา
6. ผลการสนทนากลุม ผูวิจัยจั ดประชุม กลุมนักวิช าการและผูเ ชี่ยวชาญดา นการจัดการ
ทองเที่ยวตลาดน้ํา เพื่อระดมความคิดเห็น และรับฟงหลักการ ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ “ รูปแบบการ
จั ดการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ าเพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพการจั ดการท อ งเที่ ย วชุ มชน” มี นั ก วิ ช าการและ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําเขารวม จํานวน 10 คน มีการเก็บขอมูลการประชุมโดย
การบันทึกวิดีโอเทป บันทึกภาพ และจัดทํารายงานบันทึกการประชุม
7. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติก ารเพื่อ ระดมความ
คิดเห็นของคนในชุมชน ในการจั ดทําแผนปฏิบัติก ารจั ดการท องเที่ยวตลาดน้ํ าตามรูปแบบการ
จัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน ซึ่งใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการคนพบปญหา และคนหาคําตอบรวมกัน ไดนําเทคนิควิธีก ารวิเคราะหชุมชนโดยใช SWOT
Analysis เพื่ อ ค น หาศั ก ยภาพชุ มชน และใช เ ทคนิ ค Problem tree เป น แนวทางการวางแผน
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ปฏิบัติการทอ งเที่ยวโดยชุ มชน การประชุมจัดขึ้น เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่หองประชุ ม
องคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน
8. ผลการประชุ มการสร า งเครื อ ข า ยท อ งเที่ ย วชุ มชน การประชุม จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 20
กรกฎาคม 2554 ที่หองประชุมศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 51 คน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการ บุคลากรทางการทองเที่ยวภาครัฐ เอกชนใน
จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียงไดมีเครือขายในการทํางานรวมกัน ผูวิจัยใชเทคนิค วิธีการ
วิเ คราะห ก ารจั ดการท อ งเที่ ยวโดยใช SWOT Analysis เพื่ อ คน หาจุด แข็ ง จุ ดออ น โอกาส และ
อุปสรรคในการจัดการทอ งเที่ ยวของจั ง หวัดสมุ ทรสงครามและพื้ น ที่ใกล เ คี ยง และใช เ ทคนิ ค
Problem tree เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกปญหา และหนวยงานที่สามารถใหการสนับสนุน
9. ผลการจัดการทองเที่ยวนํารอง หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสีย ในชุมชนไดรวมกันวาง
แผนการจัดการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลดอนมะโนราแลว ทําใหเกิดการรวมกลุมชาวบานที่ตองการ
จะตอนรับนักทองเที่ยวแบบพักคางคืน (Home Stay) ชาวบานไดเตรียมการตอนรับนักทองเที่ยวซึ่ง
เป น นิสิ ตที่ล งทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ช าการท อ งเที่ ยว ของคณะวิ ทยาศาสตร การกีฬ า จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 71 คน การจัดการทองเที่ยวนํารองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2554 ผลการ
วิเคราะหขอมูลเปนไปตามลําดับดังตอไปนี้

การ
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1. ผลการสังเกตแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ผูวิจัยลงพื้นที่ตลาดน้ํา 5 แหง เพื่อสังเกตสถานการณการทองเที่ยวและทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวในแตละทองถิ่น ในชวงวันเวลาที่แตกตางกัน เพื่อ ใหเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ทางการทอ งเที่ยว โดยใชแบบสังเกตแหล งทองเที่ยวตลาดน้ํ า ดานการคมนาคม ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานความปลอดภัยในแหลงทอ งเที่ยว ดานความสะอาด ดานคุณภาพอาหารและ
สินค า ด านราคาสินค าและการบริ การ ด านสถานที่สํ าคัญ ทางศาสนา ความเชื่ อ ทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ดานแหลงอาชีพ และดานกิจกรรมการทองเที่ยว ผลการสังเกตแสดงใน
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลการสังเกตตลาดน้ํา

บางน้ําผึ้ง

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มีนอย

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มีนอย

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี

มี
มี

มี
มี

มี
มี

มี
มี

ดอนมะโนรา

วัดลําพญา

ดานความปลอดภัย
1. มีเจาหนาที่ดแู ลความปลอดภัยอยางเพียงพอ
2. มีสํานักงานของเจาหนาที่ตํารวจ
3. ความปลอดภัยบริเวณสถานที่จอดรถ
4. ความปลอดภัยบริเวณทางเดินริมน้ํา
5. ความปลอดภัยการขึน้ - ลงเรือ บริเวณทาเทียบเรือ
6. มีการรักษาความปลอดภัยในการนั่งในเรือ
ดานความสะอาด
1. มีภาชนะจัดเก็บขยะอยางเพียงพอ
2. ความสะอาดในแมน้ําลําคลอง
3. ความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรวม
4. ความสะอาดของหองน้ํา
5. ความสะอาดของรานอาหารทีต่ ั้งอยูบนบก
6. ความสะอาดของรานอาหารทีอ่ ยูในเรือ
ดานคุณภาพอาหารและสินคา
1. อาหารและเครือ่ งดื่มมีคุณภาพดี
2. อาหารและเครือ่ งดื่มมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

ตลิ่งชัน

รายการสังเกต

ดําเนินสะดวก

ชือ่ ตลาดน้ํา

ไมมี
ไมมี
มี
มี
มีนอย
มีนอย

มี
มี
ไมมี
มี
มี
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ดอนมะโนรา

มี
มี

บางน้ําผึ้ง

ดานสถานที่สําคัญทางศาสนาความเชื่อ ทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตรและแหลงเรียนรู
1. ศาสนสถาน
2. สถานที่สําคัญทางประวัตศิ าสตร
3. โบราณวัตถุ หรือสิ่งเกาแกทางประวัตศิ าสตร
4. โรงเรียน
5. พิพิธภัณฑ
6. แหลง/ศูนยการเรียนรูช ุมชน
7. มรดกทางศิลปะ
8. มรดกทางวัฒนธรรม
9. มรดกทางชาติพันธุ
ดานแหลงอาชีพ
1. สวนผักและสวนผลไม

มี
มี

วัดลําพญา

3. สินคาและของทีร่ ะลึกมีคุณภาพดี
4. สินคาที่ผลิตจากชุมชนมีคณ
ุ ภาพดี
ดานราคาสินคาและการบริการ
1. อาหารและเครือ่ งดื่มมีราคาเหมาะสม
2. สินคาและของทีร่ ะลึกที่จําหนายมีราคาเหมาะสม
3. คาบริการนั่งเรือมีความเหมาะสม
4. คาบริการหองน้ํามีความเหมาะสม
5. คาเขาชมสถานที่มคี วามเหมาะสม
6. คาบริการมัคคุเทศกนําเที่ยวมีความเหมาะสม
7. คาที่พักมีความเหมาะสม

ตลิ่งชัน

รายการสังเกตตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก

ชือ่ ตลาดน้ํา
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ไมมี
ที่พัก
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มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
ไมมี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
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มี
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มี
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นอย
มี
มี
มี
นอย
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ตารางที่ 7 (ตอ)

มี
มี
มี
มี
ไมมี
ไมมี
มี
มี
ไมมี
มี
มี
มี

ดอนมะโนรา

มี
มี
มี
มี
มี

บางน้ําผึ้ง

มี
มี
มี
มี
มี

วัดลําพญา

2. สวนไมดอก/ไมประดับ
3. สวนสมุนไพร
4. อุตสาหกรรมครัวเรือน
5. ผลิตภัณฑหัตถกรรม
6. ผลิตภัณฑอาหาร
ดานกิจกรรมทองเที่ยว
1. กิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติ
2. กิจกรรมพายเรือ
3. กิจกรรมตกปลา ตกกุง
4. กิจกรรมนวดแผนโบราณ
5. กิจกรรมอบสมุนไพรไทย
6. กิจกรรมดนตรี
7. กิจกรรมงานศิลปะ
8. กิจกรรมกีฬาทางน้ํา
9. กิจกรรมกีฬาบนบก
10. กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี เชน วันสงกรานต
11. กิจกรรมทางศาสนา เชน ไหวพระ ใสบาตร
12. งานมหกรรม /เทศกาล

ตลิ่งชัน

รายการสังเกตตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก

ชือ่ ตลาดน้ํา

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
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มี
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มี
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จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็น วาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําวัดลําพญา ตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้ง ตลาดน้ําตลิ่งชัน โดยภาพรวมมีความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ที่ตลาดน้ําดอนมะโนราไมมี
เจาหนาที่ดูแลความปลอดภัย ไมมีสํานักงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีความปลอดภัยบริเวณสถานที่
จอดรถและบริเวณทางเดินริมน้ํา แตความปลอดภัยการขึ้น-ลงเรือบริเวณทาเทียบเรือมีนอย และ
การรักษาความปลอดภัยในการนั่งในเรือมีนอย
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ดานความสะอาด โดยภาพรวมตลาดน้ําแตละแหงมีความสะอาดดี ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันและ
ที่ตลาดน้ําดอนมะโนรา มีภาชนะจัดเก็บขยะนอย และยังไมมีหองน้ําบริการนักทองเที่ยว
ดานคุณภาพอาหารและสินคา โดยภาพรวมตลาดน้ําแตล ะแหง คุณภาพอาหารและสินคามี
ความเหมาะสม
ดานราคาสินคาและการบริการที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ราคาอาหาร เครื่องดื่ม สินคา และ
ของที่ระลึก คาบริการนั่งเรือ คาที่พักมีความเหมาะสมนอย จากการสังเกตพบวาราคาอาหาร สินคา
ของที่ระลึก ราคาคอนขางแพง สวนที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน ที่ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง และตลาดน้ําวัดลํา
พญานั้น ดานราคาสินคาและการบริก ารโดยภาพรวมมีค วามเหมาะสม ที่ตลาดน้ําดอนมะโนรา
ราคาอาหารและเครื่ องดื่ม สิ นค าและของที่ร ะลึ กที่ จํา หน า ย คา บริ การนั่ งเรื อ มีค วามเหมาะสม
เชนกัน สวนรายการอื่นๆ ยังไมมีการจัดบริการ
ตลาดน้ําทั้ง 5 แหง มีศาสนสถาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร โบราณวั ตถุ หรือสิ่ง
เกาแกทางประวัติศาสตร หลายรายการ ยกเวนที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน และตลาดน้ําดอนมะโนราไมมี
พิพิธภัณฑ
ตลาดน้ําทั้ง 5 แหง มีแหลงอาชีพที่เหมือนกัน คือ การทําสวนผักและสวนผลไม สวนไม
ดอก/ไมประดับ สวนสมุนไพร มีอุตสาหกรรมครัวเรือน ผลิตภัณฑหัตถกรรม และผลิตภัณฑ
อาหาร
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดลําพญา
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตลาดน้ําวัดดอนมะโนรา มีกิจกรรมที่เ หมือนกันคือ การนั่งเรือ ชมธรรมชาติ
การพายเรือ กิจกรรมนวดแผนโบราณ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี เชน วันสงกรานต กิจกรรม
ทางศาสนา เชน ไหวพระ ใสบาตร มีเ ทศกาลบวชชีพราหม เทศกาลกินเจ เทศกาลวัน สําคัญทาง
ศาสนา และนิทรรศการ สวนกิจกรรมอื่นๆมีแตกตางกันไปตามศักยภาพของพื้นที่ เชน ตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้งมีดนตรีในสวน ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันมีการแสดงดนตรี

การ

150
2. ผลการประชุมประชาชนในตําบลดอนมะโนรา
การประชุมเปนเครื่องมือที่นํามาใชเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้น ที่ตําบล
ดอนมะโนรา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร และแสดงความคิดเห็น และ เพื่อ
ชี้ แ จงวั ตถุ ประสงค ก ารวิ จัย รวมทั้ ง รับ ฟ งความคิ ดเห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา มีการเก็บขอมูลการประชุมโดยการบันทึกวิดีโอเทป บันทึกภาพ และ
จัดทํารายงานการประชุม จัดการประชุม ขึ้นในระหวางวันที่ 7-14 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีก าร
รวมกลุมประชาชนในแตละหมูบาน
ตารางที่ 8 แสดงวัน เวลา สถานที่ จํานวนคนที่เขารวมประชุมในตําบลดอนมะโนรา
ชือ่ หมูบาน
(วัน/เวลา/สถานที่ประชุม)
หมู 1 บานบังปน
วันอังคารที่ 8 มี.ค.54
เวลา 13.00 น.
ณ บานผูใหญบานหมูที่ 1

ผลที่ไดรับจากการประชุม/ปรากฏการณทเี่ กิดขึ้น

มีผูเขารวมประชุม 30 คน ชาวบานใหขอมูลวาการทอ งเที่ยวตลาด
น้ําในขณะนี้ มีนักทองเที่ยวเขามาไมมาก ชาวบานเห็นดวยกับการ
พัฒนาการท อ งเที่ ยว เพื่ อ ชาวบานจะได มีร ายได เพิ่ มขึ้น ทราบ
ขอมูลวามีหมอดินอยูในหมูบาน 1 คน/มีก ารทําเตาตาล (การเคี่ยว
น้ําตาล) 1 แหง/มีโรงเรียน 1 แหง/มีศาลเจา 1 แหง/ และมีตลาดนัด
ทุกวันที่เปนขางขึ้น-ขางแรม 5 ค่ํา 10 ค่ํา 15 ค่ํา ซึ่งจะมีชาวบาน
นําผลผลิตจากสวนมาจําหนายในราคาถูก
หมู 2 บานคลองรางกลวย มีผูเขารวมประชุม 28 คน ชาวบานใหขอมูลวาการทองเที่ยวตลาด
วันศุกรที่ 11 มี.ค.54
น้ําในขณะนี้ มีนัก ทอ งเที่ ยวเขามาไม มาก ชาวบานอยากใหชวย
เวลา 14.00 น.
พั ฒนาการท อ งเที่ ยวเพื่ อ จะได มีร ายได เ พิ่ มขึ้ น มีส วนมะพร า ว
ณ บานผูใหญบานหมูที่ 2 กล วย ฝรั่ ง มะละกอ ละมุ ด ส มเช ง มะนาว คะน า กวางตุ ง ข า
ตะไคร ชาวบานอยากใหชวยติดปายประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ ว
เพื่อนักทองเที่ยวหรือคนนอกชุมชนจะไดรูจักมากขึ้น
หมู 3 บานดอนสาม
มีผูเขารวมประชุม 28 คน ชาวบานใหขอมูลวาการทองเที่ยวตลาด
วันพุธที่ 9 มี.ค.54
น้ําในขณะนี้ มีนักทองเที่ยวเขามาไมมาก ชาวบานเห็นดวยกับการ
เวลา 14.00 น.
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อชาวบานจะไดมีรายไดเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่
ณ บานผูใหญบานหมู 3 นักทองเที่ยวสามารถทําได คือ พายเรือ ชมสวน พบวาในพื้นที่ มี
สวนองุ น สวนละมุด มีก ลุมแมบานรวมกัน ทําขนมจําหนา ย เชน
เคกกลวยหอม กลวยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ แหนมเห็ด มีชาวบาน
ทีม่ ีความสามารถรําไทยทรงดํา
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ชือ่ หมูบาน
(วัน/เวลา/สถานที่ประชุม)
หมู 4 บานรางน้ําผึ้ง
วันจันทรที่ 14 มี.ค.54
เวลา 14.00 น.
ณ บานผูใหญบานหมู 4

หมู 5 บานดอนมะโนรา
วันพฤหัสที่ 10 มี.ค.54
เวลา 13.00 น.
ณ บริเวณศาลเจาแมโตะ

หมู 6 บานอามาพัฒนา
วันจันทรที่ 7 มี.ค.54
เวลา 13.00 น.
ณ สถานีอนามัยหมูที่ 6

หมู 7 บานหนองปลาเล็ก
วันพฤหัสที่ 10 มี.ค.54
เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณอาคารศูนยผลิต
ปุยชีวภาพ

ผลที่ไดรับจากการประชุม/ปรากฏการณทเี่ กิดขึ้น
มีผูเขารวมประชุม 52 คน ชาวบานใหขอมูลวาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในขณะนี้ มีนั กทอ งเที่ยวเขามาไมมาก อยากใหนักทองเที่ยวมาชิ ม
น้ําตาลสด ชมสวนผลไม ชมการทําฟารมเห็ด ชาวบานเห็นดวยกับ
การพัฒ นาการทองเที่ ยว เพื่อ จะได มีรายไดเ พิ่มขึ้น มีส วนมะพรา ว
ฝรั่ง มะละกอ มะมวง มีการทําฟารมเห็ด การทําน้ําสมุนไพรเห็ดสาม
อยาง มีโรงงานน้ําตาลสด สามารถใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมได และมี
ตลาดนัดทุกวันศุกรตอนบาย
มี ผู เ ข า รว มประชุ ม 38 คน การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ในขณะนี้ มี
นักทองเที่ยวเขามาไมมาก พื้นทีหมู 5 เปนที่ตั้งตลาดน้ํา มีบานเรือน
ไทยเกาแก 1 หลัง เคยตอนรับนัก ทองเที่ยวพัก คางคืนแบบโฮมสเตย
ชาวบ า นเห็ น ด วยกั บ การพั ฒนาการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ จะได มีร ายได
เพิ่ มขึ้ น อยากให นั ก ท อ งเที่ ย วมาไหว หลวงพ อ โต ไหว ศ าลเจ า มี
เทศกาลสงกรานต เทศกาลกินเจ เทศกาลบวชชีพราหม มีโรงเรียน
1 แหง มีวัด 1 แหง มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แหง มีศาลเจา 1 แหง
และทุกวันจันทรตอนบายจะมีตลาดนัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
และผลผลิตทางการเกษตรจากสวนของชาวบาน
มีผูเขารวมประชุม 31 คน ชาวบานใหขอมูลวาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในขณะนี้ มีนักทองเที่ยวเขามาไมมากนัก อยากใหนักทอ งเที่ยวมาดู
การทําน้ําตาลมะพราว ชาวบานเห็นดวยกับการพัฒนาการทองเที่ยว
ชาวบานจะไดมีรายไดเพิ่มขึ้น มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แหง มีสวน
ฝรั่ง มะละกอ ยาสูบ มีการหั่นยาจืดดวยภูมิปญญาทองถิ่น มีการทํา
ขนมไทยโบราณ มีการนวดแผนโบราณ
มีผูเขารวมประชุม 24 คน ชาวบานใหขอมูลวาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในขณะนี้ มีนักทองเที่ยวเขามาไมมาก ชาวบานสวนใหญเห็นดวยกับ
การพัฒนาการทองเที่ยว ชาวบานจะไดมีรายไดเ พิ่มขึ้น พบผูนําสตรี
เปนผูชวยผูใหญบาน ใหขอมูลวาดอนมะโนราเหมาะสมที่จะพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเที่ยว มีเสนทางเขาสูดอนมะโนราหลายเสนทาง
ชาวบานอยากใหติดปายขนาดใหญประชาสัมพันธตลาดน้ําทีบ่ ริเวณ
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ชือ่ หมูบาน
(วัน/เวลา/สถานที่ประชุม)

หมู 8 บานคลองแค
วันพฤหัสที่ 10 มี.ค.54
เวลา 14.00 น.
ณ ศาลาประเสริฐทิพย

ผลที่ไดรับจากการประชุม/ปรากฏการณทเี่ กิดขึ้น
ถนนหลักเสนทางดําเนิน-แมกลอง เพื่อคนจะไดรูจักมากขึ้น ในพื้นที่
มีศาลเจา 1 แหง มีศูนยผลิตปุยชี วภาพ 1แหง มีสวนมะพราวออ น
กล วยหอม กล ว ยน้ํ า ว า ฝรั่ ง มะม ว ง ละมุ ด มี ส วนผั ก กวางตุ ง
มะละกอ บวบ ฯลฯ อยากให มี ก ารพั ฒ นาถนน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า เพิ่ ม
เพื่อใหสวางมากขึ้นเวลากลางคืน
มีผูเขารวมประชุม 34 คนชาวบานใหขอมูลวาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในขณะนี้ มี นั ก ท อ งเที่ย วเข ามาไม มาก ชาวบ า นเห็ น ด วยกั บการ
พัฒนาการท องเที่ย ว เทศกาลที่นั กทอ งเที่ยวสามารถจะมาเที่ยวชม
ไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลกินเจ ชาวบานจะไดมีรายไดเพิ่มขึ้น
อยากให มีก ารพัฒ นาสถานที่แ ละอุปกรณอ อกกํา ลัง กาย พบว า มี
สถานที่อานหนังสื อประจําหมูบาน มีสวนมะพรา ว สวนมะละกอ
สวนผัก เชน ถั่วฝกยาว มะเขือ กระเพรา มันเทศ เผือก ฯลฯ

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ผลจากการประชุมผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตําบล
ดอนมะโนราในแตล ะหมูบานพบวา สถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําในขณะนี้ มีนัก ทองเที่ยว
เขามาไมมากนัก ชาวบานตอ งการใหนักทอ งเที่ยวเขามาในตําบลดอนมะโนรามากขึ้น จะไดขาย
ของไดมากขึ้น กิจกรรมที่นักทองเที่ยวสามารถทําได คือ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดแก หลวงพอโต
วัดดอนมะโนรา ศาลเจา ชมการทํา น้ําตาลมะพราว พายเรื อ ชมสวน หรือขี่จัก รยานเที่ยวชม ใน
หมูบาน มีเ ทศกาลที่นักทอ งเที่ยวสามารถจะมาเที่ยวชมไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลกินเจ
บวชชีพราหม อยากใหมีการประชาสัมพันธตลาดน้ําดอนมะโนราใหมากขึ้นนักทองเที่ยวจะไดรจู กั
มากขึ้น อยากใหมีการพัฒนาสถานที่และอุปกรณออกกําลังกาย พัฒนาถนน ติดตั้งไฟฟาเพิ่มขึ้น
เพื่อใหสวางมากขึ้นเวลากลางคืน
ประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับการทําอาชีพของคนใน
ชุมชน และมีความสนใจที่จะพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา เนื่องจากมีทรัพยากรที่
เหมาะสม เชน ตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชนที่มีอายุไมนอยกวา 100 ป มีภูมิปญญาชาวบานในเรื่องการ
ทํายาจืด การทําน้ําตาลมะพราว การทําขนมไทยโบราณ การทําสวนผักและสวนผลไมนานาชนิด
มีวัดดอนมะโนราเป นวัดเกาแกที่มีหลวงพอโตเปน สิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือ และมี
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ชื่อเสียงมายาวนาน มีศาลเจาอามา ศาลเจาแมโตะ ศาลเจาแปะกง ที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ
มีเทศกาลสําคัญประจําป เชน เทศกาลบวชชีพราหม เทศกาลกินเจ มีประเพณีไทยทรงดํา
ประชาชนตองการใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหมีนั กทองเที่ยวรูจักและเขามาใน
พื้นที่มากขึ้น ประชาชนจะไดมีรายไดเ พิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคา และผลผลิตทางการเกษตร
ต อ งการให มี ก ารประชาสั มพั น ธ แ หล งท อ งเที่ ย วให มากขึ้ น ต อ งการปรั บปรุ ง ถนนในชุ มชน
ตองการใหติดไฟใหแสงสวางบริเวณถนนในหมูบานใหมากขึ้น

รูปที่ 22 แสดงบรรยากาศการประชุมผูน ําชุมชนและประชาชนในตําบลดอนมะโนรา

การตอบ
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3. ผลการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละขอมูล ทั่วไปของนักทองเที่ยวตลาดน้ําชาวไทยและนัก ทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
อายุ ตํ่ ากวา 20 ป
อายุ 20-30 ป
อายุ 31-40 ป
อายุ 41-50 ป
อายุ 51-60 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา/แยกกันอยู
หมาย
รวม
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจาง/กรรมกร

นักทองเที่ยว
ชาวไทย (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ

นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ (N=200)
รวม
จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ

55 13.75
145 36.25
200 50.00

86 21.50
114 28.50
200 50.00

141 35.25
259 64.75
400 100.00

28
64
45
33
23
7
200

7.00
16.00
11.50
8.25
5.75
1.25
50.00

6
46
33
58
30
27
200

1.50
11.50
8.25
14.50
7.50
6.75
50.00

34
110
78
91
53
34
400

129
59
4
8
200

32.25
14.75
1.00
2.00
50.00

72
121
4
3
200

18.00
30.25
1.00
0.75
50.00

201 50.25
180 45.00
8 2.00
11 2.75
400 100.00

38 9.50
25 6.25
12 3.00
55 13.25
30 7.50

19
8
7
92
25

4.75
2.00
1.75
23.00
6.25

57 14.25
33 8.25
19 4.70
147 36.25
55 13.75

8.50
27.50
19.50
22.75
13.25
8.50
100.00
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ตารางที่ 9 (ตอ)
นักทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
ขอมูลทั่วไป
ชาวไทย (N=200) ชาวตางประเทศ (N=200)
รวม
จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ
ประกอบธุรกิจ
21 5.25
28 7.00
49 12.25
แมบาน/พอบาน
9 2.25
9 2.25
เกษตรกร
3 0.75
3 0.75
กําลังสมัครงาน
4 1.00
4 1.00
เกษียณอายุ (Retirement)
3 0.75
21 5.25
24 6.00
รวม
200 50.00
200 50.00
400 100.00
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
11 2.75
11 2.75
มัธยมศึกษาตอนตน
16 4.00
16 4.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา 33 8.25
17 4.25
50 12.50
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
20 5.00
38 9.50
58 14.50
ปริญญาตรี
95 23.75
139 34.75
234 58.50
สูงกวาปริญญาตรี
25 6.25
6 1.50
31 7.75
รวม
200 50.00
200 50.00
400 100.00
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวานัก ทองเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
เพศหญิงรอยละ 36.25 มีอายุ 20-30 ปรอ ยละ 16.00 รองลงมามีอายุ 31-40 ปรอ ยละ 11.25
มีสถานภาพโสดรอ ยละ 32.25 มีอ าชีพ พนักงานบริษัทเอกชนร อยละ 13.25 มีก ารศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีรอยละ 23.75
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 28.50
มีอายุ 41-50 ปรอยละ 14.50 รองลงมามีอายุ 20-30 ปรอยละ 11.50 มีสถานภาพสมรสรอยละ 30.25
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 23.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 34.75
สรุปโดยรวมนั กทอ งเที่ยวตลาดน้ํ าที่ ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเ ปนเพศหญิง รอ ยละ
64.75 มีอายุ 20-30 ปรอยละ 27.50 มีสถานภาพโสดรอยละ 50.25 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
รอยละ 36.25 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 58.50
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ตารางที่ 10 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
จํานวนเงินรายได(เฉลี่ยตอเดือน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นอยกวา 5,000 บาท
รายได 5,001-10,000 บาท
รายได 10,001-15,000 บาท
รายได 15,001-20,000 บาท
รายได 20,001-25,000 บาท
รายได 25,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
ไมมีรายได(นักศึกษา)
รวม

นักทองเที่ยวชาวไทย (N=200)
จํานวน(คน)
รอยละ
12
3.00
23
5.75
33
8.25
33
8.25
14
1.75
8
1.00
35
8.75
42
10.50
200
50.00

จากตารางที่ 10 แสดงให เ ห็น วา นั กท อ งเที่ย วชาวไทยที่ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ
มีรายไดมากกวา 30,000 บาทรอยละ 8.75 รองลงมามีรายได 10,001-15,000 บาทรอยละ 8.25 และ
มีรายได 15,001-20,000 บาทรอยละ 8.25 เชนเดียวกัน
ตารางที่ 11 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได
ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
จํานวนเงินรายได (เฉลีย่ ตอเดือน)
รายไดนอ ยกวา 10,000 USD.
รายได 10,001-20,000 USD.
รายได 20,001-30,000 USD.
รายไดมากกวา 30,000 USD.
รวม

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (N=200)
จํานวน (คน)
รอยละ
43
10.75
41
10.25
66
16.50
50
12.50
200
50.00

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญมีรายได 20,00130,000 USD. คิดเปนรอยละ 16.50

157
ตารางที่ 12 จํานวนและคารอยละขอมูลดานภูมลิ ําเนาเดิมของนักทองเที่ยวชาวไทย
ภูมิลําเนาเดิมของนักทองเที่ยวชาวไทย
1) กรุงเทพมหานคร
2) นนทบุรี
3) นครปฐม
4) สมุทรปราการ
5) สมุทรสาคร
6) อยุธยา
7) อางทอง
8) ปทุมธานี
9) ราชบุรี
10) ชลบุรี
11) บุรีรัมย
12) อุทัยธานี
13) ประจวบคีรีขันธ
14) สงขลา
15) พัทลุง
16) สตูล
รวม

จํานวนนักทองเที่ยว
(คน)
92
26
14
23
2
1
2
4
23
2
1
2
1
3
2
2
200

รอยละ
23.00
6.50
3.50
5.75
0.50
0.25
0.50
1.00
5.75
0.50
0.25
0.50
0.25
0.75
0.50
0.50
50.00

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามที่มาเที่ยวตลาด
น้ํา สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานครรอยละ 23.00

ตารางที่ 13 จํานวนและคารอยละขอมูลดานภูมลิ ําเนาเดิมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ภูมิลําเนาเดิม

จํานวนนักทองเที่ยว รอยละ
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ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
(คน)
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา
32
2) ประเทศอังกฤษ
18
3) ประเทศออสเตรเลีย
7
4) ประเทศอารเจนตินา
2
5) ประเทศฝรั่งเศส
9
6) ประเทศเยอรมัน
22
7) ประเทศโปแลนด
2
8) ประเทศแคนาดา
4
9) ประเทศตุรกี
2
10) ประเทศบราซิล
2
11) ประเทศสวิสเซอรแลนด
3
12) ประเทศฟนแลนด
7
13) ประเทศเบลเยี่ยม
3
14) ประเทศเนเธอรแลนด
4
15) ประเทศนอรเวย
6
16) ประเทศญี่ปนุ
8
17) ประเทศรัสเซีย
4
18) ประเทศอินเดีย
8
19) ประเทศปากีสถาน
6
20) ประเทศมาเลเซีย
4
21) ประเทศสิงคโปร
4
22) ประเทศฟลิปปนส
4
23) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนพมา
4
24) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
18
25) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
11
26) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนาม 6
รวม
200

8.00
4.50
1.75
0.50
2.25
5.50
0.50
1.00
0.50
0.50
0.75
1.75
0.75
1.00
1.50
2.00
1.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
4.50
2.75
1.50
50.00

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็ นว านั กทอ งเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริการอยละ 8.00 รองลงมาคือประเทศเยอรมันรอยละ 5.50 ประเทศอังกฤษ และประเทศ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนรอยละ 4.50 และมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีรอยละ 2.75 สวนประเทศอื่นมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน

ตารางที่ 14 จํานวนครั้งทีน่ ักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
จํานวนครั้ง
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน
บางน้ําผึ้ง วัดลําพญา
รวม
ที่เดินทางมาทองเที่ยว จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)

ครั้งแรก
ครั้งที่สอง
มากกวาสองครั้ง
ไปเที่ยวบอยๆ
รวม

9
10
27
4
50

3.15
3.50
9.45
1.40
17.50

(คน)

(คน)

15
5
23
7
50

17
6
23
4
50

5.25
1.75
8.05
2.45
17.50

5.95
2.10
8.05
1.40
17.50

(คน)

(คน)

24
7
19
50

8.40 65 16.25
2.45 28 7.00
6.65 92 23.00
15 3.75
17.50 200 50.00

จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา
ทีต่ ลาดน้ําวัดลําพญามีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรกมากที่สุดรอยละ 8.40 รองลงมาคือตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้งรอ ยละ 5.95 ตลาดน้ําตลิ่งชันรอยละ 5.25 ตลาดน้ําดําเนินสะดวกรอ ยละ 3.15 และที่
ตลาดน้ํ าดํ าเนิ นสะดวกมี นั กท อ งเที่ย วเดิ น ทางมาครั้ งที่ ส องมากที่สุด รอ ยละ 3.50 รองลงมาคื อ
ตลาดน้ําวัดลําพญารอยละ 2.45 ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งรอยละ 2.10 ตลาดน้ําตลิ่งชันรอยละ 1.75
มีนัก ท องเที่ยวชาวไทยที่ เดิน ทางมาทอ งเที่ ยวตลาดน้ํามากกวา 2 ครั้งที่ ตลาดน้ําดํ าเนิ น
สะดวกมากที่สุดรอยละ 9.45 รองลงมาคือ ตลาดน้ําตลิ่งชันรอ ยละ 8.05 ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งรอยละ
8.05 และตลาดน้ําวัดลําพญา 6.65
มีนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวตลาดน้ําบอยๆ ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันมากที่สุดรอยละ
2.45 รองลงมาคือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกรอยละ 1.40 และตลาดน้ําบางน้ําผึ้งรอยละ 1.40
และมี นัก ทอ งเที่ย วชาวไทยที่ เ ดิน ทางไปเที่ยวจํานวนมากกว าสองครั้ งมากที่สุ ดร อยละ
23.00 รองลงมาคือ ครั้งแรกรอยละ 16.25 ครั้งที่สองรอยละ 7.00 และไปเที่ยวบอย ๆ รอยละ 3.75
ตารางที่ 15 จํานวนครั้งทีน่ ักทองเที่ยวชาวตางประเทศเคยเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
จํานวนครั้ง
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน
บางน้ําผึ้ง วัดลําพญา
รวม
ที่เดินทางมาทองเที่ยว จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)
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ครั้งแรก
32 11.20
ครั้งที่สอง
10 3.50
มากกวาสองครั้ง 8 2.80
รวม

50 17.50

43 15.25
4 1.40
3 1.05

45 15.75 48 16.80 168 42.00
3 1.05 2 0.70
19 4.75
2 0.70 - 13 3.25

50 17.50

50 17.50 50 17.50

200 50.00

จากตารางที่ 15 แสดงให เ ห็ นว าจํา นวนครั้ งที่ นั กท อ งเที่ย วชาวต า งประเทศเดิ น ทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา ทีต่ ลาดน้ําวัดลําพญามีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรกมากที่สุดรอยละ
16.80 รองลงมาคือตลาดน้ําบางน้ําผึ้งรอยละ 15.75 ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันรอยละ 15.05 และที่ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกรอยละ 11.50
และพบวาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีนั กทองเที่ยวเดินทางมาครั้งที่สองมากที่สุดรอยละ
3.50 รองลงมาคือ ตลาดน้ําตลิ่งชันรอยละ 1.40 ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งรอยละ 1.05 ตลาดน้ําวัดลําพญา
รอยละ 0.70
มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํามากกวาสองครั้งในตลาดน้ํา
ดําเนิน สะดวกมากที่สุดรอยละ 2.80 รองลงมาคื อตลาดน้ําตลิ่งชันรอ ยละ 1.05 และตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้งรอยละ 0.70
และมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวตลาดน้ําครั้งแรกมากที่สุดรอ ยละ 42.00
รองลงมาคือ ครั้งที่สองรอยละ 4.75 และมากกวาสองครั้ง รอยละ 3.25
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ตารางที่ 16 จํานวนและคารอยละของวัตถุประสงคในการเดินทางมาตลาดน้ํา

วัตถุประสงค
เพือ่ การทองเที่ยว
เพือ่ การศึกษา/ทัศนศึกษา
เพือ่ การพักผอน
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
รับประทานอาหาร
ซื้อผลิตภัณฑทอ งถิ่น
กิจกรรมทางศาสนา
ถายรูป
ชมทิวทัศนธรรมชาติ
การติดตอธุรกิจ
การแสวงหาประสบการณใหม

นักทองเทีย่ ว
ชาวไทย (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
72 36.00
13 6.50
55 27.50
3 1.50
33 16.50
13 6.50
6 3.00
2 1.00
-

นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
66 33.00
15 7.50
78 39.00
56 28.00
34 17.00
- - 18 9.00
6 3.00
8 4.00

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทางมาตลาดน้ําเพื่อ การ
ทองเที่ยวมากที่สุดรอยละ 36.00 รองลงมาคือมาเพื่อการพักผอนรอยละ 27.50
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เดินทางมาตลาดน้ําเพื่อการพักผอ นมากที่สุด รอ ยละ 39.00
รองลงมาคือมาตลาดน้ําเพื่อการทองเที่ยวรอยละ 33.00 และรองลงมาคือเพื่อ รับประทานอาหาร
รอยละ 28.00
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ตารางที่ 17 จํานวนและคารอยละลักษณะของผูรวมเดินทางมาตลาดน้ํา
ลักษณะ
ของผูรวมเดินทาง
คนเดียว
กลุมเพือ่ น
ครอบครัว / ญาติ
บริษัทนําเที่ยว
กลุมทัศนศึกษา
การนําเที่ยวของหนวยงาน
คูหมั้น
รวม

นักทองเทีย่ ว
ชาวไทย (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
4 1.00
84 21.00
97 24.25
6 1.50
7 1.75
2 0.50
200 50.00

นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
7
1.75
68 17.00
49 12.25
50 12.50
23
5.75
3
0.75
200
50.00

จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวานักทอ งเที่ยวชาวไทย สวนใหญเ ดินทางมากับครอบครัว/
ญาติมากที่สุดรอยละ 24.25 รองลงมาคือเดินทางมากับกลุมเพื่อนรอยละ 21.00
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ สวนใหญเ ดินทางมากับกลุมเพื่อ นมากที่สุด รอ ยละ 17.00
รองลงมาคือเดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว รอยละ 12.50 และเดินทางมากับครอบครัว/ญาติ รอ ยละ
12.25
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ตารางที่ 18 จํานวนและคารอยละวิธกี ารเดินทางมาตลาดน้ํา
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจําทาง
รถมอเตอรไซค
รถบริษัทนําเที่ยว
รถยนตสวนตัว
รถรับจาง
เรือ
รถจักรยาน
รวม

นักทองเที่ยว
ชาวไทย (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
26 6.50
16 4.00
11 2.75
128 32.00
14 3.50
5 1.25
200 50.00

นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ (N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
14
3.50
4
1.00
50 12.50
12
3.00
84 21.00
28 7.00
8
2.00
200 50.00

จากตารางที่ 18 แสดงให เ ห็ น ว า นั ก ท อ งเที่ ยวชาวไทยเดิ น ทางมาตลาดน้ํ า ด วยรถยนต
สวนตัวมากที่สุดคิดเปนรอ ยละ 32.00 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดิน ทางมาตลาดน้ําดวยรถ
รับจางมากที่สุดรอยละ 21.00 รองลงมาคือเดินทางมาตลาดน้ําดวยรถบริษัทนําเที่ยวรอยละ 12.50
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ตารางที่ 19 จํานวนเงินที่จายใหกับผูดําเนินการในการมาเที่ยวตลาดน้ําของนักทอ งเที่ยวชาวไทย
ในกรณีที่เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว/กลุมการศึกษา /หนวยงาน/ชมรม
ชือ่ ตลาดน้ํา

จํานวนเงินตอคน (บาท)

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
คณะทัวร(กรุงเทพฯ-ดําเนิน/องคการขนสงมวลชนเปนผูจัด)
199
บริษัทนําเที่ยว(รถบัสจากจังหวัดสตูล-ดําเนิน)
1,000
ตลาดน้ําตลิ่งชัน(ไมพบขอมูลผูด ําเนินการ)
ตลาดน้ําวัดลําพญา (บริษัทนําเที่ยวรถตู)
300
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง (บริษัทนําเที่ยวรถตู)
400
จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีนัก ทองเที่ยวที่เ ดินทางมาเปน
คณะทัวรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)กรุงเทพฯ-ดําเนิน เสียคาใชจายคนละ 199
บาท มีบริษัทนําเที่ยวรถบัสจากจังหวัดสตูล -ดําเนิน เสียคาใชจาย คนละ 1,000 บาท ที่ตลาดน้ํา
วัดลําพญา พบนักทองเที่ยวจากอยุธยาเสียคาใชจาย คนละ 300 บาท และที่ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งพบ
นักทองเที่ยวมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธเสียคาใชจาย คนละ 400 บาท
ตารางที่ 20 จํานวนเงินคาใชจายในการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในกรณี
ทีเ่ ดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว/กลุมการศึกษา /หนวยงาน/ชมรม
ชือ่ ตลาดน้ํา
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก -บริษัทนําเที่ยวรถตูกรุงเทพฯ-ดําเนินฯ
บริษัทนําเที่ยวรถบัส กรุงเทพฯ-ดําเนินฯ
ตลาดน้ําตลิ่งชัน - บริษัทนําเที่ยวเรือจางเหมา (ลําละ)
- บริษัทนําเที่ยวรถตู
ตลาดน้ําวัดลําพญา (บริษัทนําเที่ยวรถตู)
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง (บริษัทนําเที่ยวรถตู)

ราคาตอคน
จํานวนเงิน(บาท)
1,000
1,000
2,500
1,000
1,000
1,000

จากตารางที่ 20 แสดงใหเ ห็น วา ที่ตลาดน้ําดํ าเนิน สะดวก ตลาดน้ํ าตลิ่งชั น ตลาดน้ํ า
วัดลําพญา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง มีบริษัทนําเที่ยวรถตู/รถบัสกรุงเทพ-ดําเนินเสียคาใชจายคนละ 1,000
บาท และทีต่ ลาดน้ําตลิ่งชัน มีบริษัทนําเที่ยวใชเรือจางเหมาลําคิดคาบริการ 2,500 บาท (ผูโดยสาร
สามารถนั่งได 6-8 คน)
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ตารางที่ 21 จํานวนเงินคาใชจายเฉลี่ยตอคนในการทองเทีย่ วตลาดน้ําของนักทองเที่ยวชาวไทย
ประเภทคาใชจาย

ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา
จํานวนเงิน (บาท)
คาพาหนะในการเดินทางมายังแหลงทองเที่ยว 1,000/300 400/80
800/300
(คาน้ํามันเชือ้ เพลิง/คารถโดยสารประจําทาง)
คาธรรมเนียมในการเขาชมแหลงทองเที่ยว
100 100-200
60
คาใชจายในการซือ้ สินคาและของที่ระลึก
200-300 200-300 200-300
คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม
100 100-200
90
ในแหลงทองเที่ยว
คาใชจายในการศาสนา/การทําบุญ
20-50
20-50
20-50
คาอาหารและเครือ่ งดื่ม
100-200 200-300 200-300

บางน้ําผึ้ง
400/80
40-100
200-300
40-100
20-50
200-300

จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวานักทอ งเที่ยวจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวในการ
เดินทางไป-กลับตลาดน้ําดําเนินฯ(จากกรุงเทพฯ ) เฉลี่ย 1,000 บาท คารถโดยสารประจําทางเฉลี่ย
คนละ 300 บาท คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป-กลับตลาดน้ําตลิ่งชันเฉลี่ย
ประมาณ 400 บาท คารถโดยสารประจําทางเฉลี่ย 80 บาท/คน คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวใน
การเดินทางไป-กลับตลาดน้ําวั ดลําพญาเฉลี่ยประมาณ 800 บาท คารถโดยสารประจําทางเฉลี่ ย
300 บาท/คน ค าน้ํามันเชื้ อเพลิ งรถยนตส วนตัว ในการเดิ นทางไป-กลับตลาดน้ํา บางน้ําผึ้ง เฉลี่ ย
ประมาณ 400 บาท คารถโดยสารประจําทางเฉลี่ย 80 บาท/คน คาธรรมเนียมในการเขาชมแหลง
ทองเที่ยวประมาณ 40-200 บาท คาใชจายในการซื้อสินคาและของที่ระลึก เฉลี่ยคนละ 200-300
บาท คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวประมาณ 40-200 บาท คาใชจายในการ
ศาสนา/การทํ าบุญประมาณ 20-50 บาท คา อาหารและเครื่ อ งดื่ มประมาณ 200-300 บาท
คามัคคุเทศกจะรวมอยูในคากิจกรรม เชน การนั่งเรือชมธรรมชาติซึ่งในเรือจะมีมัคคุเทศกบรรยาย
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ตารางที่ 22 จํานวนเงินคาใชจายเฉลี่ยตอคนในการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ
ประเภทคาใชจาย

ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
จํานวนเงิน (บาท)
คาพาหนะในการเดินทางมายังแหลงทองเที่ยว 1,000/200 400/80
800/300
400/80
(คาน้ํามันเชือ้ เพลิง/คารถโดยสารประจําทาง)
คาธรรมเนียมในการเขาชมแหลงทองเที่ยว
100 100-200
60
40-100
คาใชจายในการซือ้ สินคาและของที่ระลึก
500-1,000 500-1,000 500-1,000 500-1,000
คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม
100 100-200
90
40-100
ในแหลงทองเที่ยว
คาใชจายในการศาสนา/การทําบุญ
20-50
20-50
20-50
20-50
คาอาหารและเครือ่ งดื่ม
100-200 200-300 200-300
200-300
จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวาคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป-กลับ
ตลาดน้ําดําเนินฯ(จากกรุงเทพฯ ) เฉลี่ย 1,000 บาท คารถโดยสารประจําทางเฉลี่ย 300 บาท/คน คา
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป-กลับตลาดน้ําตลิ่งชันเฉลี่ยประมาณ 400 บาท คา
รถโดยสารประจําทางเฉลี่ย 80 บาท/คน คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป-กลับ
ตลาดน้ําวัดลําพญาเฉลี่ยประมาณ 800 บาท คารถโดยสารประจําทางเฉลี่ย 300 บาท/คน คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป-กลับตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเฉลี่ยประมาณ 400 บาท คารถ
โดยสารประจําทางเฉลี่ย 80 บาท/คน คาธรรมเนียมในการเขาชมแหลงทองเที่ยวประมาณ 40-200
บาทคาใชจาย ในการซื้อสินคาและของที่ระลึกเฉลี่ยคนละ 500-1,000 บาท คาใชจายในการเขารวม
กิจกรรมในแหลงทองเที่ยวประมาณ 40-200 บาท คาใชจายในการศาสนา/การทําบุญประมาณ
20-50 บาท คาอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 200-300 บาท คามัคคุเ ทศกจะรวมอยูในคากิจกรรม
เชนนั่งเรือชมธรรมชาติ ในเรือจะมีมัคคุเทศกบรรยาย
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ตารางที่ 23 จํานวนและคารอยละการรับรูข อมูลแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
การรับรูข อมูลแหลงทองเที่ยว
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
รูจักเมือ่ เดินทางเขามาในพื้นที่
21 10.50
จากโทรทัศน
26 13.00
จากอินเทอรเน็ต
25 25.50
จากแผนพับ โปสเตอร หนังสือพิมพ
4 2.00
จากบริษัทนําเที่ยว
2 1.00
จากเพือ่ น/คนรูจัก
108 54.00
จากหนวยงานของรัฐ
5 2.50
จากวารสาร
ไดรับคําแนะนําจากพนักงานที่โรงแรม
จากคนขับรถแท็กซี่
จากมัคคุเทศก
-

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
4
2.00
17
8.50
58
29.00
17
8.50
34
17.00
12
6.00
38
19.00
7
3.00
9
4.50
6
3.00

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 23 แสดงให เห็น วานั กทอ งเที่ ยวชาวไทยสวนใหญรับรูข อมูล ตลาดน้ํา จาก
เพื่อน/คนรูจักมากที่สุดรอยละ 54.00 รองลงมารับรูขอมูลจากอินเทอรเน็ตรอยละ 25.00
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญรับรูขอ มูลตลาดน้ําจากอินเทอรเน็ตรอ ยละ 29.00
มากที่สุด รองลงมารับรูขอมูลจากวารสารรอยละ 19.00 รับรูขอมูลจากบริษัทนําเที่ยวรอยละ17.00
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ตารางที่ 24 จํานวนและคารอยละกิจกรรมที่นกั ทองเทีย่ วประทับใจในการมาเที่ยวตลาดน้ํา
ประเภทกิจกรรม
1) การนั่งเรือ
2) ประเภทอาหารที่จําหนาย
3) มีสินคาใหเลือกหลากหลาย
4) บรรยากาศตลาดน้ํา
5) ธรรมชาติรมรื่น
6) วัฒนธรรมพืน้ บาน
7) การบริการ/มิตรภาพ
8) กิจกรรมการแสดงบนเวที
9) ดนตรีไทย/ดนตรีในสวน
10) บานเรือนไทย
11) ความรวมมือของคนในชุมชน
12) การถายรูป

นักทองเที่ยว
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
30
29
10
34
4
2
2
2
4
3
2
2

15.00
14.50
5.00
17.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.50
1.00
1.00

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
68
33
21
39
12
14
46
11
18
5
-

34.00
26.50
10.50
19.50
6.00
7.00
23.00
5.50
9.00
2.50
-

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 24 แสดงใหเ ห็นวานัก ทองเที่ยวชาวไทย ประทับใจบรรยากาศตลาดน้ํามาก
ที่สุด รอ ยละ 17.00 รองลงมา ประทับใจการนั่งเรือ รอยละ 15.00 ประทับใจประเภทอาหารที่
จําหนายรอยละ 14.50
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ประทับใจการนั่งเรือมากที่สุดรอยละ 34.00 รองลงมาคือ
ประเภทอาหารที่ จําหนา ยรอ ยละ 26 ประทับใจการบริก าร/มิ ตรภาพร อยละ 23.00 ประทั บใจ
บรรยากาศตลาดน้ํารอยละ 19.50
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ตารางที่ 25 จํานวนและคารอยละความตองการของนักทองเที่ยวดานการประชาสัมพันธ
ดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธ
อินเทอรเน็ต
วิทยุ /โทรทัศน
ปายประกาศ
เอกสารแผนพับ
หนังสือพิมพ
วารสาร

นักทองเทีย่ ว
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
128 64.00
136 68.00
73 36.50
59 29.50
63 31.50
25 12.50

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
98
49.00
35
17.50
17
8.50
24
12.00
12
6.00
38
19.00

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญตองการทราบขอมูลดานการ
ประชาสัมพันธตลาดน้ําจากวิทยุ /โทรทัศน มากที่สุดคิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมาคืออินเทอรเน็ต
รอยละ 64.00
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญตองการทราบขอ มูลดานการประชาสัมพันธตลาด
น้ําจากอินเทอรเน็ตมากที่สุดคิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมาคือวารสารรอยละ 19.00 และ
วิทยุ /โทรทัศนรอ ยละ 17.50
ตารางที่ 26 จํานวนและคารอยละความตองการของนักทองเที่ยวดานวันเปดบริการตลาดน้ํา
นักทองเทีย่ ว
ดานวันเปดบริการ
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
1) วันเสาร
130 65.00
2) วันอาทิตย
147 73.50
3) เทศกาลวันหยุด
144 72.00
4) วันธรรมดา (จันทร-ศุกร)
39 19.50
5) ทุกวัน
10
5.00
หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
28
14.00
35
17.50
63
31.50
74
37.00
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จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวานัก ทองเที่ยวชาวไทยตองการใหตลาดน้ําเปดวันอาทิตย
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมาคือเทศกาลวันหยุดรอยละ 72.00 นักทองเที่ยวตางประเทศ
ตองการใหตลาดน้ําเปดทุกวันมากที่สุดรอยละ 37.00 รองลงมาคือเทศกาลวันหยุดรอยละ 31.50

ตารางที่ 27 จํานวนและคารอยละความตองการของนักทองเที่ยวดานชวงเวลา/ระยะเวลาเปดบริการ
ตลาดน้ํา
ดานชวงเวลา/ระยะเวลา

นักทองเที่ยว
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ

1. ดานชวงเวลาที่ตอ งการมาเที่ยวตลาดน้ํา
1) ชวง เชา [06.00-12.00 น.]
2) ชวงบาย [12.00-15.00 น.]
3) ชวงเย็น [15.00-18.00 น.]
4) กลางคืน [18.00-24.00 น.]
2. ดานระยะเวลาที่ใชทอ งเทีย่ วในตลาดน้ํา
1) ใชเวลา 1-2 ชั่วโมง
2) ใชเวลา 1-4 ชั่วโมง
3) ใชเวลา 1-6 ชั่วโมง
4) ใชเวลา 1-8 ชั่วโมง

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ

102
109
56
23

51.50
54.50
28.00
11.50

113
74
8
5

56.50
37.00
4.00
2.50

55
113
25
8

27.50
56.50
12.50
4.00

94
64
33
9

47.00
37.00
16.50
4.50

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยตองการชวงเวลาเปดบริการตลาดน้ํา
ในชวงบาย[12.00-15.00 น.] มากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมาคือ ชวง เชา [06.00-12.00 น.]
รอยละ 51.50 นักทองเที่ยวตางประเทศตองการชวงเวลาเปดบริการตลาดน้ําในชวงเชา [06.0012.00 น.]มากที่สุดคิดเปนรอยละ 56.50 รองลงมาคือชวงบาย[12.00-15.00 น.] รอยละ 37.00
ดานระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวในตลาดน้ํา นักทองเที่ยวชาวไทยตองการใชเ วลา 1-4
ชั่วโมงมากที่สุดคิ ดเปนคิ ดเปนรอ ยละ 56.50 นัก ทองเที่ ยวชาวต างประเทศตองการใชเ วลา 1-2
ชั่วโมงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมา คือใชเวลา 1-4 ชั่วโมง รอยละ 37.00
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ตารางที่ 28 จํานวนและคารอยละความตองการของนักทองเที่ยวดานสินคาและผลิตภัณฑ
ดานสินคาและผลิตภัณฑ
1) ผลิตภัณฑการเกษตรในทองถิ่น
2) อาหารหวาน-คาว สําเร็จรูป
3) สินคาหัตถกรรมทองถิ่น
4) อาหารไทยประจําทองถิ่น
5) อาหารทะเลสด

นักทองเที่ยว
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
112 56.00
113 56.50
72 36.00
121 60.50
48 24.00

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
23 11.50
32 16.00
44 22.00
89 44.50
12
6.50

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวานัก ทองเที่ยวชาวไทยตองการอาหารไทยประจําทองถิ่น
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมาคืออาหารหวาน-คาว สําเร็จรูป รอยละ 56.50 ผลิตภัณฑ
การเกษตรในทองถิ่นรอยละ 56.00 สินคาหัตถกรรมทองถิ่นรอยละ 36.00 และอาหารทะเลสดรอ ย
ละ 24.00
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการอาหารไทยประจําทองถิ่นมากที่สุดคิ ดเปนรอยละ
44.50 รองลงมาคือสินคาหัตถกรรมทองถิ่นรอยละ 22.00 อาหารหวาน-คาวสําเร็จรูปรอยละ 16.00
และผลิตภัณฑการเกษตรในทองถิ่นรอยละ 11.50
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ตารางที่ 29 จํานวนและคารอยละความตองการของนักทองเที่ยวดานการศึกษา/พัฒนาความรู

ดานการศึกษา/พัฒนาความรู
1) มัคคุเทศกทั่วไป
2) มัคคุเทศกทองถิ่น
3) มัคคุเทศกนอ ย
4) ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน
5) พูดคุยกับปราชญทอ งถิ่น
6) เรียนรูก ารทําอาชีพของชุมชน
7) เอกสารความรูวัฒนธรรมชุมชน

นักทองเทีย่ ว
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
19
9.50
63 31.50
3
1.50
75 37.50
47 23.50
96 48.00
83 41.50

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
33 16.50
68 34.00
8
4.00
19
9.50
5
2.50
9
4.50
84
42.00

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 29 แสดงใหเห็ นวานัก ทองเที่ยวชาวไทยตอ งการเรียนรูการทําอาชีพของ
ชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาตอ งการเอกสารความรูวัฒนธรรมชุมชนรอ ยละ
41.50 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการเอกสารความรูวัฒนธรรมชุมชนมากที่สุดคิดเปน รอ ย
ละ 42.00 รองลงมาคือมัคคุเทศกทองถิ่นรอยละ 34.00
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ตารางที่ 30 จํานวนและคารอยละกิจกรรมที่นกั ทองเทีย่ วตองการใหเกิดขึน้ ในตลาดน้ํา
นักทองเทีย่ ว
ดานการศึกษา/พัฒนาความรู
ชาวไทย(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
1) นั่งเรือชมธรรมชาติ
104 52.00
2) ศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน
95 47.50
3) สาธิตการทําอาหารไทยโบราณ
85 42.50
4) พายเรือชมสวน
80 40.00
5) ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน 77 38.50
6) นมัสการสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
67 33.50
7) ขี่จักรยานชมธรรมชาติ
64 32.00
8) ชมเสนทางสมุนไพร
57 28.50
9) ชมหิ่งหอย
57 28.50
10) งานหัตถกรรมทองถิ่น
55 27.50
11) พักคางกับชาวบาน(Home stay)
53 26.50
12) นวดแผนโบราณ
52 26.00
13) ชมพืน้ ที่ทําการเกษตร
46 23.00
14) ศูนยเรียนรูช ุมชน
38 19.00
15) ตกปลา ตกกุง
30 15.00
16) ทดลองทําการเกษตร
22 11.00
17) รองเพลงคาราโอเกะ
22 11.00
18) ดูดวง ทํานายโชคชะตา
19 9.50
19) เสี่ยงโชค
16 8.00

นักทองเทีย่ ว
ชาวตางประเทศ(N=200)
จํานวน(คน) รอยละ
122 61.00
67 33.50
48 24.00
2
1.00
6
3.00
71 35.50
12
6.00
25 12.50
9
4.50
45 22.50
8
4.00
66 33.00
9
4.50
4
2.00
3
1.50
6
3.00
7
3.50
5
2.50
6
3.00

หมายเหตุ: สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากตารางที่ 30 แสดงใหเ ห็น วา กิจกรรมที่นั ก ท องเที่ ยวชาวไทยตอ งการให เกิ ดขึ้ นใน
ตลาดน้ําเรียงตามลําดับที่ 1-5 ไดแก 1) การนั่งเรือชมธรรมชาติคิดเปนรอยละ 52.00 2) การศึกษา
ประเพณี/วัฒนธรรมชุมชนรอยละ 47.50 3) สาธิตการทําอาหารไทยโบราณรอ ยละ 42.50 4) การ
พายเรือชมสวนรอยละ 40.00 5) ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชนรอยละ 38.50
กิจกรรมที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการใหเกิดขึ้นในตลาดน้ําเรียงตามลําดับที่ 1-5
ไดแ ก 1) การนั่งเรือ ชมธรรมชาติ คิดเปน รอ ยละ 61.00 2) นมั สการสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์ รอ ยละ 35.50
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3) ศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชนรอยละ 33.50 4) นวดแผนโบราณรอยละ33.00 5) สาธิตการ
ทําอาหารไทยโบราณรอยละ 24.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงความตองการกลับมาเที่ยวซ้ําตลาดน้ําของนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ
แผนภูมิแสดงความตองการของนักทองเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวซ้ําตลาดน้ํา
200

87%

จํานวนนักทองเที่ยว

82%

150
100
50

13%

18%

0

ชาวไทย ชาวตางประเทศ

ไมกลับ
กลับมา(Revisit)

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวามีนักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ 87.00 และนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ รอยละ 82.00 ตองการกลับมาเที่ยวซ้ํา (Revisit)ในตลาดน้ํา และมีนักทองเที่ยวชาวไทย
รอยละ 13.00 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศรอยละ18.00 ไมตองการกลับมาเที่ยวซ้ําในตลาดน้ํา
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ตารางที่ 31 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอตลาดน้ํา
(N=200)
รายการประเมิน
1. ดานการคมนาคม
1.1 สภาพถนนมีความกวาง รถยนต
สามารถวิ่งสวนทางกันไดอยาง
สะดวกไมเปนหลุมเปนบอ
1.2 มีปายบอกทางชัดเจน

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)
3.94 .8184 3.70 .8391 3.36 1.0053 3.28 1.0887
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)

4.08 .6952 3.38 1.1045 3.36 .8981 3.58 .9708
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก)
1.3 มีรถโดยสารหรือรถรับจางบริการ 3.60 .9035 3.74 1.0063 3.12 1.0028 3.78 .8640
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง) (มาก)
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 ศูนยขอ มูลการบริการนักทองเที่ยว 3.36 .8020 3.56 .8843 3.24 .9161 3.36 .8020
(ปานกลาง) (มาก)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.2 บุคลากรตอนรับนักทองเที่ยว
3.36 .8981 3.36 .7494 3.28 .9267 3.40 .8571
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.3 เอกสารประชาสัมพันธ
3.30 .9529 3.38 .7795 3.06 .8184 3.32 .9355
แหลงทองเที่ยว
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.4 การบริการสถานที่จอดรถ
3.76 .8466 2.72 .9906 3.40 .9476 3.60 .8081
(มาก)
(นอย)
(ปานกลาง) (มาก)
2.5 การจัดบริการหองน้ํา
3.20 .8329 2.62 1.0669 3.22 .9100 3.34 1.0022
(ปานกลาง) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.6 การบริการโทรศัพทสาธารณะ
3.18 .8002 3.00 .9476 3.02 .8919 3.30 .7626
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.7 มีธนาคารตูก ดเงินอัตโนมัติ (ATM) 3.12 .9822 3.12 .9178 3.16 .8889 3.08 .8769
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง
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ตารางที่ 31 (ตอ)
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)

3. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
3.1 มีเจาหนาที่ดแู ลความปลอดภัย
3.20 .9035
3.2 ความปลอดภัยในสถานที่จอดรถ 3.58 .7583
(มาก)
3.3 ความปลอดภัยทางเดินริมน้ํา
3.60 .6389
(มาก)
3.4 ความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ 3.50 .6776
(มาก)
3.5 ความปลอดภัยในการนั่งในเรือ 3.42 .7848
(มาก)
4. ดานความสะอาดของสถานที่
4.1 ความพอเพียงของถังขยะ
3.20 .9035
(ปานกลาง)
4.2 ความสะอาดของหองน้ํา
2.96 .7273
(นอย)
4.3 สภาพแวดลอมของตลาดน้ํา
3.56 .8609
(มาก)
5. ดานคุณภาพการบริการและสินคา
5.1 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของ 3.54 .7616
อาหารและเครือ่ งดื่ม
(มาก)
5.2 ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
3.46 .8855
(มาก)
5.3 ราคาสินคาและของที่ระลึก
3.24 .8935
(ปานกลาง)
5.4 คุณภาพสินคาที่มาจากการผลิต 3.36 .8751
ของคนในชุมชน
(ปานกลาง)

3.44 .8609
3.38 .8545
(ปานกลาง)
3.48 .7623
(มาก)
3.46 .8381
(มาก)
3.34 .9392
(ปานกลาง)

3.16 .9116
3.36 .9424
(ปานกลาง)
3.40 .8571
(ปานกลาง)
3.50 .8631
(มาก)
3.70 .7889
(มาก)

3.46 .9304
3.40 .9035
(ปานกลาง)
3.42 .8593
(มาก)
3.46 .7343
(มาก)
3.48 .7624
(มาก)

2.82 1.0631
(นอย)
2.58 1.0515
(นอย)
3.64 .9424
(มาก)

3.42 .7584
(มาก)
3.22 .9100
(ปานกลาง)
3.90 .7626
(มาก)

3.50 .7889
(มาก)
3.40 .8806
(ปานกลาง)
3.64 .8750
(มาก)

3.40 .8806
(ปานกลาง)
3.40 1.0879
(ปานกลาง)
3.48 .8142
(มาก)
3.54 .7616
(มาก)

3.66 .6581
(มาก)
3.58 .8827
(มาก)
3.62 .8053
(มาก)
3.62 .8053
(มาก)

3.96 .7814
(มาก)
3.88 .8241
(มาก)
3.78 .6788
(มาก)
3.86 .7827
(มาก)
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ตารางที่ 31 (ตอ)
ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
รายการประเมิน
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)
5.5 ความเปนมิตรของชาวบาน
3.70 .8631 3.84 .9971 3.64 .8020 4.14 .7562
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
5.6 การบริการของแมคา/ผูประกอบการ 3.64 .8271 3.76 .8466 3.58 .7309 4.06 .7117
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
5.7 การบริการของมัคคุเทศกทอ งถิ่น 3.24 .7969 3.50 .7354 3.38 .6966 3.34 1.0022
(ปานกลาง) (มาก)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
6. ดานประสบการณที่ไดรับจากการมาทองเที่ยวในชุมชน
6.1 การเรียนรูวถิ ชี ีวิตของคนทองถิ่น 3.54 .8621 3.64 .7217 3.44 .7045 3.68 .8908
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
6.2 การเรียนรูอ าชีพของคนในชุมชน 3.46 .9304 3.64 .7762 3.44 .7329 3.64 .9424
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
6.3 การเรียนรูธ รรมชาติ สิ่งแวดลอม 3.70 .8864 3.64 .8514 3.62 .7253 3.76 .8466
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
6.4 การเรียนรูประวัตศิ าสตร
3.16 .9337 3.46 .9082 3.26 .8762 3.34 .8478
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
6.5 การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน
3.46 .9304 3.60 .7824 3.30 .7889 3.50 .9313
(มาก)
(มาก) (ปานกลาง)
(มาก)
7. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
7.1 ความนาสนใจของกิจกรรม
3.48 .8388 3.52 .8388 3.40 .6998 3.68 .7677
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง)
(มาก)
7.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
3.28 .9044 3.54 .7616 3.24 .7709 3.76 .7963
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง)
(มาก)
7.3 การรวมกิจกรรมหลายรูปแบบ 3.28 .8339 3.50 .8391 3.24 .8935 3.62 .8781
ไวดวยกัน (Package)
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง)
(มาก)
เฉลี่ยรวม
3.45 .7843 3.39 .8924 3.28 .8389 3.59 .8417
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก)
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จากตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
พึงพอใจการบริการและการจัดการตลาดน้ําดําเนิน สะดวกและตลาดน้ําบางน้ําผึ้งอยูในระดับมาก
และนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจระดับปานกลางตอการบริการและการจัดการตลาดน้าํ ตลิง่
ชันและตลาดน้ําวัดลําพญา
ที่ ตลาดน้ํ าดํ า เนิน สะดวกนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีค วาม
พึงพอใจตอการบริก ารและการจั ดการตลาดน้ําด านตางๆ ในภาพรวมอยูในระดั บมาก( x =3.45)
และนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยส วนใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในเรื่ อ งมี ปา ยบอกทางชั ด เจน( x =4.08)
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจระดับนอยเรื่องความสะอาดของหองน้ํา ( x =2.96)
ที่ตลาดน้ํ าตลิ่ง ชั นนั กท องเที่ ยวชาวไทยที่ ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึง พอใจ
ตอการบริการและการจัดการตลาดน้ําดานตางๆ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( x =3.39) และ
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีค วามพึงพอใจในระดับมากในเรื่องความเปน มิตรของชาวบา น
( x = 3.84) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจนอยในเรื่องการบริก ารสถานที่จอดรถ ( x =2.72) การจัด
บริการหอ งน้ํา ( x =2.62) ความพอเพียงของถังขยะ ( x = 2.82) และความสะอาดของห อ งน้ํ า
( x = 2.58)
ที่ตลาดน้ํา วัดลํ าพญา นัก ทองเที่ย วชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจต อ การ
บริการและการจัดการตลาดน้ําดานตางๆ ในภาพรวมระดับปานกลาง ( x =3.28) และสวนใหญมี
ความพอใจในเรื่องสภาพแวดลอมของตลาดน้ํา ( x =3.90) นัก ทองเที่ยวมีความพึงพอใจปานกลาง
เรื่องการบริก ารโทรศัพทสาธารณะ( x =3.02) รถโดยสารหรือรถรับจางบริการ( x =3.12) การมี
ธนาคารตูกดเงินอัตโนมัติ ( x = 3.16)
ที่ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งนักทอ งเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอการบริการและการจัดการตลาดน้ําในภาพรวมระดับมาก( x =3.59) และนัก ทองเที่ยวชาวไทย
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่องความเปนมิตรของชาวบาน ( x =4.14) นัก ทองเที่ยว
มีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องการมีธนาคารตูกดเงินอัตโนมัติ ( x =3.08)
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ตารางที่ 32 คา เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานระดั บความพึง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ยวชาว
ตางประเทศที่มาตลาดน้ํา
(N= 200 )
ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางประเทศ
รายการประเมิน
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)
1. ดานการคมนาคม
1.1 สภาพถนนมีความกวาง รถยนต
3.84 .8418 3.76 .6247 4.22 .7743 4.46 .8667
สามารถวิ่งสวนทางกันไดอยาง
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
สะดวกไมเปนหลุมเปนบอ
1.2 มีปายบอกทางชัดเจน
3.56 .8369 3.64 .6928 3.66 .8981 4.23 .9724
(มาก)
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด)
1.3 มีรถโดยสารหรือรถรับจางบริการ 3.65 .8676 3.78 .6481 4.31 .7740 3.42 .6984
(มาก)
(มาก)
(มากทีส่ ุด) (มาก)
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 ศูนยขอ มูลบริการนักทองเที่ยว
3.68 .8908 3.72 .5729 3.32 .7643 3.69 .8820
(มาก)
(มาก) (ปานกลาง) (มาก)
2.2 บุคลากรตอนรับนักทองเที่ยว
3.86 .9037 4.04 .6987 4.62 .8897 4.46 .8864
(มาก)
(มาก) (มากที่สดุ ) (มากที่สุด)
2.3 เอกสารประชาสัมพันธ
3.54 .8855 3.58 .5379 3.38 .8535 3.38 .8535
แหลงทองเที่ยว
(มาก)
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.4 การบริการสถานที่จอดรถ
4.42 .8482 2.76 .8466 4.20 .9231 4.00 .8081
(มาก)
(นอย)
(มาก)
(มาก)
2.5 การจัดบริการหองน้ํา
3.08 .9864 2.62 .6353 3.80 .8658 3.15 .7734
(ปานกลาง) (นอย)
(มาก) (ปานกลาง)
2.6 การบริการโทรศัพทสาธารณะ
3.28 .7835 3.18 .5956 3.42 .6789 3.38 .8486
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง)
2.7 มีธนาคาร ตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM) 3.46 .9082 3.38 .6353 3.22 .6787 4.08 .7693
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก)
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ตารางที่ 32 (ตอ)
รายการประเมิน
3. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
3.1 มีเจาหนาที่ดแู ลความปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางประเทศ
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)

3.66 .6581
(มาก)
3.2 ความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถ
3.72 .6401
(มาก)
3.3 ความปลอดภัยบริเวณทางเดินริมน้ํา 3.74 .7231
(มาก)
3.4 ความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ 3.72 .7570
(มาก)
3.5 ความปลอดภัยในการนั่งในเรือ
3.72 .7570
(มาก)
4. ดานความสะอาดของสถานที่
4.1 ความพอเพียงของถังขยะ
3.12 .9178
(ปานกลาง)
4.2 ความสะอาดของหองน้ํา
2.72 .7698
(นอย)
4.3 สภาพแวดลอมของตลาดน้ํา
3.60 .7825
(มาก)
5. ดานคุณภาพการบริการและสินคา
5.1 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของ
3.50 .6776
อาหารและเครื่องดื่ม
(มาก)
5.2 ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
3.72 .8581
(มาก)
5.3 ราคาสินคาและของที่ระลึก
3.52 .9089
(มาก)

3.94 .4699
(มาก)
3.76 .6565
(มาก)
3.92 .6337
(มาก)
3.94 .5499
(มาก)
3.88 .6893
(มาก)

3.44 .7685
(มาก)
4.24 .8894
(มากที่สดุ )
3.88 .7565
(มาก)
3.62 .9865
(มาก)
3.84 .9654
(มาก)

4.38 .7804
(มากที่สุด)
4.38 .6752
(มากทีส่ ุด)
4.54 .8663
(มากทีส่ ุด)
4.54 .9363
(มากทีส่ ุด)
4.54 .7262
(มากทีส่ ุด)

2.92 .7783
(นอย)
2.94 .7398
(นอย)
3.58 .6728
(มาก)

3.48 .8946
(มาก)
3.24 .7862
(ปานกลาง)
4.74 .8986
(มากที่สดุ )

3.46 .8749
(มาก)
3.69 .9544
(ปานกลาง)
4.92 .7726
(มากทีส่ ุด)

4.12 .6273 4.42 .7644
(มาก)
(มากที่สดุ )
4.24 .5174 4.82 .9864
(มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
4.12 .6273 4.20 .7432
(มาก)
(มาก)

4.69 .6354
(มากที่สุด)
4.38 .9876
(มากทีส่ ุด)
3.61 .8235
(มาก)
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ตารางที่ 32 (ตอ)
ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางประเทศ
รายการประเมิน
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)
5.4 คุณภาพสินคาที่มาจากการผลิต
3.82 .6908 4.10 .5803 4.22 .8762 4.54 .7442
ของคนในชุมชน
(มาก) (มาก) (มากที่สดุ ) (มากที่สุด)
5.5 ความเปนมิตรของชาวบาน
4.20 .7284 4.26 .5646 3.84 .7679 4.69 .6434
(มาก) (มากที่สุด) (มาก)
(มากทีส่ ุด)
5.6 การบริการของแมคา/ผูประกอบการ 4.02 .7951 4.34 .6581 4.48 .8798 4.77 .6672
(มาก) (มากทีส่ ุด) (มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
5.7 การบริการของมัคคุเทศกทอ งถิ่น 4.08 .7516 3.98 .5887 4.40 .9872 4.61 .8648
(มาก)
(มาก) (มากที่สดุ ) (มากทีส่ ุด)
6. ดานประสบการณที่ไดรับจากการมาทองเที่ยวในชุมชน
6.1 การเรียนรูวถิ ชี ีวิตของคนทองถิ่น
4.12 .6273 4.10 .6468 4.64 .8642 4.61 .7840
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
6.2 การเรียนรูอ าชีพของคนในชุมชน 3.92 .7783 3.90 .7071 4.24 .8764 4.46 .6645
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
6.3 การเรียนรูธ รรมชาติ สิ่งแวดลอม
3.90 .7889 4.10 .7475 4.82 .9871 4.85 .8772
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
6.4 การเรียนรูประวัตศิ าสตร
3.72 .9485 3.96 .6987 3.64 .6254 4.31 .7847
(มาก)
(มาก)
(มาก) (มากที่สดุ )
6.5 การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน
3.90 .8864 4.08 .6337 3.82 .6889 4.46 .9983
(มาก)
(มาก)
(มาก) (มากที่สดุ )
7. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
7.1 ความนาสนใจของกิจกรรม
4.18 .6605 4.36 .7494 4.40 .7654 4.46 .7644
(มาก) (มากทีส่ ุด) (มากทีส่ ุด) (มากที่สดุ )
7.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
4.16 .7103 4.20 .5345 3.64 .8698 4.69 .6375
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มากที่สดุ )
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ตารางที่ 32 (ตอ)
รายการประเมิน
7.3 การรวมกิจกรรมหลายรูปแบบ
ไวดวยกัน (Package)
เฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางประเทศ
ดําเนินสะดวก ตลิ่งชัน วัดลําพญา บางน้ําผึ้ง
( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.) ( x / S.D.)
3.96 .6987 4.08 .5657 3.84 .9864 4.61 .9886
(มาก)
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด)
3.71 .8039 3.79 .6373 4.00 .8398 4.25 .8122
(มาก)
(มาก)
(มาก) (มากที่สดุ )

จากตารางที่ 32 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอการบริการและการจัดการตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้าํ
วัดลําพญา อยูในระดับมาก และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดตอการ
บริการและการจัดการตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
ที่ตลาดน้ํ าดํ าเนิ น สะดวกนั ก ท อ งเที่ ยวชาวต า งประเทศที่ ต อบแบบสอบถามส วนใหญ
มี ค วามพึ งพอใจต อ การบริ ก ารและการจั ด การตลาดน้ํ า ด านต า งๆ ระดั บมาก( x =3.71) และ
นักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องความเปนมิตรของชาวบาน ( x =4.20) นัก ทองเที่ยว
พอใจระดับนอยในเรื่องความสะอาดของหองน้ํา ( x =2.72)
ที่ตลาดน้ํ าตลิ่ ง ชั น นัก ท อ งเที่ย วชาวตา งประเทศที่ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีค วาม
พึงพอใจตอการบริการและการจัดการตลาดน้ําดานตางๆ ระดับมาก ( x =3.79) และนัก ทองเที่ยว
สวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องความนาสนใจของกิจกรรม( x =4.36) นักทองเที่ยวพึงพอใจนอ ย
ในเรื่องการบริการสถานที่จอดรถ ( x =2.76) การจัดบริการหอ งน้ํา ( x =2.62) ความพอเพียงของ
ถังขยะ ( x =2.92) และความสะอาดของหองน้ํา ( x =2.94)
ที่ตลาดน้ําวัดลําพญา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง
พอใจตอการบริการและการจัดการตลาดน้ําดานตางๆ ระดับมาก( x =4.00) และนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องราคาอาหารและเครื่อ งดื่ม ( x =4.82) เรื่อ งการเรียนรู
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ( x =4.82) และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความพึงพอใจปานกลาง เรื่อง
การมีธนาคารตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ( x =3.22)
ที่ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง
พอใจตอการบริการและการจัดการตลาดน้ําดานตางๆ ในระดับมากที่สุด ( x =4.25) นัก ทองเที่ยว
ชาวตางประเทศสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องการเรียนรูธ รรมชาติสิ่งแวดลอม( x =4.85) และ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศพึงพอใจระดับปานกลางเรื่องการจัดบริการหองน้ํา ( x =3.15)
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางประเทศกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตี อ
การบริการและการจัดการทองเทีย่ วตลาดน้ํา
รายการประเมิน

นักทองเทีย่ ว
นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ (N=200) ชาวไทย (N=200)
x

S.D.

1. ดานการคมนาคม
1.1 สภาพถนนมีความกวางรถยนต
3.74 .7106
สามารถวิ่งสวนทางกันไดอยาง
สะดวกไมเปนหลุมเปนบอ
1.2 มีปายบอกทางชัดเจน
3.59 .7448
1.3 มีรถโดยสารหรือรถรับจางบริการ 3.72 .7579
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 ศูนยขอ มูลบริการนักทองเที่ยว
3.69 .7173
2.2 บุคลากรตอนรับนักทองเที่ยว
3.96 .7884
2.3 เอกสารประชาสัมพันธ
3.56 .7673
แหลงทองเที่ยว
2.4 การบริการสถานที่จอดรถ
3.14 .9740
2.5 การจัดบริการหองน้ํา
2.79 .8180
2.6 การบริการโทรศัพทสาธารณะ
3.22 .6884
2.7 มีธนาคารตูก ดเงินอัตโนมัติ(ATM) 3.46 .7690
3. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
3.1 มีเจาหนาที่ดแู ลความปลอดภัย
3.85 .5737
3.2 ความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถ
3.76 .6592
3.3 ความปลอดภัยบริเวณทางเดินริมน้ํา 3.88 .6766
3.4 ความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ 3.88 .6511
3.5 ความปลอดภัยในการนั่งในเรือ
3.83 .7352
4. ดานความสะอาดของสถานที่
4.1 ความพอเพียงของถังขยะ
3.01 .8356
4.2 ความสะอาดของหองน้ํา
2.87 .8699
4.3 สภาพแวดลอมของตลาดน้ํา
3.62 .7119

x S.D.

3.57 .9746

t

df

p

1.993 398 .047*

3.60 .9668 -0.116 398 .908
3.56 .9752 1.332 398 .068
3.38 .8539 3.994 398 .000*
3.35 .8551 7.417 398 .000*
3.26 .8767 3.766 398 .000*
3.37 .9787 -2.304 398 .022*
3.09 .9904 -3.358 398 .001*
3.12 .8562 1.223 398 .222
3.13 .9109 4.003 398 .000*
3.31
3.43
3.47
3.48
3.49

.9055
.8654
.7826
.7763
.8265

7.058 398
4.290 398
5.536 398
5.653 398
4.475 398

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

3.23 .9187 -2.505 398 .013*
3.04 .9449 -1.872 398 .062
3.68 .8657 -0.757 398 .449

184
ตารางที่ 33 (ตอ)
รายการประเมิน

นักทองเทีย่ ว
นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ (N=200) ชาวไทย (N=200)
x

S.D.

x

S.D.

t

df

p

5. ดานคุณภาพการบริการและสินคา
5.1 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของ 3.75 .6687
3.64 .7959 5.646 398 .000*
อาหารและเครื่องดื่ม
5.2 ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
4.08 .7073
3.58 .9370 6.038 398 .000*
5.3 ราคาสินคาและของที่ระลึก
3.92 .7853
3.53 .8200 3.007 398 .003*
5.4 คุณภาพสินคาที่มาจากการผลิต
4.02 .6296
3.59 .8212 4.045 398 .000*
ของคนในชุมชน
5.5 ความเปนมิตรของชาวบาน
4.27 .6093
3.83 .8746 2.599 398 .000*
5.6 การบริการของแมคา/ผูประกอบการ 4.25 .7017
3.76 .7972 7.259 398 .011*
5.7 การบริการของมัคคุเทศกทอ งถิ่น 4.03 .6718
3.36 .8155 11.669 398 .000*
6. ดานประสบการณที่ไดรับจากการ
มาทองเที่ยวในชุมชน
6.1 การเรียนรูวถิ ชี ีวิตของคนทองถิ่น 4.12 .6540
3.57 .7985 6.166 398 .000*
6.2 การเรียนรูอ าชีพของคนในชุมชน 3.90 .7502
3.54 .8495 7.585 398 .000*
6.3 การเรียนรูธ รรมชาติ สิ่งแวดลอม 4.09 .7804
3.68 .8253 2.790 398 .006*
6.4 การเรียนรูประวัตศิ าสตร
3.86 .8390
3.30 .8022 9.426 398 .000*
6.5 การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน
4.04 .7522
3.46 .8617 4.645 398 .000*
7. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
7.1 ความนาสนใจของกิจกรรม
4.32 .7294
3.52 .7891 6.810 398 .000*
7.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
4.19 .6236
3.45 .8315 11.123 398 .000*
7.3 การรวมกิจกรรมหลายรูปแบบ
4.05 .6434
3.41 .8693 10.377 398 .000*
ไวดวยกัน (Package)
* P < 0.05
จากตารางที่ 33 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศและนักทองเที่ยวชาวไทยมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกันในเรื่อง มีปายบอกทางชัดเจน มีรถโดยสารหรือรถรับจางบริการ การ
บริการโทรศัพทสาธารณะ ความสะอาดของหองน้ํา สภาพแวดลอมของตลาดน้ํา สวนในรายการ
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ประเมินดานอื่นๆ นักทองเที่ยวตางประเทศและนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักทอ งเที่ ยวต างประเทศมีค วามพึ งพอใจในระดั บมากที่สุ ดในเรื่อง ความนาสนใจของ
กิจกรรม ( x =4.32) ความเปนมิตรของชาวบาน ( x =4.27) การบริก ารของแมคา/ผูประกอบการ
( x =4.25)
นักทองเที่ยวชาวไทยไมมีรายการประเมินในขอใดทีม่ ีความพึงพอใจมากที่สุด สวนใหญมี
ความพึ งพอใจระดับ มากในเรื่อ งความเปน มิตรของชาวบาน ( x =3.83) การบริก ารของแม คา /
ผูประกอบการ ( x =3.76) การเรียนรูธรรมชาติสิ่งแวดลอม ( x =3.68) สภาพแวดลอมของตลาด
น้ํา ( x =3.68)
เพื่ อ ให เ ห็ น ความแตกต า งที่ ชั ดเจนจากผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกับนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ การบริก ารและการจัดการทองเที่ยว
ตลาดน้ําเนิ น สะดวก ตลาดน้ํ า ตลิ่งชัน ตลาดน้ํ าวั ดลํ า พญา ตลาดน้ําบางน้ํา ผึ้ ง ผู วิจัย ได จัดทํา
แผนภูมิเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ
การบริการและการจัดการตลาดน้ํา แสดงแผนภูมิในหนาตอไป
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีตอ การ
บริการและการจัดการตลาดน้ํา
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
สภาพถนน
ปายบอกทาง
รถโดยสารบริการ
ศูนยใหขอมูลนักทองเที่ยว
บุคลากรตอนรับ
เอกสารแผนพับ
สถานที่จอดรถ
หองน้ํา
มีโทรศัพทสาธารณะ
มีธนาคาร/ตู ATM
เจาหนาที่ดูแลความปลอดภัย
ความปลอดภับในที่จอดรถ
ความปลอดภัยทางเดินริมน้ํา
ความปลอดภัยทาเทียบเรือ
ความปลอดภัยในเรือ
ความเพียงพอของถังขยะ
ความสะอาดหองน้ํา
สภาพแวดลอมตลาดน้ํา
ความสะอาดอาหารเครื่องดื่ม
ราคาอาหารเครื่องดื่ม
ราคาสินคา/ของที่ระลึก
คุณภาพสินคา ชุมชน
ความเปนมิตรของชาวบาน
การบริการของแมคา
การบริการของมัคคุเทศก
การเรียนรูวิถีชีวิตคนทองถิ่น
การเรียนรูอาชีพในชุมชน
การเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเรียนรูประวัติศสตร
การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน
ความนาสนใจของกิจกรรม
กิจกรรมมีความหลากหลาย
การรวมกิจกรรมหลายรูปแบบ

0

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
นักทองเที่ยวชาวไทย

จากแผนภูมิที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทอ งเที่ยวชาวตางประเทศ
และนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา นักทองเที่ยวทั้งสองกลุมมีค วามพึงพอใจตอการบริการและการ
จัดการทองเที่ยวตลาดน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายการประเมินสวน
ใหญ ยกเวนรายการประเมินในเรื่องมีปายบอกทางชัดเจน มีรถโดยสารหรือรถรับจางบริการ การ
บริการโทรศัพทสาธารณะ ความสะอาดของหอ งน้ํา สภาพแวดลอมของตลาดน้ํา นัก ทองเที่ยว
ตางประเทศและนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
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4. ผลการสัมภาษณผูนาํ ชุมชนและผูประกอบการในตําบลดอนมะโนรา
ตารางที่ 34 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชนและผูประกอบการในตําบล
ดอนมะโนราผูทถี่ กู สัมภาษณ
(N= 42)
ขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชน
และผูประกอบการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
อายุ 20-30 ป
อายุ 31-40 ป
อายุ 41-50 ป
อายุ 51-60 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา/แยกกันอยู
หมาย
รวม
สถานภาพในครัวเรือน
หัวหนาครัวเรือน
คูสมรส
ญาติผูใหญ
บุตรเขย
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

22
20
42

52.40
47.60
100.00

1
8
8
19
6
42

2.40
19.00
19.00
45.20
14.30
100.00

9
30
1
2
42

21.40
71.40
2.40
4.80
100.00

22
13
5
2
42

52.40
31.00
11.90
4.80
100.00
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จากตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวาผูน ําชุมชนและผูประกอบที่อยูในตําบลดอนมะโนราผูทถี่ ูก
สัมภาษณ เปนเพศชายรอยละ 52.40 และมีจํานวนใกลเคียงกันเพศหญิงคิดเปนรอย 47.60 สวนใหญ
มีอายุ 51-60 ปรอยละ 45.20 สถานภาพสมรสรอยละ 71.40 มีสถานภาพหัวหนาครัวเรือนรอยละ
52.40
ตารางที่ 35 จํานวนและคารอยละบทบาทหนาที่ของผูถกู สัมภาษณ
(N= 42)
บทบาทหนาทีข่ องผูถ กู สัมภาษณ
เปนผูใหญบาน
เปนสมาชิกสภาอบต.
เปนอาสาสมัครสาธารณสุข
เปนประธานกลุมสมาชิกในชุมชน
เปนพระสงฆ
เปนผูอ ํานวยการโรงเรียน
เปนขาราชการ
รานคาในชุมชน
ผูจําหนายสินคาในตลาดน้ํา
รวม

จํานวน
(คน)
8
6
2
2
1
3
6
5
9
42

รอยละ
19.04
14.28
4.76
4.76
2.38
7.14
14.28
11.90
21.43
100.00

จากตารางที่ 35 แสดงใหเห็นวาผูถ ูกสัมภาษณมาจากอาชีพที่หลากหลายเปนผูจําหนาย
สินคาในตลาดน้ํา เปนเจาหนาที่ภาครัฐบาล และเปนสมาชิกกลุมตางๆ
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ตารางที่ 36 จํานวนและคารอยละรายไดของผูนําชุมชนและผูประกอบการตําบลดอนมะโนรา
(N=42)
รายไดของผูนําชุมชน
จํานวน
รอยละ
และผูประกอบการ
(คน)
นอยกวา 5,000 บาท
5
11.90
รายได 5,001-10,000 บาท
18
42.86
รายได 10,001-15,000 บาท
5
11.90
รายได 15,001-20,000 บาท
4
9.52
รายได 20,001-25,000 บาท
1
2.38
รายได 25,001-30,000 บาท
3
7.14
มากกวา 30,000 บาท
6
14.28
รวม
42
100.00
จากตารางที่ 36 แสดงใหเ ห็นวาผูนําชุมชนและผูประกอบการตําบลดอนมะโนราที่ถูก
สัมภาษณสวนใหญมีรายได 5,001-10,000 บาทคิดเปนรอยละ 42.86

ตารางที่ 37 จํานวนและคารอยละระดับการศึกษาของผูนําชุมชนและผูประกอบการทีอ่ ยูใ น
ตําบลดอนมะโนรา
(N= 42)
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
(คน)
ประถมศึกษา
23
54.80
มัธยมศึกษาตอนตน
2
4.76
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
7
16.67
ปริญญาตรี
4
9.52
ปริญญาโท
6
14.28
รวม
42
100.00
จากตารางที่ 37 แสดงใหเ ห็น ว าผูนํ าชุมชนและผู ประกอบการตําบลดอนมะโนราที่ถู ก
สัมภาษณสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 54.80
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ตารางที่ 38 จํานวนและคารอยละระยะเวลาที่อาศัยอยูต ําบลดอนมะโนรา ของผูนําชุมชน
และผูประกอบการ
(N= 42)
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูตําบลดอนมะโนรา
ระยะเวลานอยกวา 10 ป
ระยะเวลา11-20 ป
ระยะเวลา21-30 ป
ระยะเวลา31-40 ป
ระยะเวลา41-50 ป
ระยะเวลามากกวา 50 ป
รวม

จํานวน
(คน)
5
1
5
2
7
22
42

รอยละ
11.90
2.40
11.90
4.80
16.70
52.40
100.00

จากตารางที่ 38 แสดงใหเห็นวาผูน ําชุมชนและผูประกอบการตําบลดอนมะโนราทีถ่ ูก
สัมภาษณสวนใหญอาศัยอยูที่ตําบลดอนมะโนราเปนเวลามากกวา 50 ปคิดเปนรอยละ 52.40

ตารางที่ 39 จํานวนและคารอยละสิ่งทีส่ ําคัญที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจอยูที่ตําบลดอนมะโนรา
ของผูนําชุมชนและผูประกอบการ
(N= 42)
สิ่งทีส่ ําคัญที่มอี ิทธิพล
จํานวน
รอยละ
(คน)
เปนคนทองถิน่
34
81.00
มีโอกาสในการทํางาน
8
19.00
รวม
42
100.00
จากตารางที่ 39 แสดงใหเห็น วาสิ่งที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูที่ตําบลดอนมะ
โนราของผูนําชุมชนและผูประกอบการที่ถูกสัมภาษณ คือเปนคนทองถิ่นคิดเปนรอยละ 81.00
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ตารางที่ 40 จํานวนและคารอยละการมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลดอนมะโนรา
ของผูนําชุมชนและผูประกอบการ
(N= 42)
การมีสวนเกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว
จํานวน
รอยละ
(คน)
เกีย่ วของโดยตรงเพราะเปนงานในหนาที่
24
57.14
มีธุรกิจทีเ่ กี่ยวของเกีย่ วของในสวนที่เปนสาธารณะ
12
28.57
ไมเกีย่ วของ
6
14.29
รวม
42
100.00
จากตารางที่ 40 แสดงใหเห็นวา คําตอบเรื่องการมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลดอนมะโนราของผูนําชุมชนและผูประกอบการที่ถูกสัมภาษณสวนใหญใหคาํ ตอบวาเกีย่ วของ
โดยตรงเพราะเปนงานในหนาที่คิดเปนรอยละ 57.14
สรุปผลการตอบคําถามจากการสัมภาษณ
คําถามขอที่ 1-11 เปนคําถามขอมูลพื้นฐานของผูถูกสัมภาษณ เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส สถานภาพในครัวเรื อ น จํ านวนสมาชิ ก ในครั วเรื อน อาชี พ รายได ระดั บการศึ ก ษา
ระยะเวลาที่อาศัยในตําบลดอนมะโนรา สิ่งที่มีอิทธิพลตอกาตัดสินใจอาศั ยในตําบลดอนมะโนรา
ความเกี่ยวของกับการทองเทียวในตําบลดอนมะโนรา แสดงผลในตารางที่ 34-40 สวนคําถามขอที่
12-25 เปนคําถามที่ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชุมชนตามประเด็นคําถามแตล ะ
ขอ แสดงผลการสัมภาษณดังตอไปนี้
คําถามขอที่ 12 ผูนําชุมชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นวาสถานการณการทองเที่ยว
ของตลาดน้ําดอนมะโนราเปนอยางไรบางในดานตอไปนี้
1) ดานวัน/เวลาทีเ่ ปดบริการ
- มีตลาดในวัน ขางขึน้ และขางแรม 2 ค่ํา , 7 ค่ํา , 12 ค่ํา
- มีเวลาอยูที่ตลาดนอย (ประมาณ 2 ชั่วโมง 6.00-8.00 น.) รีบซือ้ รีบขาย
2) ดานจํานวนนักทองเที่ยว
- มีนักทองเที่ยวนอย นานๆ เขามาที
3) ดานเศรษฐกิจชุมชน
- ถามีนกั ทองเที่ยวเขามามากจะทําใหชุมชนขายสินคาไดมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น
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คําถามขอที่ 13 ผูนําชุมชนและผูประกอบการมีความคิด เห็นวาการทองเที่ยวสงผลใหเ กิด
ประโยชนแกชุมชนอยางไร
1) ดานความเปนอยูของประชาชน ทําใหมีอาชีพเสริมรายไดเพิ่มขึ้น
2) ดานเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขนึ้
3) ดานสังคม มีนักทองเที่ยวเขามามากขึ้น ชุมชนมีชอื่ เสียง มีการรวมตัวกัน
4) ดานสิ่งแวดลอม มีการรักษาความสะอาดคลอง จัดบานเรือนใหสวยงามเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว
คําถามขอที่ 14 ในความคิดเห็นของทานการทองเที่ยวเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางไร
1) ผลกระทบทางบวก การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น ทําให
เกิดการพัฒนาดานสิ่งกอสรางในชุมชน ทําใหสภาพแวดลอ มในชุมชนมีทิวทัศนที่สวยงาม ทําให
เกิดการพัฒนากลุมสตรี เยาวชนในทองถิ่น กระตุนใหคนในชุมชนเกิดความสามัคคี มีการทํางาน
รวมกันเปนทีม การทองเที่ยวกระตุนใหคนในชุมชนรูสึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชน
2) ผลกระทบทางลบ การทองเที่ยวอาจจะกอ ใหเ กิดการทําลายสิ่งแวดลอม เชน ขยะ น้ํา
เสีย อากาศเสีย มลภาวะทางเสียง กอ ใหเ กิดการเลียนแบบวัฒนธรรมจากคนภายนอกชุมชน
อาจจะทําใหเกิดปญหาตางๆ ในชุมชน เชน ปญหาการจราจร ปญหาอาชญากรรม การทองเที่ยว
อาจจะทําใหราคาที่ดินสูงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น สินคามีราคาแพง อาจจะทําใหคนฟุงเฟอ มุงหาแต
ผลประโยชนสวนตน การทองเที่ยวอาจจะทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นของคนเขามาในชุมชน
คําถามขอที่ 15 ผูนําชุมชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นวาหนวยงานภาครัฐบาล
ทองถิ่นสนับสนุนใหเกิดโครงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางไร
1) วางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
2) จัดหางบประมาณเพื่อนํามาพัฒนาแหลงทองเที่ยว
3) ประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ ว
4) พัฒนาอาชีพคนในชุมชน
คําถามขอที่ 16 ทานคิดวาหนวยงาน /องคกรภาคเอกชนในชุมชนมีสวนชวยในการสงเสริม
การทองเที่ยวอยางไร
1) แมคาตองยิ้มตอนรับผูที่มาทองเที่ยว
2) ตองชวยกันประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหมาก
3) จัดสิ่งแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
4) ชวยสนับสนุนงบประมาณสงเสริมการทองเทีย่ ว
5) มีสวนรวมในการบริหารจัดการทองเที่ยว
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6) ทุกสวนทั้งภาครัฐ เอกชน คนในชุมชนตองรวมกันพัฒนาการทองเทีย่ ว
7) ใหเขาเยี่ยมชมกิจการ ใหการตอนรับดวยมิตรไมตรี จําหนายสินคาที่มีคณ
ุ ภาพ ซือ่ สัตย
ยุติธรรม ไมเอาเปรียบนักทองเที่ยว
8) พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหสวยงามสะอาดตา
คําถามขอที่ 17 ทานมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนราอยางไร
ผูทเี่ ปนสมาชิกสภาอบต. ใหคําตอบวาไดเขารวมประชุมสภาแสดงความคิดเห็น/เสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
ผูทเี่ ปนขาราชการใหคําตอบวาที่ผานมาก็ยินดีใหความรวมมือกับทางราชการ
ผูประกอบการใหคําตอบวายินดีใหความรวมมือกับทางราชการ มีอัธยาศัยดีกับนักทองเที่ยว
คําถามขอที่ 18 ผูนําชุมชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นวาการจัดการทองเทีย่ วของ
ตลาดน้ําดอนมะโนรามีปญหาในเรื่องตอไปนี้
1) มีเวลานอยในการซือ้ ขายสินคา (ตลาดวายเร็ว)
2) ขาดการประชาสัมพันธ คนในพื้นทีอ่ ื่นไมรูจัก ทําใหมีนักทองเที่ยวนอย
3) สถานที่ไมอํานวย เนือ่ งจากตลาดน้ําเปนพืน้ ที่สวนบุคคล เพราะฉะนัน้ จะทําอะไรให
พัฒนาก็ไมสะดวก
4) ไมมีการวางแผนดําเนินการทีช่ ดั เจน
5) ไมมีคนรับผิดชอบอยางจริงจัง
6) ขาดงบประมาณ
7) มีขยะ ผักตบชวาในลําคลองทําใหกีดขวางการจราจร พายเรือลําบาก
8) ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา เกาอี้นั่งพักผอน ที่บริเวณตลาดน้ํา
ผูนําชุมชนและผูป ระกอบการเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาดังนี้
1) ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมากขึน้ ทําปายบอกทางที่ถนนใหญ จัดทําสือ่ โฆษณา
2) จัดสถานที่ใหมีภูมิทศั นสวยงาม จัดทําซุมตอนรับนักทองเที่ยว ที่นั่งพักผอน หองน้ํา
3) กําหนดเวลาคาขายใหมากขึ้น
4) กําหนดขอหามเรือ่ งการทิ้งขยะลงคลอง ใชกฎหมายบังคับ จัดหาที่ทิ้งขยะใหเพียงพอ
5) กําหนดแผนพัฒนาการทองเทีย่ วใหชัดเจน
6) รวมกลุมพลังชุมชนเพือ่ ใหเกิดความเขมแข็ง
7) จัดหางบประมาณ จากจังหวัด หรือจากสวนราชการอืน่ ๆ มาชวยสนับสนุน
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คําถามขอที่ 19 ผูนําชุมชนและผูป ระกอบการมีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนราดังนี้
1) ใหทําการประชาสัมพันธหลวงพอโตวัดดอนมะโนราและศาลเจาอามา ซึ่ง มีคนเคารพ
นับถือ โดยการติดปายประชาสัมพันธที่บริเ วณถนนใหญ เพื่อใหคนผานไปมาไดเห็นและเขามา
นมัสการ จะทําใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2) จัดหางบประมาณมาพัฒนาการทองเทีย่ วใหมากกวานี้
3) จัดหานักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่
4) ทองเที่ยวชมวิถชี ีวิตของเกษตรกรในอาชีพตางๆ เชน การทํายาจืด
5) หนว ยงานภาครั ฐ และองค ก รชุ ม ชนต อ งร วมแรงร วมใจในการพั ฒนาและทํ า การ
ประชาสัมพันธใหแพรหลายในหลายชองทาง
6) ใหมีวันเวลาที่แนนอน เพื่อใหนกั ทองเที่ยวสามารถเขามาไดตลอด
7) ขอใหคณะผูนําชุมชนชวยดูแลและเอาใจใสพัฒนาการทองเที่ยว
คําถามขอที่ 20 ผูนําชุมชนและผูประกอบการพิจารณาสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวใน
ตําบลดอนมะโนราพบวามีสิ่งดึงดูดใจดังตอไปนี้
สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา
1) ตลาดน้ํา 2) อาชีพการเกษตร 3) วัด 4) ภูมิปญญาทองถิ่น 5) ประเพณีวัฒนธรรม
6) บานเรือนไทย 7) สวนสมุนไพร 8) สวนสุขภาพ 9) สถานที่ประวัติศาสตร
คําถามขอที่ 21 ผูนําชุมชน/ผูประกอบการมีความคิดเห็นวาตําบลดอนมะโนรามีผ ลิตภัณฑ
ชุมชนที่นาสนใจดังตอไปนี้
1) การทําน้ําตาลมะพราว 2) ผลไมและพืชผักหลายชนิด 3) น้ําตาลสด 4) มะพราวออน
5) มะพราวแหง 6) มะมวง 7) การทํายาจืด
คําถามขอที่ 22 ผูนําชุมชน/ผูป ระกอบการมีความคิดเห็นวามีสถานที่ในตําบลดอนมะโนรา
ทีส่ ามารถใชเพื่อการพักผอน
สถานที่ พัก ผ อ นในตํ า บลดอนมะโนรา มี ดั ง นี้ 1) วั ด 2) ตลาดน้ํ า 3) ตลาดนั ด
4) ลําคลอง 5) โรงเรียน (มีวันผูสูงอายุ)
คําถามขอที่ 23 ผูนําชุมชน/ผูประกอบการเคยพบเห็นวามีสิ่งใด หรือเหตุการณใดที่ทําลาย
สิ่งแวดลอมโดย คนในชุมชน
1) มีการทิ้งขยะลงลําคลอง 2) ใชยาเบื่อปลา 3) ชอตปลาดวยไฟฟา 4) การใชปุยเคมี
5) การเผาขยะ 6) การเผายางรถยนต
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คําถามขอที่ 24 ผูนําชุมชน/ผูประกอบการเคยพบเห็นวามีสิ่งใด หรือเหตุการณใดที่ทําลาย
สิ่งแวดลอมโดยนักทองเที่ยว คําตอบ คือ มีการทิ้งขยะบางแตมีจํานวนไมมากนัก
คําถามขอที่ 25 ผูนําชุมชน/ผูประกอบการมีความคิดเห็นวามีกิจกรรมในตําบลดอนมะโนรา
หลายรูปแบบที่ควรจะไดรับการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเรียงตามลําดับดังนี้
1) ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน
2) ชมพื้นที่ทําการเกษตร
3) นั่งเรือชมธรรมชาติ
4) พายเรือชมสวน
5) นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
6) ศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน
7) สาธิตการทําอาหารไทยโบราณ
8) ขี่จักรยานชมธรรมชาติ
9) ศูนยเรียนรูชุมชน
10) พักคางกับชาวบาน (Home stay)
11) งานหัตถกรรมทองถิ่น
12) นวดแผนโบราณ
13) ชมหิ่งหอย
14) ตกปลา/ตกกุง
คําถามขอที่ 26 ผู นําชุมชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นวา ในตําบลดอนมะโนรามี
สถานที่ใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมหรือศึกษาตามความสนใจเรียงตามลําดับดังนี้
1) ตลาดน้ํา
2) สวนผลไม
3) วัด
4) ภูมิปญญาทองถิ่น
5) ประเพณีวัฒนธรรม
6) บานเรือนไทย
7) ศาลเจา
8) สวนสมุนไพร
9) สวนสุขภาพ
10) ลําคลอง
11) สวนมะพราว

196

ตารางที่ 41 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูน ําชุมชนและผูประกอบการ
เกีย่ วกับการพัฒนาการทองเทีย่ วในตําบลดอนมะโนรา
(N=42)
ความคิดเห็น
1. การทองเทีย่ วสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน
ในทองถิน่ มากกวาธุรกิจอยางอื่น
1. การทองเทีย่ วเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการใหบริการของทองถิ่น
2. การทองเทีย่ วจะตองไมรบกวนการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน
3. การทองเทีย่ วตําบลดอนมะโนราตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การใชทรัพยากรทางธรรมชาติในทองถิ่น
5. การพัฒนาแหลงทองเทีย่ วจะตองใหความสําคัญ
ตอการปองกันสิ่งแวดลอม
6. การทองเทีย่ วโดยชุมชนจะตองนําไปสูความเทาเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม
7. การทองเทีย่ วโดยชุมชนจะตองสงเสริมความเปนอยูที่ดี
ของคนในชุมชน
8. การจัดการทองเที่ยวควรใหความสําคัญในเรือ่ งการอนุรกั ษ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว และลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจ อยางบูรณาการ
9. ประชาชนทุกคนในตําบลดอนมะโนราคือบุคคลสําคัญ
ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
10. การพัฒนาการทองเที่ยวตองทําควบคูกนั
ไปกับการพัฒนาคนในชุมชน
11. การพัฒนาการทองเที่ยวจะตองมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
12. การพัฒนาการทองเที่ยวจะตองมีการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
รวม

ระดับ
ความคิดเห็น
3.12 1.1729 ปานกลาง
x

S.D.

4.02 1.0473

มาก

4.33 .9016
4.31 .9750

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.57 .7372

มากที่สดุ

4.38 .7635

มากที่สดุ

4.36 .9582

มากที่สดุ

4.64 .6922

มากที่สดุ

4.50 .7730

มากที่สดุ

4.55 .7392

มากที่สดุ

4.41 .8850
4.57 .7034
4.31 .8624

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 41 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของผูนําชุมชนและผูประกอบการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา สวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด และผูนําชุมชน
ผูประกอบการมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนราในเรื่องการ
จัดการทองเที่ยวควรใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยว และลักษณะทาง
สังคม เศรษฐกิจ อยางบูรณาการ ในระดับมากที่สุด ( x =4.64)
ขอคําถามที่ 27 เปนคําถามสุดทายของแบบสัมภาษณผนู ําชุมชนและผูประกอบการ
เปนการเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณมีสวนรวมโดยมีคําถามวา “ ทานตองการที่จะเขา
รวมในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา” หรือไม มีผูใหคําตอบดังนี้
1. ตองการเขารวม 35 คน คิดเปนรอยละ 83.33 เพราะ อยากเห็นทองถิ่นมีการพัฒนา
จะทําใหมีนักทองเทีย่ วมากขึ้น
2. ไมตองการเขารวม 7 คน คิดเปนรอยละ 16.67 เพราะตองทํางานในสวนของตนเองไม
มีเวลาไปเขารวมประชุม
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5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในตําบลดอนมะโนรา
ตารางที่ 42 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของประชาชนตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
ขอมูลสถานภาพของประชาชน

จํานวน
(คน)

รอยละ

159
187
346

46.00
54.00
100.00

7
27
72
72
88
80
346

2.00
7.80
20.80
20.80
25.40
23.10
100.00

77
230
22
17
346

22.30
66.50
6.40
4.90
100.00

165
98
66
9
8
346

47.70
28.30
19.10
2.60
2.30
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ตํ่ากวา 20 ป
อายุ 20-30 ป
อายุ 31-40 ป
อายุ 41-50 ป
อายุ 51-60 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา/แยกกันอยู
หมาย
รวม
สถานภาพในครัวเรือน
หัวหนาครัวเรือน
คูสมรส
บุตร
ญาติผูใหญ
บุตรเขย/สะใภ
รวม
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จากตารางที่ 42 แสดงใหเห็นวาประชาชนตําบลดอนมะโนราที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิงรอยละ 54.00 อายุ 51-60 ปรอยละ 25.40 มากที่สดุ รองลงมาอายุ 60 ปขึ้นไปรอย
ละ 23.10 สถานภาพสมรสรอยละ 66.50 มีสถานภาพหัวหนาครัวเรือนรอยละ 47.70

ตารางที่ 43 จํานวนและคารอยละจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวน
รอยละ
(คน)
จํานวน 2 คน
45
13.00
จํานวน 3 คน
70
20.20
จํานวน 4 คน
78
22.50
จํานวน 5 คน
68
19.70
จํานวน 6 คน
29
8.40
จํานวน 7 คน
30
8.70
จํานวน 8 คน
26
7.50
รวม
346
100.00
จากตารางที่ 43 แสดงใหเห็นวาประชาชนตําบลดอนมะโนราที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีสมาชิก ในครัวเรือนจํานวน 4 คน รอยละ 22.50 มากที่สุด รองลงมามีสมาชิก ในครัวเรือน
จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 20.20
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ตารางที่ 44 จํานวนและคารอยละการประกอบอาชีพของประชาชนตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
การประกอบอาชีพของประชาชน
นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
รับจาง/กรรมกร
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
แมบาน/พอบาน
เกษตรกร
รวม

จํานวน
(คน)
12
34
4
85
20
13
178
346

รอยละ
19.30
9.80
1.20
24.60
5.80
3.80
51.40
100.00

จากตารางที่ 44 แสดงใหเห็นวาประชาชนตําบลดอนมะโนราที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรอยละ 51.40
ตารางที่ 45 จํานวนและคารอยละขอมูลรายไดของประชาชนตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
รายไดของประชาชน

จํานวน
รอยละ
(คน)
นอยกวา 5,000 บาท
122
35.30
รายได 5,001-10,000 บาท
149
43.10
รายได 10,001-15,000 บาท
34
9.80
รายได 15,001-20,000 บาท
11
3.20
รายได 20,001-25,000 บาท
7
2.00
รายได 25,001-30,000 บาท
1
0.30
มากกวา 30,000 บาท
18
5.20
ไมมีรายได (เปนนักศึกษา)
4
1.20
รวม
346
100.00
จากตารางที่ 45 แสดงใหเห็นวาประชาชนตําบลดอนมะโนราที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมรี ายได 5,001-10,000 บาทคิดเปนรอยละ 43.10
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ตารางที่ 46 จํานวนและคารอยละระดับการศึกษาของประชาชนตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
(คน)
199
45
44
3
4
10
346

รอยละ
57.50
13.00
12.70
0.90
13.00
12.50
100.00

จากตารางที่ 46 แสดงใหเห็นวาประชาชนตําบลดอนมะโนราที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมกี ารศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 57.50

ตารางที่ 47 จํานวนและคารอยละระยะเวลาที่อาศัยอยูในตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในตําบลดอนมะโนรา
นอยกวา 10 ป
11-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป
รวม

จํานวน
(คน)
32
48
51
54
41
120
346

รอยละ
9.20
13.90
14.70
15.60
11.80
34.70
100.00

จากตารางที่ 47 แสดงใหเห็นวาประชาชนตําบลดอนมะโนราที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญอาศัยอยูทตี่ ําบลดอนมะโนราเปนเวลามากกวา 50 ปคดิ เปนรอยละ 34.70
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ตารางที่ 48 จํานวนและคารอยละสิ่งสําคัญทีส่ ุดที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจอยูที่ตําบลดอนมะโนรา
(N= 346)
สิ่งทีส่ ําคัญที่มอี ิทธิพล
จํานวน
รอยละ
(คน)
เปนคนทองถิน่
248
71.70
มีโอกาสในการทํางาน
47
13.60
ตองการเปนสถานที่อาศัยอยูต ลอดชีวิต
51
14.80
รวม
346
100.00
จากตารางที่ 48 แสดงใหเห็นวาเหตุผลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจอยูที่ตําบลดอน
มะโนราคือเปนคนทองถิ่นคิดเปนรอยละ 71.70

ตารางที่ 49 จํานวนและคารอยละของการมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล
ดอนมะโนราของประชาชน
(N= 346)
การมีสวนเกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว
ของประชาชน
เกีย่ วของโดยตรงเพราะเปนงานในหนาที่
มีธุรกิจทีเ่ กี่ยวของเกีย่ วของในสวนที่เปนสาธารณะ
ไมเกีย่ วของ
ไมตอบ
รวม

จํานวน
(คน)
42
26
233
45
346

รอยละ
12.10
7.50
67.30
13.10
100.00

จากตารางที่ 49 แสดงคําตอบเรื่องการมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลดอน
มะโนรา ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคําตอบวาไมเกี่ยวของกับการทองเที่ยวคิด
เปนรอยละ 67.30

การ
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ตารางที่ 50 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู
ขอมูลผลกระทบการทองเที่ยว
(N= 346)
ความคิดเห็นของประชาชน
x S.D.
ระดับ
ความคิดเห็น
1. การทองเทีย่ วสามารถสรางรายไดใหแกประชาชนในทองถิน่
3.30 1.0343 ปานกลาง
มากกวาธุรกิจอยางอื่น
2. การทองเทีย่ วทําใหเกิดการพัฒนาดานสิ่งกอสรางในชุมชน
3.66 .9682
มาก
3. การทองเทีย่ วทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนมีทิวทัศนทสี่ วยงาม 3.85 .9852
มาก
4. การพัฒนาการทองเที่ยวจะตองไมสรางปญหากับสิ่งแวดลอม
4.02 .9668
มาก
5. การทองเทีย่ วเปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการ
3.90 1.0531
มาก
ใหบริการของทองถิ่น
6. การทองเทีย่ วกระตุนใหคนในชุมชนรูส กึ รักและหวงแหน
4.19 .8836
มาก
วัฒนธรรมของชุมชน
7. การทองเทีย่ วในตําบลดอนมะโนราตั้งอยูบนพื้นฐาน
4.13 .9994
มาก
ของการใชทรัพยากรทางธรรมชาติในทองถิ่น
8. การทองเทีย่ วกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความสามัคคี
4.03 .9902 มาก
มีการทํางานรวมกันเปนทีม
9. การทองเทีย่ วกอใหเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรม
3.56 1.0704 มาก
จากคนภายนอกชุมชน
10. การทองเทีย่ วกอใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอม เชน ขยะ
3.51 1.1452 มาก
น้ําเสีย อากาศเสีย มลภาวะทางเสียง
11. การทองเทีย่ วทําใหเกิดปญหาตางๆ ในชุมชน เชน
3.33 1.1456 ปานกลาง
ปญหาการจราจร ปญหาอาชญากรรม
12. การทองเทีย่ วทําใหราคาที่ดินสูงขึ้น คาครองชีพสูงขึน้
3.70 1.0905
มาก
สินคามีราคาแพง
13. การทองเทีย่ วทําใหคนฟุงเฟอ มุงหาแตผลประโยชนสว นตน
3.26 1.1548 ปานกลาง
14. การทองเทีย่ วทําใหเกิดการพัฒนากลุมสตรีและเยาวชนในทองถิน่ 3.98 1.0493
มาก
15. การทองเทีย่ วทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นของคนเขามาในชุมชน 3.28 1.1763 ปานกลาง
16. การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะตองสรางจิตสํานึกให
3.98 .9982 มาก
คนในชุมชนรวมกันอนุรกั ษวัฒนธรรมทองถิ่น
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ตารางที่ 50 (ตอ)
ความคิดเห็นของประชาชน

ระดับ
ความคิดเห็น
4.07 .9387 มาก
x

17. การเพิ่มเศรษฐกิจการทองเทีย่ วและการปองกันสิ่งแวดลอม
เปนสิ่งสําคัญทีช่ ุมชนตองใหความสําคัญ
18. การทองเทีย่ วโดยชุมชนจะตองนําไปสูความเทาเทียมกัน
3.98
ทางสังคมและความเปนอยูที่ดขี องชุมชน
19. การจัดการทองเที่ยวควรมีการบูรณาการในเรื่องการอนุรักษ
4.22
ทรัพยากรและลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ
20. การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะตองใหคนในชุมชนมีสวนรวมใน 4.26
การวางแผนตัดสินใจและประเมินผลกระทบทีเ่ กิดจากการทองเทีย่ ว
21. การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะตองมีการจัดการผลประโยชน 4.34
อยางยุตธิ รรมและโปรงใส
22. การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภาครัฐบาลและองคกรภาคเอกชน 4.19
ในชุมชนมีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยว
23. ประชาชนทุกคนในตําบลดอนมะโนราคือบุคคลสําคัญที่ชวย
4.30
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
24. การพัฒนาการทองเที่ยวตองทําควบคูกนั ไปกับการพัฒนาคน
4.32
ในชุมชนสิ่งแวดลอมสังคมและวัฒนธรรม
25. การทองเทีย่ วทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
4.23
รวม
3.90

S.D.

.9415

มาก

.9260 มากที่สดุ
.8929 มากที่สดุ
.9357 มากที่สดุ
.9679

มาก

1.0197 มากที่สดุ
.9865 มากที่สดุ
1.0583 มากที่สดุ
1.0151 มาก

จากตารางที่ 50 แสดงให เ ห็ น ว า ประชาชนประชาชนตํ า บลดอนมะโนราที่ ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก เกี่ยวกับการรับรูขอมูลผลกระทบการทองเที่ยว
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ตารางที่ 51 จํานวนและคารอยละของสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวตามความคิดเห็นของประชาชน
ตําบลดอนมะโนรา
สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
อาชีพการเกษตร
วัด
ภูมิปญญาทองถิน่
ประเพณีวัฒนธรรม
บานเรือนไทย
สวนสมุนไพร
สวนสุขภาพ
สถานที่ประวัตศิ าสตร
ศาลเจา
ลําคลอง
ตนไมใหญ
สวนมะพราว
*สามารถเลือกตอบไดหลายคําตอบ

จํานวนความถี่
(คน)
180
169
143
88
57
32
24
22
21
6
5
4
4

คารอยละ
52.02
48.84
41.33
25.43
16.47
9.25
6.94
6.36
6.07
4.15
1.44
1.16
1.16

จากตารางที่ 51 แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความคิดเห็นวาตําบลดอนมะโนรามีสิ่งดึงดูด
ใจนัก ทองเที่ยวเรียงตามลําดับความถี่ดังนี้ 1) ตลาดน้ํา 2) อาชีพการเกษตร 3) วัด 4) ภูมิปญญา
ทองถิ่น 5) ประเพณีวัฒนธรรม 6) บานเรือนไทย 7) สวนสมุนไพร 8) สวนสุขภาพ 9) สถานที่
ประวัติศาสตร 10) ศาลเจา 11) ลําคลอง 12) ตนไมใหญ 13) สวนมะพราว
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ตารางที่ 52 จํานวนและคารอยละของกิจกรรมการทองเทีย่ วที่ประชาชนอยากใหเกิดขึน้ ในตําบล
ดอนมะโนรา
รายการ
1. ชมพื้นที่ทําการเกษตร
2. พายเรือชมสวน
3. ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน
4. นั่งเรือชมธรรมชาติ
5. ศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน
6. นมัสการสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
7. ทดลองทําการเกษตร
8. ขี่จักรยานชมธรรมชาติ
9. ศูนยเรียนรูช ุมชน
10. สาธิตการทําอาหารไทยโบราณ
11. พักคางกับชาวบาน (Home stay)
12. งานหัตถกรรมทองถิ่น
13. นวดแผนโบราณ
14. ชมเสนทางสมุนไพร
15. ชมหิ่งหอย
16. ตกปลา ตกกุง
17. ดูดวง ทํานายโชคชะตา
18. เสีย่ งโชค
19. รองเพลงคาราโอเกะ
รวม

จํานวนความถี่
(คน)
156
130
105
79
65
64
62
50
48
47
46
41
40
28
27
18
10
7
5
346

รอยละ
45.09
37.57
30.35
22.83
18.79
18.55
17.92
14.49
13.87
13.58
13.29
11.85
11.16
8.09
7.80
5.20
2.89
2.02
1.44
100.00

จากตารางที่ 52 แสดงใหเห็นวากิจกรรมการทองเที่ยวที่ประชาชนอยากใหเกิดขึ้นในตําบล
ดอนมะโนรามากที่สุด เรียงตามลําดับ ไดแก 1) การชมพื้นที่ทําการเกษตร 2) การพายเรือชมสวน
3) ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน 4) นั่งเรือชมธรรมชาติ 5) ศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน
6) นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 7) ทดลองทําการเกษตร 8) ขี่จักรยานชมธรรมชาติ 9) ศูนยเรียนรูชุมชน
10) สาธิตการทําอาหารไทยโบราณ 11) พักคางกับชาวบาน (Home stay) 12) งานหัตถกรรมทองถิ่น
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13) นวดแผนโบราณ 14) ชมเสนทางสมุนไพร 15) ชมหิ่งหอย 16) ตกปลา ตกกุง 17) ดู ด ว ง
ทํานายโชคชะตา 18) เสี่ยงโชค 19) รองเพลงคาราโอเกะ
คําถามประชาชนเรื่อง แหลงพักผอนหยอนใจของคนในชุมชน พบวามีคําตอบเรียงตามลําดับดังนี้
1. วัดดอนมะโนรา
2. ตลาดน้ํา (บานเรือนไทย)
4. โรงเรียน(วันผูส ูงอายุ)
5. สวนสมุนไพร
6. สวนสุขภาพ
7. ลําคลอง
8. ตลาดนัด
คําถามเรื่องผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของชุมชนดอนมะโนรา พบวามีคําตอบเรียงตามลําดับดังนี้
1. น้ําตาลมะพราว
2. น้ําตาลสด
4. มะพราว
5. ยาจืด
6. มะมวง
7. ผลิตภัณฑเกษตร
8. ผลไมชนิดตางๆ
คําถามสุดทายในแบบสอบถามประชาชน
ถามวาทานตองการที่จะเขารวมในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา
1. ตองการเขารวมตอง
2. ไมตองการเขารวม
หากตองการเขารวมโปรดใหขอ มูลทีอ่ ยูทสี่ ะดวกในการติดตอ
พบขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 346 คน ดังนี้
1. มีประชาชนตองการเขารวม 61 คน คิดเปนรอยละ 17.63
2. ไมตองการเขารวม
285 คน คิดเปนรอยละ 82.37
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6. ผลที่ไดรับจากการสนทนากลุม
การสนทนากลุม (Focus group) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 13.30-17.30 น.
ณ ห องประชุม 1 อาคารจุ ฬาพั ฒน 8 คณะวิทยาศาสตรก ารกี ฬา จุ ฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย มี
ผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. คุณขจร วีระใจ ผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก กรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2. คุณกุล ปราโมทย วรรณะเลิศ ผูอํ านวยการกองสงเสริ มแหลงแหลงท องเที่ย ว การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
3. ดร.ประพีรพร อักษรศรี อาจารยประจําภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ
6. คุณเสงีย่ ม เอกโชติ คณะกรรมการสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว
4. คุณนิพัทธพงษ ชวนชืน่ ผูแ ทนจากสมาคมไทยทองเทีย่ วเชิงอนุรักษและผจญภัย
5. คุณกฤษฎา พรหมศริน ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ โรงแรมโรสการเ ดนริเวอร
ไซด( ROSE GARDEN RIVERSIDE) สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
7. คุณธนัทชาติ บุญประกอบ รองประธานประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
8. คุณสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ ผูจัดการตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
9. คุณณรงคศักดิ์ เลิศสิทธิพนั ธ นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
10. คุณสมศักดิ์ อภิวันทนกุล คณะกรรมการชุมชนตลาดน้ําเหลาตัก๊ ลัก๊ ปากคลองลัดพลี
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ผูดําเนินการสนทนากลุม คือ นางสาวนพรัตน ศุทธิถกล (ผูวิจัย) ผูชวยบันทึกเทปและ
บันทึกการประชุม คือ นางสาวนิจิรา คลังสมบัติ และนางรชดา เครือทิวา นิสิตดุษฎีบัณฑิตชั้นปที่ 2
แขนงวิชาวิทยาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเด็นหัวขอการสนทนากลุม (Focus Group) ดังนี้
1. ทานคิดวาสถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําขณะนีเ้ ปนอยางไร
2. โอกาสการเติบโตของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. ปญหาอุปสรรคของการทองเที่ยวตลาดน้ําคืออะไร
4. มีตลาดน้ําเกิดขึ้นใหมหลายแหง ทานมีมุมมองอยางไร
5. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําเปนอยางไร
6. กิจกรรมทองเที่ยวตลาดน้ําควรมีอะไรบาง
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7. รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชน ควรมี
องคประกอบอะไรบาง
ผูดําเนินการใหผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นที่ละคนตามประเด็นที่กําหนดไว
เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นผูเขารวมประชุมดังรายละเอียดตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาสถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําขณะนี้เปนอยางไร
สถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําขณะนี้กําลังเปนทีน่ ิยมของนักทองเที่ยวเนือ่ งจาก
1. มีตลาดน้ํ าหลายแห ง ที่ อ ยู ในพื้น ที่ภ าคกลาง การเดิ น ทางสะดวกตลาดน้ํา อยู ใกล
กรุงเทพฯสามารถขับรถไปเองหรือใชรถประจําทางได นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปในระยะใกลๆ
ไมเกิน 200 กิโลเมตร
2. ตลาดน้ําเปนสถานที่พักผอนสําหรับคนไทย เปนกิจกรรมพักผอนวันหยุดของสมาชิก
ภายในครอบครัว
3. ตลาดน้ําเปนแหลงเรียนรู อยากใหลูกหลานไดไปศึก ษาวิถีชีวิตของคนไทยในอดี ต
นักทองเที่ยวบางคนไปตลาดน้ําเพื่อรําลึกถึงอดีต (Nostalgia)
4. มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย มีสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวตามรูปแบบของตลาดน้ํา
เชน ตลาดน้ําวิถีชีวิตชุมชน และตลาดน้ําที่สรางขึ้นในรูปแบบธุรกิจการทองเที่ ยว เชน ตลาดน้ํ า
อโยธยา ตลาดน้ํา 4 ภาคพัทยา
5. นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมองการทองเที่ยวตลาดน้ําเปนแหลงศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวไทย เปนสิ่งแปลกตานามหัศจรรย (Amazing)
ประเด็นที่ 2 โอกาสการเติบโตของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. การทองเที่ยวตลาดน้ํามีโอกาสเติบโต สิ่งสําคัญคือชุมชนจะตองมีความเปนเอกลักษณ
ของตนเอง มีสินคาประจําทองถิ่น ราคาสินคาจะตองยุติธรรม คนในชุมชนจะตองมีอัธ ยาศัยดี
มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม
2. จะต อ งมี ก ารประชาสั มพั น ธ แ หลง ท อ งเที่ ย วผา นในสื่ อ โทรทั ศ น อิ น เทอร เ น็ ต สื่ อ
สิ่งพิมพช นิดอื่นๆที่เขาถึงนักทองเที่ยวไดงาย มีก ารเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใกลเ คียง ทําใหเ กิด
ความคุ มค าในการทอ งเที่ ย ว นั ก ท อ งเที่ยวจะไดสั มผัส วัฒ นธรรมดั้ งเดิ มของท อ งถิ่ น ดู ทิวทั ศ น
ธรรมชาติ
3. ตลาดน้ําแตละแหงจะตองวิเคราะหตนเองและเปรียบเทียบกับตลาดน้ําแหงอื่น ดูความ
พรอมของชุ มชนถาชุมชนสามารถทําเองไดก็จะเกิดความยั่งยืน ภูมิปญญาชาวบ าน ศึกษาความ
ตองการของนักทองเที่ยว มีเอกลักษณของตนเอง
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4. การทองเที่ยวตลาดน้ําจะมีโอกาสการเติบโตไดนั้น การมีสวนรวมของประชาชนเปน
สิ่งสําคัญ จะตองมีการ เชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียง เชน ตลาดน้ําตลิ่งชันจะมีการนัง่ เรือ
ไปเที่ยวชมสวนกลวยไม สวนงู ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพาน เปนตน
5. การทองเที่ยวตลาดน้ํามีโอกาสการเติบโตเนื่องจากคนหวนหาอดีต หวนหาธรรมชาติ
วิถีชีวิตชุมชน การพายเรือ ในแมน้ําลําคลอง
6. การทองเที่ยวตลาดน้ําจะมีโอกาสการเติบโตไดนั้น นัก วิชาการ ภาครัฐบาลทองถิ่น
จะตองศึกษาความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อจะไดมีการจัดการที่ตอบสนองความตอ งการของ
นักทองเที่ยว เชน การรักษาความสะอาด การใชภาชนะที่เปนวัสดุจากธรรมชาติ มีการลางภาชนะที่
ถูกสุขลักษณะ มีการดูแลแหลงน้ํามีการรักษาสิ่งแวดลอม
7. ควรมีกิจกรรมทีเ่ ปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว มีการเชื่อ มโยงกิจกรรมใหกลมกลืนกับ
กิจกรรมอื่นๆในพื้นที่
ประเด็นที่ 3 ปญหาอุปสรรคของการทองเที่ยวตลาดน้ําคืออะไร
ผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. ป ญ หาด า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวกทางการท อ งเที่ ย วที่ ไ ม เ พี ย งพอ เช น ที่ จอดรถ
หองน้ํา ตูโทรศัพท ธนาคารหรือตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM)
2. ปญหาดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชน การเก็บขยะ การใชโฟม น้ําเสีย น้ําดื่ม น้ําใช
3. ปญหาดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ปายบอกทาง
การสื่ อ สารและการประชาสั มพั น ธ ด ว ยระบบเทคโนโลยี เ ครื อ ข า ยไร ส าย สามารถที่ จะนํ า
นักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยว ไดอยางสะดวกไมหลงทาง
4. ปญหาดานจํานวนนักทองเที่ยว เชน มีนักทองเที่ยวมากเกินไป หรือมีจํานวนนอยเชน
ในฤดูฝน มีขอเสนอแนะ คือ ภาครัฐควรมีการสนับสนุนใหคนในจังหวัดอื่นๆ นัก เรีย น นัก ศึกษา
ใหมีการเขามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่ตลาดน้ําชุมชน ก็จะทําใหมีนักทอ งเที่ยวมากขึ้น ควรมีก าร
คาดการณ จัด ทําสถิ ติจํานวนนั ก ทอ งเที่ ยว ป ญหานัก ทอ งเที่ ยวกระจุก ตัวเฉพาะพื้น ที่ทา เรื อของ
เอกชน ที่อ ยูในตลาดน้ําดํ าเนิน สะดวกโดยเฉพาะนั กทอ งเที่ยวตา งประเทศ มีบ ริษัทนําเที่ ยวพา
นักทองเที่ยวเขามาซึ่งจะใหเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
5. ปญหาดานการบริหารจัดการ การจัดการดานการตลาด ควรมีก ารบริหารจัดการโดย
คนในชุมชน ตองมีคนเปนที่ปรึกษา หรือทําอยางไรใหคนในชุมชนบริหารจัดการไดดวยตนเอง
6. ป ญหาดานคุ ณภาพสิ นค าและการบริก าร สิน คาจะต องเปน ผลผลิตของชุมชน มี
เอกลัก ษณข องตนเอง ไมควรมีสิ นคาที่มาจากที่อื่ น หรือหากจะมีสิน คาจากภายนอกก็ ค วรเป น
สินคาแบบโบราณ
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7. ปญหาดานความปลอดภัย เชน คนหาย เด็กหลงทาง เกิดอุบัติเหตุในแหลงทองเที่ยว
ควรมีการจัดเจาหนาที่ดูแล
8. ปญหาดานการจราจรทางบกและทางน้ํา เชน การจราจรติดขัดในวันหยุดเทศกาลสําคัญ
ในคลองมีเรือจํานวนมากทําใหการจราจรติดขัด
9. ปญ หาดา นการออกแบบสิ่งกอ สรา ง ควรมีส ถาปตยกรรมที่เ ปนรู ปแบบของชุมชน
การจั ดการภู มิทั ศ น การออกแบบป าย ให มีค วามกลมกลื น กั บธรรมชาติ กํ า หนดจุ ดต อ นรั บ
นักทองเที่ยวใหมคี วามรมรื่น มีความเปนระเบียบสวยงาม
ประเด็นที่ 4 มีตลาดน้ําเกิดขึ้นใหมหลายแหง ทานมีมุมมองอยางไร
ผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. การมีตลาดน้ําเกิดขึ้นหลายแหงเปนการสรางทางเลือกใหแกนักทองเที่ยว ทําใหกระจาย
แหลงทองเที่ยวออกไปมีการกระจายรายไดสูชุมชนมากขึ้น
2. การสรางตลาดน้ําใหเกิดขึ้นใหมจะตองเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย
3. จะตองมีการประชาสัมพันธกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว
4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน และตองจัดใหมีผูดูแลความปลอดภัย
5. จะตองพิ จารณาจุดเดน ของชุมชน ความยั่งยืนและความเปน ตัวตนของชุมชน มีการ
อนุรักษความเปนไทย มีการดูแลสิ่งแวดลอม และชุมชนตองเปนเจาของ
6. จะตองมีสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว มีกิจกรรมทางน้ํา เชน การนั่งเรือ ชมธรรมชาติ
จัดใหมีน้ํา มีเรือเปนองคประกอบและเปนตัวขับเคลื่อน และรักษาความเปนธรรมชาติเอาไว
7. ตลาดน้ําธรรมชาติจะตองมีสินคาทองถิ่น สินคาจะตองราคาไมแพง
8. คํานึงถึงความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยไปทองเที่ยว
ตามกระแสนิยม
9. มีก ารจัดการต อนรับนักท องเที่ยว ซึ่งจะตองมีมัค คุเทศกให คําแนะนํา โดยเฉพาะชาว
ตางประเทศ เจาบานตองใหการตอนรับ มีความเปนมิตรของชาวบาน มีการบริการที่ดี
10. จะตองมีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียง
11. จะตองมีการสื่อความหมายทางการทองเที่ยว เพื่อนักทองเที่ยวจะไดเรียนรูกิจกรรมใน
ชุมชน นักทองเที่ยวจะมีการบอกตอไปยังเพื่อนฝูงคนรูจัก
ประเด็นที่ 5 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําเปนอยางไร
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย
1. เดินทางทองเที่ยวในวันหยุดเสาร-อาทิตย และเทศกาลวันหยุด
2. เดินทางดวยรถยนตสวนตัว ในระยะทางใกลๆ ไมเกิน 200 กิโลเมตร โดยเฉพาะเขต
ปริมณฑล
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3. นักทองเที่ยวมักเดินทางไปกับครอบครัว ไปกับกลุมเพือ่ น เพื่อรับประทานอาหารนอก
บาน อาหารทองถิ่น
4. ตองการเลือกซื้อสินคาที่มีความหลากหลาย มีอาหารใหเลือกจํานวนมาก มีผลิตภัณฑ
ทองถิน่
5. นักทองเที่ยวไดรับขอมูลการทองเที่ยวจากเพือ่ น มีการบอกเลาตอกัน รับรูข อ มูลจาก
อินเทอรเน็ต และจากโทรทัศน
6. มีนักทองเที่ยวบางคนสนใจการเรียนรูวิถชี ีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนอยางจริงจัง
7. ชอบธรรมชาติ อยากพักผอนในวันหยุด สนุกกับการเลือกซื้อสินคา
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
1. เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว มีเวลาคอนขางจํากัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง สนใจศึกษา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน แตมเี วลาจํากัด
2. เดินทางมากับรถรับจาง (Taxi) รถโคช บางทีก็อาจจะถูกเอาเปรียบเรื่องคาจางเหมารถ
3. เดินทางมาเอง (Back Packing) นักทองเที่ยวกลุมนี้จะมีเวลามากพอที่จะไดศึกษาเรียนรู
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมทองเที่ยวตลาดน้ําควรมีอะไรบาง
ผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. กิจกรรมการพายเรือชมธรรมชาติ การลองเรือในแหลงน้ํา
2. มีการจําหนายสินคาทางการเกษตร เชน พืชผักสวนครัวที่ขึ้นตามธรรมชาติ ผักปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑการเกษตรประเภทตาง ๆ
3. มีอาหารพื้นบาน อาหารทองถิ่นที่มคี วามหลากหลาย เครื่องดื่มสมุนไพร
4. มีกิจกรรมการแสดง
5. มีการสาธิตการทําอาหารทองถิ่น เชน การทําขนมตุบตั๊บ การกวนกระยาสารท การทํา
หมี่กรอบ การทําขนมบาบิ่น ฯลฯ
6. มีกิจกรรมตามเทศกาล เชน ลอยกระทง งานวิวาหแหขนั หมากทางน้ํา สงกรานต
7. แมคาทีล่ องเรือขายสินคา ควรมีวัฒนธรรมการแตงกายที่เปนวิถชี ีวิตประจํา
8. สินคาของที่ระลึกควรมีความเปนเอกลักษณของทองถิน่
ประเด็นที่ 7 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชน
ควรมี องคประกอบอะไรบาง
ผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
รู ป แบบการจั ด การตลาดน้ํ า เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนควรมี
องคประกอบดังตอไปนี้
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1. ชุมชนเปนเจาของจะตองรวมกันคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสม
กับชุมชน
2. จัดตั้งคณะทํางานมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบมีกฎกติกาชัดเจน มีก ารติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
3. สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และหนวยงานตางๆในชุมชน
4. สินคาตองเปนของที่ผลิตในชุมชน
5. ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
6. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ที่จอดรถ สถานที่นั่งพักผอน
7. มีการประชาสัมพันธใหคนเขามาในพื้นที่
8. มีการสื่อสารทางการทองเที่ยวเพื่อใหความรูเกี่ยวกับตลาดน้ํา มีกระบวนการเรียนรูวิถี
ชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชน
9. มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
10. มีกิจกรรมทางเรื อ ทางน้ํา เช น การนั่ง เรื อชมธรรมชาติ ชมหิ่ งห อย ตกปลา หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ตามศักยภาพของชุมชน
11. มีการสรางเครือขายการทองเที่ยว
12. มีการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม
ผลที่ไดรับเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งนี้ ทําใหเกิดการสรางเครือขายผูจัดการตลาดน้ําซึ่ง
ผูจัดการตลาดน้ําแตละแหงรูสึกดีใจที่ไดมีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ไดเรียนรูแนวทางการจัดการตลาดน้ําแตละแหง เกิดมิตรภาพระหวางกัน อันจะนําไปสูความรวมมือ
ในการทํางานตอไปในอนาคต
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7. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นในชุมชนดอนมะโนราในวันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2554
เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองประชุมปรับอากาศขององคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา มีผูนํา
ชุมชนและชาวบานที่สมัครใจเขารวมประชุม จํานวน 35 คน การประชุมในภาคเชาเริ่มตนดวยพิธี
เปดการประชุมโดยมีจาเอกสเนห สนิทชาติ ปลัดอําเภอบางคนทีมาเปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุม นายพยัพ เถื่อนสุวรรณ นายกอบต.ดอนมะโนรา เปนผูกลาวรายงานที่มาของโครงการและ
วัตถุประสงคของการจัดประชุม หลังจากพิธีเปดมีวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อ ง “กลยุทธการ
สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวชุมชน และผลกระทบการทองเที่ยว” ผูวิจัยเชิญวิทยากรกระบวนการ
กลุมมาใหความรูเรื่อง “กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวชุมชน” วิทยากรมีกิจกรรมกลุมและเลนเกมเพื่อใหผูเขารวมประชุมรูจ กั กันมากขึน้ เปน
การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูการทํากิจกรรมในภาคบายที่ใหผูเ ขารวมไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหาการจัดการทองเที่ยวในชุมชนโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) โดยใหสมาชิก กลุมทุกคนชวยกัน วิเคราะห
ศักยภาพของชุมชนดอนมะโนราตามหัวขอ 1) จุดแข็ง/หรือขอดี/หรือสิ่งที่มีชื่อเสียงของตําบลดอน
มะโนรา (Strengths) 2) จุดดอยหรือจุดออน (Weakness) 3) โอกาส (Opportunities) ในการจัดการ
ทองเที่ยว 4) อุปสรรค (Threat) ของการจัดการทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา โดยใหสมาชิกกลุม
ชวยกันเขียนลงบนกระดาษคลิปชารจ เมื่อทุกกลุมเขียนเสร็จแลวใหออกมานําเสนอผลการทํางาน
ของแตละกลุม วิทยากรสรุปแตละประเด็นในการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนดอนมะโนรา พบวา
มีทรัพยากรธรรมชาติ แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร สถานที่ศัก ดิ์สิทธิ์ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบานในการทําอาชีพเกาแกดั้งเดิม มีสภาพแวดลอมเปนลําคลอง สวนผลไมนานาชนิด ที่
สามารถจัดกิจกรรมดึงดูดใจแกนักทองเที่ยวได โดยเฉพาะมีตลาดน้ําเกาแกที่เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
คนในชุมชน
ในภาคบายผูวิจัยใชเทคนิคตนไมแหงปญหา (Problem tree) ซึ่งเปนวิธีการคนหาปญหาและ
แสวงหาแนวทางในการแก ปญ หาโดยจํ าลองภาพการท อ งเที่ ยวที่ เ ปรียบเสมื อ นตน ไม ใหญ ที่มี
กิ่ง กา นสาขาแผ กระจาย กระบวนการเริ่ มต น โดย ผู วิจัยใหส มาชิ กช วยกัน วาดรูปตน ไม ลงบน
กระดาษคลิปชารจ ตามจินตนาการของสมาชิกในกลุมโดยใหมีราก ลําตน กิ่งกาน ใบ ผล และใหใช
สี เ มจิ ก ตกแต ง ให ส วยงาม อธิ บายความเชื่ อ มโยงโดยรากของตน ไม เ ปรี ยบเหมื อ นป ญ หาการ
ทองเที่ย วที่กํ าลั งเกิ ดขึ้น ลํา ตน เปรี ยบเหมือ นหนวยงานที่จะมาชวยแกปญหา ใบเปรียบเหมือ น
กิ จกรรมที่ จ ะทํ า ให ปญหาลดลงหรื อ คลี่ ค ลายลงไป ผลก็ เ ป น สิ่ ง ที่ ได รั บจากการทํ า กิ จกรรม/
โครงการพัฒนาการทองเที่ยว เมื่อทุกกลุมทําเสร็จแลวใหอ อกมานําเสนอผลการคิดวิเ คราะหของ
ตนเอง เมื่ อทุ กกลุม นําเสนอเสร็จแล ว ให สมาชิ กระดมความคิ ดเห็น โดยรวมกัน เขี ยนโครงการ
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พัฒนาการทองเที่ยวตามแบบเขียนโครงการที่ผู วิจัยแจก ให สมาชิ กกลุมชวยกันเขียนโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยการนําสิ่งที่คิดในกระบวนการตนไมแหงปญหา (Problem tree) นํามาเขียน
รายละเอี ยดลงในโครงการโดยมี วัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่จะดําเนิน การ
หนวยงานที่จะใหการสนับสนุน การติดตามประเมินผลโครงการ และผลที่คาดวาจะไดรับจากการ
ทําโครงการ
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทําใหไดแผนปฏิบัติก ารทองเที่ยวชุมชน โดยมีโครงการ
เกิดขึ้น จํานวน 8โครงการ ไดแก 1)โครงการประชาสัมพันธแหลงทอ งเที่ยว 2) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 3) โครงการมัคคุเทศกนอย 4) โครงการอนุรักษภูมิปญญา
ทอ งถิ่ น 5) โครงการจั ดที่ พัก แบบสั มผั ส วัฒนธรรมชนบท (Home stay) 6) โครงการพัฒนา
สิ่งแวดลอม 7) โครงการนวดแผนโบราณ 8) โครงการขี่จัก รยานเพื่อการทอ งเที่ยวในชุมชน ซึ่ง
โครงการที่เกิดขึ้นจะนําไปใสในแผนพัฒนา 3 ป (2554-2556) ขององคก ารบริหารสวนตําบลดอน
มะโนรา
ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุม เชิงปฏิบัติก ารนอกจากจะไดแ ผนปฏิบัติการทองเที่ยวชุมชน
แลว ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น มีการใหความรูเรื่องการตลาดการทองเที่ยวชุมชน มี
กิจกรรมกลุมสัมพันธ การทํางานเปนทีม ทําใหชาวบานไดมีการพัฒนาตนเอง จากการประเมินผล
ในชวงเวลาสุดทายของการประชุมเมื่อสมาชิกที่เ ขาประชุมแตละกลุมนําเสนอผลการรวมคิดรวม
ตัดสินใจวางแผนจัดการทองเที่ยวชุมชน แลว ผูดําเนินการไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม ได
เขียนแสดง ความรูสึก ที่ได รับจากการเข าร วมการประชุมในวั นนี้ ผูเ ขา รวมประชุม เขี ยนแสดง
ความรูสึก สรุปไดวา
1. รูสึกดีใจที่มีบุคลากรมาพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน
2. ไดเห็นความสามัคคีของคนในตําบลดอนมะโนรา
3. เปนโอกาสที่ดีมากทําใหประชาชนในชุมชนมีการตื่นตัว
4. รูสึกดีใจทีไ่ ดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองและไดรับฟงความคิดเห็น ของคน
อื่นที่มาเขารวมประชุมดวยกัน
4. ทําใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดรับความรู เกี่ยวกับการวางแผนการ
ทองเที่ยวชุมชน
5. ไดรวมกันระดมความคิดวางแผนการทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง
เปนสถานที่ทองเที่ยวตอไปในอนาคต ซึ่งจะทําใหคนรูจักมากขึ้น
ตารางที่ 57 แสดงผลที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผูที่มีสวนเกี่ยวของการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนดอนมะโนรา
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ตารางที่ 53 ผลที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการผูที่มสี วนเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยว
ตําบลดอนมะโนรา
วัตถุประสงค

ผูเ ขารวม

1. เพือ่ สงเสริมการมี
สวนรวมของผูที่มสี วน
ไดสวนเสียในการจัด
การทองเทีย่ วชุมชน
2. เพือ่ เพิ่มพลังอํานาจใน
การตัดสินใจของ
ประชาชนในชุมชน
3. ใหความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบการทองเที่ยว
การตลาดการทองเทีย่ ว
ชุมชน การเปนเจาบานที่ดี
การบริการการทองเที่ยว
และกระบวนการทํางาน
เปนทีม
4. เพือ่ วางแผนโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวใน
ตําบลดอนมะโนรา

ผูที่มสี วนไดสวนเสีย
(Stakeholder)ในการ
จัดการทองเที่ยวชุมชน
ดอนมะโนรา จํานวน
35 คน ประกอบดวย
ผูใหญบาน ตัวแทน
ประชาชนแตละ
หมูบาน นายกอบต.
แพทยประจํา
โรงพยาบาลตําบล ครู
อาสาสมัครสาธารณสุข
พอคา เจาของธุรกิจ

เทคนิค/วิธกี าร ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ที่นํามาใช
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
1. การวิเคราะห
1.ดานการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเกิดโครงการ
จุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรค พัฒนาดังนี้ 1)โครงการ
( SWOT Analysis) ประชา สัมพันธแหลง
การจัดการทองเที่ยว ทองเที่ยว 2)โครงการ
2. การวิเคราะห
ปรับปรุงภูมิทศั นและ
ตนไมแหงปญหา จัดหาสิ่งอํานวยความ
(Problem tree) เปน สะดวกแกนกั ทองเที่ยว
การคนหาปญหา
3) โครงการมัคคุเทศก
รวมกันและการ
นอย 4)โครงการ
แสวงหาแนวทาง
อนุรกั ษภูมิปญญา
ในการแกปญหา
ทองถิน่ 5)โครงการ
โดยมีการตัดสินใจ จัดที่พักแบบโฮมสเตย
รวมกันเพือ่ เลือก
6)โครงการพัฒนา
วิธีการที่ดีทสี่ ุดในการ สิ่งแวดลอม
แกปญ
 หา การจัดการ 7) โครงการนวดแผน
ทองเที่ยวชุมชน
โบราณ
3. กิจกรรมกลุม
8) โครงการขี่จักรยาน
สัมพันธ
ทองเที่ยวในชุมชน
2. ดานพัฒนาการมี
สวนรวมของคนใน
ชุมชน มีการรับฟง
ความคิดเห็น มีการ
ตัดสินใจรวมกัน มี
ความสามัคคีเกิดขึ้น
ในชุมชน
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ตารางที่ 54 ผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ จากโครงการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา
ชือ่ โครงการ/วัตถุประสงค
1. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
- เพิ่มการรับรูต อสาธารณะวามี
ตลาดน้ําดอนมะโนราในพื้นที่
โดยการจัดกิจกรรมกระตุน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ปรับปรุงภูมิทศั นและจัดหาสิ่ง
อํานวย ความสะดวก
- จัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวก
แกนักทองเที่ยว
3. อนุรกั ษภูมิปญญาทองถิ่น
- สืบคนขอมูลภูมิปญญา
ทองถิน่ และอนุรักษไวเพือ่ สืบ
ทอดไปยังลูกหลาน

4. พัฒนาสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอม

5. มัคคุเทศกนอย
-สงเสริมทักษะการสื่อสาร และ
เห็นคุณคาของทรัพยากรทองถิน่

ผลประโยชน
ที่เกิดขึน้ กับชุมชน
-ผูมสี วนไดสวนเสีย
ไดรับความรูวิธีการ
ประชาสัมพันธและ
การทําการตลาด
- กระตุนใหเกิด
ความรวมมือ
- ชุมชนมีสภาพ
แวดลอมที่ดขี ึ้น
-เกิดความรวมมือใน
ชุมชน
-เพิ่มความรูสกึ ในการ
เห็นคุณคาภูมิปญญา
ทองถิน่
-กระตุนใหเกิดความ
สามัคคี มีการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
- มีสิ่งแวดลอมที่ดี
- มีทิวทัศนทสี่ วยงาม
–เกิดการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
-ชุมชนมีชื่อเสียงเปน
ที่รูจักมากขึน้
-เยาวชนเห็นคุณคา
ของทรัพยากรที่มอี ยู
-เพิ่มความรูสกึ
ภาคภูมิใจใหกับผูที่
อยูอาศัยในชุมชน

ผลประโยชนที่เกิด
ขึ้นกับนักทองเที่ยว
- มีโอกาส/ทางเลือก
ในการรับรูข อมูล
ทางการทองเทีย่ ว
มากขึ้น

บุคคล/กลุม/ผูที่
รับผิดชอบโครงการ
-คณะกรรมการ
บริหาร อบต.
-ประชาชนผูมสี วน
เกีย่ วของทุกคน

-คณะกรรมการ
บริหาร อบต.
-ประชาชนผูมสี วน
เกีย่ วของทุกคน
-บุคคลภูมิปญ
 ญา
ทองถิน่
- คณะกรรมการ
บริหาร อบต.
-ประชาชนผูมสี วน
เกีย่ วของทุกคน
-มีสิ่งดึงดูดใจ
-คณะกรรมการ
ทางการทองเทีย่ ว บริหาร อบต.
- นักทองเที่ยว
-ประชาชนผูมีสวน
กลับมาเที่ยวซ้ํา
เกี่ยวของทุกคน
- มีความสัมพันธที่ - ครู แ ละนั ก เรี ยน
ดีกับคนในทองถิ่น ในโรงเรียน
-ไดแลกเปลีย่ น
- เจาของธุรกิจ
เรียนรู
ภาคเอกชน
-ไดรับความรูจ าก - คณะกรรมการ
การเขารวมกิจกรรม บริหาร อบต.
การทองเทีย่ ว

-มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากขึน้
-นักทองเที่ยวไดพบ
กับสิ่งทีค่ าดหวัง
- มีการแลก เปลี่ยน
ประสบ การณ
-ศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น
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ตารางที่ 54 (ตอ)
ชือ่ โครงการ/วัตถุประสงค

ผลประโยชน
ที่เกิดขึน้ กับชุมชน
6. จัดที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรม -เพิ่มบทบาทสตรี
ชนบท (Home stay)
-มีการรวมกลุมคน
- แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อาชีพเดียวกัน มีการ
-ปรับปรุงที่พักอาศัย
ปรึกษาหารือกัน
-มีรายไดเพิ่มขึน้
-มีรายไดเพิ่มขึ้น
7. นวดแผนโบราณ
- สตรีและผูส ูงอายุ
- การพัฒนาทุนมนุษย
ไดรับการยอมรับ
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
-ใชเวลาวางใหเกิด
เศรษฐกิจ
ประโยชน
-มีรายไดเพิ่มขึ้น
8. ขี่จักรยานเพือ่ การทองเที่ยวใน - มีเสนทางการ/
ชุมชน
กิจกรรมทองเที่ยว
- ชมทิวทัศนในชุมชน
ใหมๆเกิดขึ้น
-เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว

ผลประโยชนเกิด
ขึ้นกับนักทองเที่ยว
- ไดรับประสบ
การณใหมตามวิถี
ชีวิตชุมชน

บุคคล/กลุม/ผูที่
รับผิดชอบโครงการ
-กลุมแมบาน
-คณะกรรมการ
บริหาร อบต.

- ผ อ นคลายความ -กลุมสตรี
เมื่อยลา
-แพทยประจําตําบล

- ออกกําลังกาย/ชม -คณะกรรมการ
ทิวทัศน
บริหาร อบต.
-ประชาชนผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคน

จากตารางที่ 54 แสดงใหเห็นวาโครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในตําบลดอน
มะโนรานั้น กอใหเกิดประโยชนโดยตรงกับชุมชน ในเรื่องความรวมมือ ในการทํางานของคนใน
ชุมชนทุกภาคสวน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา
บทบาทเยาวชน กลุมสตรีละผูสูงอายุ เกิดผลประโยชนตอนักทองเที่ยวทําใหไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก และนักทองเที่ยวจะไดพบกับสิ่งที่คาดหวัง และไดรับประสบการณที่แปลกใหมจากการ
ทองเที่ยวชุมชน
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การ

รูปที่ 23 ผูเ ขารวมประชุมอธิบายผลการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนของตําบลดอนมะโนรา

รูปที่ 24 สมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพือ่ วางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
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ทท

รูปที่ 25 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผูเ ขารวมไดรับความรูและความสนุกสนาน
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รูปที่ 26 แสดงการใชแผนผังตนไม (Problem tree) ในการคนหาแนวทางการพัฒนา
การทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา
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8. ผลที่ไดรับจากการประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมการสรางเครือข ายการทองเที่ ยวชุ มชนถูกจั ดขึ้ นเมื่ อวัน พุธ ที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ.2554 ที่หองประชุมศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมือ จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวมประชุม 51 คน
โดยผูวิจัยประสานงานขอความรวมมื อ หนวยงานที่ดูแลการทอ งเที่ยวของจั งหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดใกลเ คียง มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูนําชุมชน (นายกอบต.) ผูจัดการตลาดน้ํา
ผูประกอบการโฮมสเตยและรีสอรท ผูผลิตสินคาทางการเกษตร(OTOP) แมคาตลาดน้ํา หอการคา
จังหวัด ผูสื่อขาวทองถิ่น พัฒนากรอําเภอ เกษตรตําบล ชาวสวนผลไม ในภาคเชาเริ่มตนดวยพิธีเปด
การประชุมโดยมี รอยตํารวจโทอาทิตย บุญญะโสภัต รองผูวาราชการมาเปนประธานในพิธีเปด
การประชุม และมีนายสุฤกษ ศิลปะอนันต ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด เปนผูก ลาวรายงานที่มาของ
โครงการและวัตถุประสงคของการจัดประชุม หลังจากพิธีเปดมีวิทยากรจากหอการคาจังหวัดคือ
คุณสั มพัน ธ พงษ พรรณนากูล ให ความรูเรื่ องกลยุทธก ารจั ดการตลาดการทอ งเที่ ยวชุมชนเพื่ อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN Economic Community) ในอนาคต มีการถายทอด
ประสบการณทํางานการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางไดผลจากผูแทนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ตลาด
เกาบางนกแขวก ตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ําบางนอ ย ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําคลองลัดพลี
ตลาดน้ําดอนมะโนรา ผูจัดการโฮมสเตยปลายโพงพาง และผูแทนผลิตภัณฑชุมชนดีเ ดน มีการ
แบงกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน
ในภาคบายผูวิจัยใชเทคนิค Problem tree ซึ่งเปนวิธีการคนหาปญหาและแสวงหาแนวทาง
ในการแกปญหาโดยจําลองภาพการทองเที่ยวที่เปรียบเสมือนตนไมใหญที่มีกิ่งกานสาขาแผกระจาย
กระบวนการเริ่มจากผูวิจัยใหสมาชิกชวยกันวาดรูปตนไมลงบนกระดาษคลิปชารท ตามจินตนาการ
ของสมาชิ ก ในกลุ ม โดยให มี ร าก ลํ า ต น กิ่ ง ก า น และใบ และใช สี เ มจิ ก ตกแต ง ให ส วยงาม
โดยรากของตนไมเปรียบเหมือนปญหาการทองเที่ยวที่กําลังเกิดขึ้น ลําตนเปรียบเหมือนหนวยงานที่
จะมาชวยแกปญหา ใบเปรียบเหมือนกิจกรรมที่จะทําใหปญหาลดลงหรือคลี่คลายลงไป ผลก็ เปน
สิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาการทองเที่ยว เมื่อทุก กลุมทําเสร็จแลวใหอ อกมา
นําเสนอผลการคิดวิเคราะหของตนเอง
ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมการสรางเครือขาย
มีการถายทอดประสบการณการจัดการทองเที่ยวชุมชนของผูประกอบการในพืน้ ที่ ไดแก
1. ผูแ ทนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ไดแก นายประสิทธิ์ เฉลิมทรง
2. ผูแ ทนจากตลาดเกาบางนกแขวก ไดแก คุณสมเกียรติ พริ้งถาวร
3. ผูแ ทนจากตลาดน้ําทาคา ไดแก คุณวินัย นุชอุดม (นายกอบต.ทาคา)
4. ผูแ ทนจากตลาดน้ําบางนอย ไดแก คุณอัคราวรรณ ศรีทัตพันธุ
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5. ผูแ ทนจากตลาดน้ําดําเนินสะดวก ไดแก คุณสมศักดิ์ อภิวนั ทนกุล
6. ผูแ ทนจากตลาดน้ําดอนมะโนรา ไดแก คุณบุญรัตน ลิ้มไพบูลย (รองนายกอบต.ดอน
มะโนรา)
7. ผูจัดการโฮมสเตยปลายโพงพาง ไดแก คุณถิรดา เอกแกวนําชัย
8. ผูแ ทนผลิตภัณฑชุมชนดีเดนไดแก อาจารยสมทรง แสงตะวัน เจาของสวนสมโอเกษตร
อินทรีย
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนและมีการติดตามผลการปฏิบัติ
2. จัดโครงการรักษาสิ่งแวดลอม
3. สรางเครือขายทอ งเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อ แกปญหานัก ทองเที่ยวที่มีจํานวนมากที่
ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา
4. ใหมกี ารสรางความรวมมือกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยว
5. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง
6. ปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสํานึกรักชุมชนทองถิ่น
7. จัดอบรมความรูใหแกเด็กและเยาวชนเพื่อตานภัยยาเสพติด
8. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน
ดานการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวและการพัฒนาการสรางเครือขาย
หลังจากการประชุมกลุมและนําเสนอผลการทํางานแลว ไดมีการใหผูเขารวมประชุมเขียน
บรรยายความรูสึกในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ พบวา
1. ผูเขารวมประชุมไดเพิ่มพูนความรูจากวิทยากรและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากผูเขารับการอบรมดวยกัน
2. ทําใหมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ทําใหไดรูจักเพื่อนใหม
3. ไดรับขอมูลที่พรอมจะแกไขปรับปรุงการจัดการทองเที่ยว
4. ทํา ใหรู สึก มีค วามหวั งว าจะสามารถประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อ ตอ ยอด
แกไข และพัฒนาการทองเที่ยวอยางถูกทาง
5. ไดเห็นแบบอยางที่สามารถนําไปพัฒนาการจัดการทองเที่ยวในชุมชนของตนเอง
6. ทําใหเชื่อมโยงไปสูการมีกิจกรรมอื่นที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันใน
อนาคต
7. ในอนาคตอาจจะมี ก ารรวมตั ว กั น จัด ตั้ ง ชมรมผู ป ระกอบการขึ้ น มา เพื่ อ ร ว มกั น
พัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามตอไป
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รูปที่ 27 การระดมความคิดเห็น
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม

รูปที่ 28 ผูเ ขารวมประชุมการสรางเครือขายทองเทียวนําเสนอผลการอภิปรายของกลุม
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รูปที่ 29 ชาวบานตําบลดอนมะโนราไปศึกษาดูงานโฮมสเตยดีเดนของบานผูใหญทองหยิบ

รูปที่ 30 ชาวบานจากดอนมะโนราศึกษาดูงานเรียนรูวิธกี ารสานตะกราใสผลไมโดยใชใบมะพราว
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ตารางที่ 55 แสดงผลที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ สรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียง

วัตถุประสงค

ผูเ ขารวม

1. เพือ่ สงเสริมการมีสวน
รวมของผูที่มีสวนได
สวนเสียในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพือ่ เปดโอกาสให
ผูประกอบการไดแลก
เปลีย่ นประสบการณใน
การจัดการทองเที่ยว
ชุมชน
3.ใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดการตลาดการ
ทองเที่ยวชุมชนเพื่อ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน
4. สงเสริมกระบวน
การทํางานเปนทีมเพือ่
สรางเครือขายทองเที่ยว
5. เพือ่ สรางความ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึน้ และหาแนว
ทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม

ผูที่มสี วนไดสวนเสีย
ในการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนในจังหวัดสมุทร
สงครามและพื้นที่
ใกลเคียงจํานวน 51 คน
ประกอบดวย นายก
เทศบาล นายกอบต.
ผูจัดการตลาดน้ํา แมคา
ตลาดน้ํา เจาของ
โฮมสเตยและรีสอรท
ผูผ ลิตสินคาชุมชน
(OTOP) หอการคา
จังหวัด ทองเที่ยว
จังหวัด ผูสื่อขาว
ทองถิ่น พัฒนากร
อําเภอ เกษตรตําบล
และชาวสวนผลไม

ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ประชุมการสรางเครือขาย
ทองเที่ยวชุมชน
1. การวิเคราะห
1. มีการแสดงสินคา
(SWOT Analysis)
และผลิตภัณฑชุมชน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส 2. มีการถายทอด
และอุปสรรคการ
ประสบการณการจัด
จัดการทองเที่ยวจังหวัด ทองเที่ยวชุมชนของ
สมุทรสงคราม
ผูประกอบการในพืน้ ที่
2. การวิเคราะหตนไม 3.ไดแลกเปลี่ยนประสบ
แหงปญหา (Problem การณของระหวาง
tree)
ผูประกอบการ
เปนการคนหาปญหา 4. มีขอเสนอแนะแนว
รวมกันและการ
ทางการพัฒนาการ
แสวงหาแนว ทางใน ทองเที่ยวของจังหวัด
การแก ปญหาและมี สมุทรสงคราม
การตัดสินใจรวมกัน 5. มีการพัฒนาการมี
เพือ่ เลือกวิธกี ารทีด่ ี
สวนรวมในการจัดการ
ที่สุดในการแกปญหา ทองเที่ยวและการ
3. กิจกรรมกลุม
พัฒนา การสราง
สัมพันธ
เครือขาย
6. ชาวบานตําบลดอน
มะโนรารูส ึกภาคภูมิใจ
ที่ไดเขารวมแสดงความ
คิดเห็น และมีแรงผลัก
ดันใหเกิดการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในตําบลดอน
มะโนราใหมีชอื่ เสียง
ตอไปในอนาคต
เทคนิค/วิธกี าร
ที่นํามาใช
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9. ผลจากการจัดการทองเที่ยวนํารองในชุมชนตําบลดอนมะโนรา
การจัดเที่ยวนํารองจัดขึ้น ในวันที่ 3-4 กันยายน 2554 มีผูรวมโครงการจํานวน 71 คนเปน
นิสิตชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทองเที่ยว ของคณะวิทยาศาสตรก ารกีฬา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดอนมะโนรา แสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 56 จํานวนและคารอยละของนักทองเที่ยวนํารองทีม่ าทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะโนรา
(N=71)
ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
จํานวน
รอยละ
(คน)
เพศ
ชาย
47
66.19
หญิง
24
33.81
รวม
71
100.00
อายุ
อายุ 20 ป
30
42.25
อายุ 21 ป
39
54.93
อายุ 38 ป
1
1.41
อายุ 53 ป
1
1.41
รวม
71
100.00
จากตารางที่ 56 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวนํารองที่มาทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะโนรา
สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 66.19 มีอายุ 21 ปรอยละ 54.93 และมีอายุ 20 ปรอยละ 42.25
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ตารางที่ 57 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวนํารองที่มตี อ
การบริการและการจัดการทองเทีย่ วตลาดน้ําดอนมะโนรา
(N=71)
รายการประเมิน
x
S.D.
ระดับ
ความพึงพอใจ
1. ดานการคมนาคม
1.1 สภาพถนนมีความกวางรถยนตสามารถวิ่งสวนทาง 3.50 .7446
มาก
กันไดอยางสะดวก เสนทางไมเปนหลุมเปนบอ
1.2 มีปายบอกทางชัดเจน
2.96 .8648
ปานกลาง
1.3 มีรถโดยสารหรือรถรับจางบริการ
3.25 .7417
ปานกลาง
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 ศูนยขอ มูลบริการนักทองเที่ยว
2.24 .8873
นอย
2.2 บุคลากรตอนรับนักทองเที่ยว
3.66 .7384
มาก
2.3 เอกสารประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
2.56 .7223
นอย
2.4 การบริการสถานที่จอดรถ
4.24 .9840
มากที่สดุ
2.5 การจัดบริการหองน้ํา
2.52 .8760
นอย
2.6 การบริการโทรศัพทสาธารณะ
2.23 .7784
นอย
2.7 มีธนาคารตูก ดเงินอัตโนมัติ (ATM)
ไมมี 3. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
3.1 มีเจาหนาที่ดแู ลความปลอดภัย
3.46 .8737
มาก
3.2 ความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถ
4.12 .6592
มาก
3.3 ความปลอดภัยบริเวณทางเดินริมน้ํา
3.98 .7766
มาก
3.4 ความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ
3.68 .7211
มาก
3.5 ความปลอดภัยในการนั่งในเรือ
3.53 .6452
มาก
4. ดานความสะอาดของสถานที่
4.1 ความพอเพียงของถังขยะ
3.01 .7456
ปานกลาง
4.2 ความสะอาดของหองน้ํา
2.33 .8349
นอย
4.3 สภาพแวดลอมของตลาดน้ํา
3.84 .8449
มาก
5. ดานคุณภาพการบริการและสินคา
5.1 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารและเครือ่ งดืม่ 3.40 .6467
ปานกลาง
5.2 ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
4.08 .7073
มาก
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ตารางที่ 57 (ตอ)
รายการประเมิน
5.3 ราคาสินคาและของที่ระลึก
5.4 คุณภาพสินคาที่มาจากการผลิตของคนในชุมชน
5.5 ความเปนมิตรของชาวบาน
5.6 การบริการของแมคา/ผูประกอบการ
5.7 การบริการของมัคคุเทศกทอ งถิ่น
6. ดานประสบการณที่ไดรับจากการมาทองเที่ยวในชุมชน
6.1 การเรียนรูวถิ ชี ีวิตของคนทองถิ่น
6.2 การเรียนรูอ าชีพของคนในชุมชน
6.3 การเรียนรูธ รรมชาติ สิ่งแวดลอม
6.4 การเรียนรูประวัตศิ าสตร
6.5 การเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน
7. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
7.1 ความนาสนใจของกิจกรรม
7.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
7.3 การรวมกิจกรรมหลายรูปแบบไวดวยกัน (Package)
รวม

x

S.D.

(N=71)
ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

3.62
4.02
4.44
4.25
4.03

.7853
.6296
.8667
.7017
.7418

4.12
4.20
4.15
3.66
4.04

.6340
.7462
.7804
.8390
.7522

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.92
3.51
3.65
3.52

.7294
.6876
.7634
.7064

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 57 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวนํารองมีความพึงพอใจตอการบริการและการ
จัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะโนรา ในภาพรวมอยูในระดับมาก( x =3.52) โดยนัก ทองเที่ยวนํา
รองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่องตอไปนี้ 1) ความเปนมิตรของชาวบาน( x =4.44) 2) การ
บริการของแมคา/ผูประกอบการ ( x =4.25)
นักทองเที่ยวนํารองมีความพึงพอใจตอการบริการและการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะ
โนรา อยูในระดับนอย ในเรื่องตอไปนี้ 1) ศูนยขอมูล บริการนัก ทองเที่ยว ( x =2.24) 2) เอกสาร
ประชาสัมพันธแ หลงทองเที่ยว( x =2.56) 3) การจัดบริการหองน้ํา ( x =2.52) 4) การบริก าร
โทรศัพทสาธารณะ ( x =2.23) ความสะอาดของหองน้ํา ( x =2.33)
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นักทองเที่ยวนํารองมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจาก ดังนี้
1. ใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น โดยเฉพาะในสื่ออินเตอรเน็ต
2. จัดใหมีรานจําหนายสินคาของชุมชนใหมากขึ้น
3. สรางภูมิทัศนในแหลงทองเที่ยวใหสวยงามเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
4. การพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวควรรักษาวิถีชีวิตชาวบานไวไมใหเปลี่ยนแปลง
5. การจัดการตอนรับนักทองเที่ยวจํานวนมากควรแบงเปนกลุมยอย เมื่อเขาดูงานในแหลง
เรียนรูตางๆ จะทําใหไมแออัดและนักทองเที่ยวจะไดรับความรูมากขึ้น
6. เสนทางในชุมชนถนนแคบควรใชรถโดยสารขนาดเล็กจะสะดวกและปลอดภัยกวาการ
ใชรถบัสขนาดใหญ
7. ควรจัดเรือใหเพียงพอกับนักทองเที่ยวเพื่อทุกคนจะไดนั่งเรือชมธรรมชาติ
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. เพื่ อ พัฒ นาการมี สวนรวมของผูมีส วนไดส วนเสี ย ทํ า ให เกิ ดการวางแผนปฏิ บัติ ก าร
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยสรางรูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
ดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research: PAR) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว
ประกอบด วย กลุม ตัวอยางในพื้น ที่ปฏิ บัติการตําบลดอนมะโนรา ได แ ก ผูนํา ชุมชนตําบลดอน
มะโนราจํานวน 27 คน ผูประกอบการภาคเอกชน จํานวน 15 คน ประชาชนในทองถิ่น จํานวน
346 คน นัก ทองเที่ยวนํารอง จํานวน 71 คน กลุมตั วอยางที่ใชสนทนากลุ ม ไดแก นักวิช าการ
ผูจัดการตลาดน้ํา ผูทรงคุณวุฒิทางการทองเที่ยว รวมจํานวน 10 คน กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่ไปเที่ยวในตลาดน้ํา 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําดําเนิน ตลาดน้ําตลิ่งชัน
ตลาดน้ําวัดลําพญา และตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จํานวน 400 คน
ในระยะเริ่มตนผูวิจัยสังเกตสถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําทั้ง 5 แหง หลังจากนั้น ผูวิจัย
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชเครื่องมือหลายชนิด ไดแก การสังเกต การใชแบบสอบถาม การ
สนทนากลุม การประชุม การสัมภาษณ และทําการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คารอยละ และ t-test หลังจากนั้นทําการแปลความหมายขอมูล เชิงปริมาณและขอมูล เชิงคุณภาพ
และสรุปผลการวิจัยตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวม มีขั้นตอนการวิจัย
เปนไปตามลําดับ จึงขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียทําใหเกิดการวางแผนปฏิบัติการทองเที่ยวตลาดน้ํา
กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทําใหเกิดการ
วางแผนปฏิ บั ติก ารทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ในตํา บลดอนมะโนรานั้ น ผู มีส วนได ส วนเสี ย ทางการ
ท อ งเที่ ย ว ได แ ก ประชาชนที่ อ าศัย อยู ในพื้ น ที่ ผู นํ าชุ มชน ผูประกอบการ และนั ก ท อ งเที่ ย ว
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ผลการวิ จัยที่ ได รับ ประกอบด วย 1) ผลการสั งเกตแหล งทอ งเที่ยวตลาดน้ํา 2) ผลการประชุ ม
ประชาชนในตําบลดอนมะโนรา 2) ผลการสัมภาษณผูนําชุมชนและผูประกอบการในตําบลดอน
มะโนรา 3) ผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อ าศัยอยูในตําบลดอนมะ
โนรา 4) ผลจากการตอบแบบสอบถามความตอ งการและพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ซึ่งผลที่ไดรับจากการสังเคราะหขอมูล ดังกลาวจะถูกนําไปวางแผนปฏิบัติก าร
ทองเที่ยวชุมชนดอนมะโนรา ผลการวิจัยดังกลาวขางตนมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการสัง เกตตลาดน้ํ าทั้ง 5 แหง ได แ ก ตลาดน้ํ าดํา เนิน สะดวก ตลาดน้ําวั ดลําพญา
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําดอนมะโนรา ดานการคมนาคม ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ดานความสะอาด ดานคุณภาพอาหารและสินคา
ด า นราคาสิ น ค า และการบริ ก าร ด า นสถานที่ สํ า คั ญ ทางศาสนา ความเชื่ อ ทรั พ ยากรทาง
ประวั ติศ าสตร แหลง เรี ยนรู ด า นแหลง อาชี พ และด า นกิ จกรรมการท อ งเที่ย ว โดยภาพรวมมี
องคประกอบด านตา งๆ มีลั ก ษณะคล ายคลึงกัน ยกเวน ดา นการบริ การที่พั กมี เฉพาะที่ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก และตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเทานั้น ที่ตลอดน้ําดอน มะโนรายังไมมีการจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัย ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันและ ที่ตลาดน้ําดอนมะโนรา มีภาชนะจัดเก็บ
ขยะนอ ย ดานคุณภาพอาหารและสิน คา โดยภาพรวมดานคุณภาพอาหารและสิน คาในตลาดน้ํ า
ทั้ง 5 แหง มีความเหมาะสม
2. ผลการประชุม ประชาชนในตําบลดอนมะโนรา ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-14 มีนาคม
2554 มีผูอาศัยอยู 8 หมูบาน รวม 890 หลังคาเรือน มีผูเขารวมประชุมรวม 265 คน คิดเปนรอยละ
29.77 ของจํานวนหลังคาเรือ น การประชุมจัดขึ้นเพื่อ ชี้แ จงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และ
สรางสัมพันธภาพที่ดี ระหวางผูนําชุมชน ผูวิจัย และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อกระตุนใหเกิดการมี
สวนรวมของประชาชน ในเรื่องการรับรูขอมูลขาวสาร และผลกระทบการทองเที่ยวทั้งดานบวก
และดานลบ บรรยากาศการประชุ มเป ดโอกาสให ประชาชนไดแ สดงความคิดเห็น เกี่ ยวกับการ
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ผู เ ข า ร วมประชุม ส วนใหญ มีค วามสนใจที่ จะพั ฒ นาชุ มชนให เ ป น แหล ง
ทองเที่ยว ซึ่งมีทรัพยากรที่สามารถใชเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวหลายอยาง ไดแก ตลาดน้ําที่เปน
วิถีชีวิตชุมชนที่มีอายุไมนอยกวา 100 ป การทําอาชีพของคนในชุมชน เชน การทําน้ําตาลมะพราว
การทํายาจืด การทําฟารมเห็ด การทําเครื่องดื่มสมุนไพรเห็ดสามอยาง การทําขนมไทยโบราณ การ
ทําสวนเกษตรหลายชนิดที่สามารถใหนักทองเที่ยวเขาชมได เชน สวนองุน สวนฝรั่ง ชมพู มะพราว
ออน และนักทองเที่ยวสามารถชมหิ่งหอยยามค่ําคืนเนื่องจากพื้นที่มีสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณ
มีการสืบทอดประเพณีไทยทรงดํา มีเทศกาลสําคัญเปนประจําทุกป เชน เทศกาล ถือศีลกินเจ การ
บวชชีพราหม ที่ตั้งของชุมชนมีถนนหลายสายที่สามารถเขาสูพื้นที่ไดสะดวก มีลําคลองหลายสายที่
เชื่อมโยงไปยังตลาดน้ําใกลเคียง เชน ตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และมีแ หลงทองเที่ยว
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ในพื้นที่ใกลเคียงที่สามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวได ชาวบานที่เขารวมประชุมมีขอเสนอแนะใหทาํ
การประชาสัมพัน ธตลาดน้ําดอนมะโนราให ค นรูจักใหมากขึ้ น ปรั บปรุง ถนนภายในชุมชนเพื่ อ
รองรับนักทองเที่ยว ผูวิจัยเปดโอกาสใหชาวบานเสนอชื่อเขารวมประชุมเพื่อ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ทองเที่ยวชุมชน มีผูใหความสนใจ จํานวน 61 คน
2. ผลการสัมภาษณ การแสวงหาขอมูล โดยวิธีการสัมภาษณเปนการเปด โอกาสใหผูนํา
ชุมชน/ผูประกอบการไดแสดงความคิดเห็น โดยมีผูวิจัยเปนผูรับฟงความคิดเห็นและขอ เสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในตํ า บลดอนมะโนรา มี ผู นํ า ชุ ม ชนจํ า นวน 27คน และผู
ประกอบการจํานวน 15 คน ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูนําชุมชน/ผูประกอบการมีค วามคิดเห็น
วาการทองเที่ยวสงผลใหเกิดประโยชนแกชุมชน ในดานเศรษฐกิจทําใหประชาชนมีรายไดเ พิ่มขึ้น
การจั ดการทอ งเที่ ยวตลาดน้ํ าดอนมะโนรามีปญหาในเรื่ องเวลา แม คามีเ วลานอยในการซื้ อ ขาย
สินคา (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ขาดการประชาสัมพันธ สถานที่ไมอํานวยเนื่องจากตลาดน้ําอยูในพื้นที่
สวนบุคคล เพราะฉะนั้นจะพัฒนาเรื่องใดก็ไมสะดวก ไมมีก ารวางแผนดําเนินการที่ชัดเจน ไมมี
คนรับผิดชอบอยางจริงจัง ขาดงบประมาณ มีขยะ/ผักตบชวาในลําคลองทําใหกีดขวางการจราจร
ไม มีสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เชน ห อ งน้ํ า เก า อี้ นั่ ง พั ก ผอ นที่ บริ เ วณตลาดน้ํ า ผู นํ าชุ มชนและ
ผูประกอบการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาโดย ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ที่นั่งพักผอน จัดสถานที่ใหมีภูมิทัศนส วยงาม กําหนดเวลา
คาขายใหมากขึ้น กํ าหนดขอหา มเรื่อ งการทิ้งขยะลงคลอง จัดหาที่ทิ้งขยะใหเ พี ยงพอ กํ าหนด
แผนพัฒนาการทองเที่ยวใหชัดเจน รวมกลุมพลังชุมชนเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง จัดหางบประมาณ
จากจังหวัด หรือจากสวนราชการอื่นๆ มาชวยสนับสนุน
3. ผลจากแบบสอบถามประชาชนตําบลดอนมะโนรา ผูวิจัยใชแบบสอบถามประชาชน
จํานวน 346 คน ในชุมชน 8 หมูบาน เพื่อสรางการมีสวนรวมในดานการแสดงความคิดเห็น ตอ
สิ่งแวดลอมในชุมชนและประโยชนของการทองเที่ยว และตองการทราบทัศนคติตอการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 54.00 เปนเพศชาย สวนใหญเปน บุคคลวัยทํางาน อายุ
ระหวาง 31-60 ป สถานภาพสมรสและเปนหัวหนาครัวเรือ น มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือ นเฉลี่ย
3-5 คน ประชาชนรอยละ 51.40 ทําอาชีพเกษตรกร รอยละ 43.10 มีรายไดเฉลี่ย 5,001-10,000
บาท ประชาชนรอยละ 57.50 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา สวนใหญเปนคนทองถิ่นที่อ าศัยอยู
ในพื้นที่มานานมากกวา 50 ป ประชาชนรอยละ 67.30 คิดวา ตนเองไมมีสวนเกี่ยวขอ งกับการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ ในดานการรับรูขอมูลผลกระทบการทองเที่ยวนั้น ประชาชนมีค วามคิดเห็น อยู
ในระดั บ มากที่ สุ ด 2 ประเด็ น คื อ เรื่ อ ง การจั ดการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ งยื น จะต อ งมี ก ารจั ด การ
ผลประโยชนอยางยุติธรรมและโปรงใส( x = 4.34) และการพัฒนาการทองเที่ยวตองทําควบคูก นั ไป
กับการพัฒนาคนในชุมชนสิ่งแวดลอมสังคมและวัฒนธรรม( x = 4.32) ในดานอื่น มีความเหมาะสม

234
อยูในระดับ มาก ประชาชนมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง ในดานการทองเที่ยวทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ในชุมชน เชน ปญหาการจราจรปญหาอาชญากรรม( x = 3.33) การทอ งเที่ยวทําใหเกิดการ
อพยพยายถิ่นของคนเขามาในชุมชน( x = 3.28)การทองเที่ยวทําใหคนฟุงเฟอ มุงหาแตผลประโยชน
สวนตน ( x = 3.26) ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรานั้นประชาชนแสดง
ความคิดเห็น วามีสิ่งตอไปนี้ ไดแก ตลาดน้ํา อาชีพการเกษตร วัด ภู มิปญญาทองถิ่ น ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น ดานแหลงพักผอนหยอนใจของคนในชุมชน ไดแก วัด ตลาดน้ํา บานเรือนไทย
โรงเรียน ตลาดนัด ดานผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของชุมชน ไดแก น้ําตาลมะพราว มะมวง มะพราว
ออน มะพราวแหง การทํายาจืด ผลิตภัณฑการเกษตร ดานกิจกรรมการทองเที่ยวที่ประชาชนอยาก
ใหเกิดขึ้นในชุมชนดอนมะโนรา (เรียงตามลําดับ)ไดแก 1) การชมพื้นที่ทําการเกษตร 2) พายเรือ
ชมสวน 3) ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน 4) ศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน 5) นมัส การ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6) ขี่จักรยานชมธรรมชาติ 7) จัดใหมีศูนยเรียนรูชุมชน 8) สาธิตการทําอาหารไทย
โบราณ 9) พักคางกับชาวบาน (Home stay) 10) งานหัตถกรรมทองถิ่น 11) นวดแผนโบราณ และ
มีประชาชนรอยละ 17.63 (61 คน) ตองการเขารวมวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
4. ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวต างประเทศ ในตลาดน้ํา 4 แหง จํา นวน 400 คน สรุ ปผลโดยภาพรวมพบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ปมากที่สุด สถานภาพโสดอาชีพ
พนั ก งานบริษัท เอกชน การศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี มีรายได มากกว า 30,000 บาท สวนใหญ มี
ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร นักทองเที่ยวสวนใหญเ คยไปเที่ยวตลาดน้ําไม นอยกวา 2 ครั้งโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว ลัก ษณะผูรวมเดินทางจะไปกับครอบครัว /ญาติ ใชวิธีก ารเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัวมากที่สุด มีคาใชจายในการซื้ออาหารและเครื่อ งดื่มเฉลี่ยคนละ 200-300 บาท
วิธีการที่นักทองเที่ยวรูจักตลาดน้ํา คือ รูจากเพื่อน/คนรูจักมากที่สุด สิ่งที่นักทองเที่ยวประทับใจใน
การมาเที่ยวตลาดน้ํามากทีสุด คือบรรยากาศตลาดน้ํา รองลงมาคือการนั่งเรือ และประเภทอาหารที่
จําหนาย ความตองการของนักทองเที่ยวดานการโฆษณาประชาสัมพันธตลาดน้ํา พบวา ตองการสือ่
ประเภท วิทยุ /โทรทัศน มากที่สุด รองลงมาคืออินเทอรเน็ต ความตองการดานวันเปดบริการตลาด
น้ํา คือ วันอาทิตยมากที่สุด รองลงมา คือเทศกาลวันหยุด และวันเสาร ตองการชวงเวลาเปดบริก าร
ตลาดน้ํา ในชวงบายมากที่สุ ด รองลงมาคื อชวงเช า ตองการใช เวลา 1-4 ชั่วโมงมากที่สุ ด ความ
ต อ งการด า นสิ น ค า และผลิ ตภั ณฑ นั ก ท อ งเที่ ย วต อ งการอาหารไทยประจํ าทอ งถิ่ น มากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ อาหารหวาน-คาวสํ า เร็ จรู ป และผลิต ภั ณ ฑ ท างการเกษตร ความต อ งการของ
นั ก ท อ งเที่ ย วดา นการศึ ก ษา/พั ฒนาความรู ต อ งการเรี ย นรู ก ารทํ า อาชี พ ของชุม ชนมากที่ สุ ด
รองลงมาตองการเอกสารความรูวัฒนธรรมชุมชน ตอ งการศึก ษาวัฒนธรรมชุมชน และตอ งการ
มัคคุเทศกทอ งถิ่น กิจกรรมที่นักทอ งเที่ยวตอ งการใหเกิดขึ้นในตลาดน้ํา มากที่สุดคือ การนั่งเรือ
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ชมธรรมชาติ รองลงมาคือศึกษาประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน สาธิตการทําอาหารไทยโบราณ การพาย
เรือชมสวน ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนัก ทองเที่ยวชาวไทย
ตองการกลับมาเที่ยวซ้ํา (Revisit) รอยละ 87.00
นัก ทอ งเที่ ยวชาวต างประเทศส วนใหญเ ป น เพศหญิ ง อายุร ะหว า ง 41-50 ปม ากที่ สุ ด
สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 20,001-30,000
USD. มีนักทองเที่ยวมาจาก 26 ประเทศทั่วโลก สวนใหญเดินทางมาจากประเทศสหรัฐ อเมริก า
รองลงมาคือประเทศเยอรมัน และประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย นัก ทองเที่ยว
สวนใหญมาเที่ยวตลาดน้ําครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอน ลักษณะผูรวมเดินทางจะมา
กับกลุมเพื่อน ใชวิธีการเดินทางมาดวยรถรับจางมากที่สุด รองลงมาคือบริษัทนําเที่ยว มีคาใชจาย
ในการซื้อสินคาและของที่ระลึกเฉลี่ยคนละ 500-1,000 บาท วิธีการที่นักทองเที่ยวรูจัก ตลาดน้ํา คือ
จากอินเทอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาจากวารสาร นักทองเที่ยวชาวตางประเทศประทับใจการนั่งเรือ
มากที่สุด รองลงคือประเภทอาหารที่จําหนาย ตองการทราบขอมูลดานการโฆษณาประชาสัมพันธ
ตลาดน้ําจากอินเทอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาคือวารสาร นัก ทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการวัน
เปดบริการตลาดน้ําทุกวันในชวงเชา[06.00-12.00 น.] และตองการใชเวลา 1-2 ชั่วโมง นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศตองการอาหารไทยประจําทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือสินคาหัตถกรรมทองถิ่น
ต อ งการเอกสารความรู วัฒ นธรรมชุ ม ชนและมั ค คุ เ ทศก ทอ งถิ่ น กิ จกรรมที่นั ก ท อ งเที่ ยวชาว
ตางประเทศตองการใหเกิดขึ้นในตลาดน้ํามากที่สุดคือ การนั่งเรือชมธรรมชาติ รองลงมาคือการ
นมั ส การสิ่ งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ การศึก ษาประเพณี /วั ฒนธรรมชุ มชน นวดแผนโบราณ และสาธิ ต การ
ทําอาหารไทยโบราณ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการกลับมาเที่ยวซ้ํา (Revisit) รอยละ 82.00
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทอ งเที่ยวชาวตางประเทศกับนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่มีตอการบริการและการจัดการตลาดน้ํา พบวา นักทองเที่ยวทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจตอ
การบริการและการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
รายการประเมินสวนใหญ ยกเวนรายการประเมินในเรื่องมีปายบอกทางชัดเจน มีรถโดยสารหรือรถ
รับจางบริการ การบริการโทรศัพทสาธารณะ ความสะอาดของหองน้ํา สภาพแวดลอมของตลาด
น้ํา นักทองเที่ยวตางประเทศและนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
โดยสรางรูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
โดยสร า งรู ป แบบการจั ด การตลาดน้ํ า นั้ น ผลการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น จากเครื่ อ งมื อ ที่ นํ า มาใช ใ น
กระบวนการวิจัย ไดแ ก 1) ผลการสนทนากลุม 2) ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตําบลดอน
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มะโนรา 3) ผลจากการประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่
ใกลเคียง 4) ผลจากการจัดทองเที่ยวนํารอง โดยจะแสดงผลดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลจากการสนทนากลุม นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิทางการทองเที่ยว ผูจัดการตลาดน้ํา
ผูแทนจากสมาคมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สมาคมมัคคุเทศก รวมจํานวน 10 คน ไดรับเชิญเขามารวม
แสดงความคิดเห็ น ทํ า ให ได ภ าพลั กษณ การจั ดการตลาดน้ํ าของประเทศไทย ตามประเด็ นการ
สนทนากลุม ดังนี้
1.1 สถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ําขณะนี้กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เนือ่ งจาก
การคมนาคมสะดวก สามารถขับรถไปเองหรือนั่งรถโดยสารประจําทางไปได มีตลาดน้ําหลายแหง
ในพื้นที่ภาคกลางเปนทางเลือกของนักทองเที่ยวและมีสินคาใหเลือกซื้ออยางหลากหลาย
1.2 โอกาสการเติบโตของการทองเที่ยวตลาดน้ํา นัก ทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว
ระยะทางใกลๆ ในวันหยุด ดังนั้นตลาดน้ําจึงมีโอกาสในการรองรับนักทอ งเที่ยว แตจะตอ งมีการ
ตอบสนองอารมณและความรูสึกตามความตองการของนักทองเที่ยว ใชธ รรมชาติ เอกลักษณและ
วั ฒนธรรมดั้ ง เดิ มของทอ งถิ่น เป น สิ่ งดึ งดูด ใจนั ก ท อ งเที่ ย ว มี ก ารให บริ ก ารที่ ดี จะต อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนัก ทองเที่ยว มีความปลอดภัย ไมเอา
เปรี ยบนัก ท อ งเที่ ยว มี กิ จกรรมส งเสริมประสบการณ เ รี ยนรูแ ก นั ก ทอ งเที่ ย ว มี ก ารดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอม
1.3 ดานปญหาและอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา มีปญหาดานการ
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพสินคาและการบริก าร ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ขยะ ปญหาดานการประชาสัมพันธ ดานจํานวนนักทอ งเที่ยว ปญหาดานความปลอดภัย ดานการ
จราจรทางบกและทางน้ํา ดานการออกแบบสิ่งกอสราง สถาปตยกรรม
1.4 ในประเด็นเรื่องการมีตลาดน้ําเกิดขึ้นใหมหลายแหงนั้น เปนการสรางทางเลือกให
แกนักทองเที่ยว ทําใหมีการกระจายแหลงทองเที่ยว และสรางรายไดสูชุมชนมากขึ้น การสราง
ตลาดน้ํ า ขึ้ น มาใหม จะต อ งพิ จารณาจุ ด เด น ของชุ ม ชน มี ค วามเป น ธรรมชาติ มี น้ํา มี เ รื อ เป น
องคประกอบและเปนตัวขับเคลื่อน ตองมีกิจกรรมทางน้ํา ที่แสดงความยั่งยืนและความเปนตัวตน
ของชุมชน ตลาดน้ําธรรมชาติจะตอ งมีสินคาทองถิ่น สินคาราคาไมแพง คํานึงถึงความตองการ
และพฤติกรรมของนัก ทองเที่ยว การตอ นรับ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจะตอ งมีมัคคุเ ทศกให
คําแนะนํา ตองเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย มีสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ตองมีการสื่อความหมาย
เจาบานตองใหการตอนรับ มีการบริการที่ดี ชุมชนตองเปนเจาของ มีการดูแลสิ่งแวดลอม
1.5 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา นักทองเที่ยวชาวไทย ชอบเดินทางทองเที่ยว
ในวันหยุดเสาร-อาทิตย และเทศกาลวันหยุด เดินทางดวยรถยนตสวนตัว ไปกับครอบครัว กลุม
เพื่อน เพื่อรับประทานอาหารนอกบาน ชอบเลือกซื้อผลิตภัณฑทองถิ่นที่มีความหลากหลาย ไดรบั
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ขอ มูลการทองเที่ยวจากเพื่อน จากอินเทอรเน็ต และโทรทัศน มีนักทอ งเที่ยวบางคนสนใจการ
เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนอยางจริงจัง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางประเทศ สวน
ใหญเดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว มีเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง สนใจศึก ษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน แตมีเวลาจํากัด บางคนเดินทางมากับรถรับจาง (Taxi) รถโคช บางทีก็อาจจะถูกเอาเปรียบ
เรื่องคาจางเหมารถ นักทอ งเที่ยวบางคนเดิน ทางมาเอง (Back Packing) นักทอ งเที่ยวกลุมนี้จะมี
เวลามากพอที่ จ ะได ศึ ก ษาเรี ย นรู วิถีชี วิตและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การต อ นรั บนั ก ท อ งเที่ ย ว
ตางประเทศ จะตองมีการประชาสัมพันธรายละเอียดของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว จัดบุคคลากร
ใหคําแนะนํา ใหมีผูดูแลความปลอดภัยและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน
1.6 ดานกิจกรรมทองเที่ยวตลาดน้ําผูรวมสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นวาควรมี
กิจกรรมการพายเรือชมธรรมชาติ สินคาของที่ระลึกควรมีความเปนเอกลักษณของทอ งถิ่น การ
จําหนายสินคาเกษตร พืชผักสวนครัวที่ขึ้นตามธรรมชาติ ผักปลอดสารพิษ อาหารพื้นบาน อาหาร
ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย เครื่องดื่มสมุนไพร ควรมีการสาธิตการทําอาหาร ชาวเรือ ที่ลองเรือ
ขายสินคา ควรมีวัฒนธรรมการแตงกายที่เ ปน เอกลักษณข องทองถิ่น ควรมีกิจกรรมตามเทศกาล
และกิจกรรมการแสดง
1.7 รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อ พัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชนควรมี
องคประกอบดั งตอไปนี้ 1) ชุมชนเปนเจาของจะตอ งรวมกั นคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน 2) จัดตั้งคณะทํางานมีการแบงหนาที่ความรั บผิดชอบมีกฎกติก า
ชัดเจน มีก ารติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 3) สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ และหนวยงานตางๆในชุมชน 4) สินคาตอ งเปนของที่ผ ลิตในชุมชน 5) ตอบสนองความ
ตอ งการของนั ก ทอ งเที่ ยว 6) มีก ารจัดสิ่ งอํา นวยความสะดวก เช น ห องน้ํ า ที่ จอดรถ สถานที่นั่ง
พักผอน 7) มี การประชาสัมพัน ธใหค นเขามาในพื้ นที่ 8) มี การสื่อ สารทางการทอ งเที่ยวเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับตลาดน้ํา มีกระบวนการเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ระหวางนักทอ งเที่ยวกับ
คนในชุมชน 9) มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 10) มีกิจกรรมทางเรือ
ทางน้ํา เชน การนั่งเรือชมธรรมชาติ ชมหิ่งหอย ตกปลา หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามศักยภาพของชุมชน
11) มีการสรางเครือขายการทองเที่ยว 12) มีการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม
2. ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตําบลดอนมะโนรา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดขึ้นในชุมชนดอนมะโนราซึ่งเปนพื้นที่ปฏิบัติการ 1 วัน (วันที่ 12 พ.ค.54 เวลา 8.30-16.30 น.)
โดยมีผูนําชุมชนและชาวบานที่สมัครใจเขารวมประชุม จํานวน 35 คน สมาชิก ผูเขารวมประชุม
ไดใชเทคนิควิธีการวิเ คราะหจุดแข็งจุดออ น โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อ ทําการ
วิ เ คราะห ศั ก ยภาพของชุ ม ชนดอนมะโนรา พบว า มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แหล ง เรี ย นรู ท าง
ประวั ติศาสตร สถานที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ประเพณีวัฒ นธรรม ภูมิปญญาชาวบานในการทํ าอาชีพเกาแก
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ดั้ง เดิม มี ส ภาพแวดล อ มเป น ลํ าคลอง สวนผลไม นานาชนิ ด ที่ ส ามารถจั ด กิ จกรรมดึ งดู ดใจแก
นักทองเที่ยวได มีการวิเคราะหตนไมแหงปญหา ( Problem tree) ในการแสวงหาเหตุผลรวมกันเพื่อ
วิเคราะหสถานการณที่สงผลกระทบตอการจัดการทองเที่ยวของชุมชน ชาวบานมองเห็นปญหาใน
การจัดการทองเที่ยว และสามารถหาแนวทางในการแกปญหาหรือขอความรวมมือ จากหนวยงาน
ตางๆ ที่จะมาสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวของชุมชนใหประสบผลสําเร็จ ผลจากการประชุมทํา
ใหไดแผนปฏิบัติการทองเที่ยวชุมชน โดยมีโครงการเกิดขึ้น จํานวน 8โครงการ ไดแก 1) โครงการ
ประชาสั มพัน ธแหลงทองเที่ยว 2) โครงการปรับปรุง ภูมิทัศ น และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
3)โครงการมัคคุเทศกนอย 4)โครงการอนุรัก ษภูมิปญญาทองถิ่น 5)โครงการจัดที่พัก แบบสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (Home stay) 6)โครงการพัฒ นาสิ่ งแวดล อม 7)โครงการนวดแผนโบราณ
8)โครงการขี่จัก รยานเพื่อการทอ งเที่ยวในชุมชน และเมื่อสิ้นสุดการประชุม ผูเขารวมประชุมได
เขียนแสดงความรูสึก ที่ไดรับจากการเขารวมการประชุมวา รู สึกดีใจที่มีบุคลากรมาพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่ชัดเจน การเขารวมประชุมครั้งนี้ทําใหเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เปนโอกาสที่ดี
ทําใหชาวบานมีการตื่นตัว ไดแสดงความคิดเห็นและรั บฟงความคิดเห็นจากผูรวมประชุม ได มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับความรูการวางแผนการทองเที่ยวชุมชน รวมกัน ระดม
ความคิดวางแผนการทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเ ขมแข็งและเปนสถานที่ทองเที่ยว
ตอไปในอนาคต ซึ่งจะทําใหคนรูจักตลาดน้ําดอนมะโนรามากขึ้น
3. ผลจากการประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเ คียง
การประชุมเพื่อ สรางเครือ ขายการทอ งเที่ยวถู กจัดขึ้น เมื่ อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2554 มีผูเ ขา รวม
จํานวน 51 คนโดยผูวิจัยประสานงานขอความร วมมือหนวยงานที่ดูแลการทอ งเที่ยวของจังหวั ด
สมุทรสงครามและจังหวัดใกลเคียง ผูเขารวมประกอบดวย ผูนําชุมชน (นายก อบต.) ผูจัดการตลาด
น้ํ า ผู ประกอบการโฮมสเตย แ ละรี ส อร ท ผู ผ ลิ ตสิ น ค า ทางการเกษตร (OTOP) แม ค า ตลาดน้ํ า
หอการค าจั งหวั ด ผูสื่อ ขาวทอ งถิ่น พัฒนากรอําเภอ เกษตรตํา บล ชาวสวนผลไม มี วิทยากรให
ความรูเรื่อ งกลยุทธการจัดการตลาดการทองเที่ ยวชุมชนเพื่อ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) ในอนาคต มี ก ารถ า ยทอดประสบการณ ทํา งานการจัด การ
ทองเที่ยวชุมชนอยางไดผลจากผูแทนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ตลาดเกาบางนกแขวก ตลาดน้ําทาคา
ตลาดน้ํา บางนอ ย ตลาดน้ํา ดําเนิน สะดวก ตลาดน้ํ าคลองลัดพลี ตลาดน้ํา ดอนมะโนรา ผูจัด การ
โฮมสเตยปลายโพงพาง และผูแทนผลิตภัณฑชุมชนดีเดน มีการแบงกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสใหผูเขา
ประชุมไดอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการทอ งเที่ยวชุมชน โดยการใชเทคนิ ค
ตนไมแหงปญหา (Problem tree) ในการแสวงหาเหตุผลรวมกันเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันที่
สงผลกระทบตอการจัดการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
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4. ผลการจัดการท องเที่ยวนํ ารอง คณะทํางานพัฒนาการทองเที่ย วตําบลดอนมะโนรา
จัดการทองเที่ยวนํารองเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2554 มีนักทองเที่ยว จํานวน 71 คน เปนนิสิตชั้นป
ที่ 3 และชั้ นป ที่ 4 มาจากหลากหลายคณะที่ ล งทะเบี ยนเรีย นรายวิ ช าการทอ งเที่ ยว ของคณะ
วิทยาศาสตรก ารกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย นักทอ งเที่ยวสวนใหญเปน เพศชายรอ ยละ 66.19
มีอายุ 21 ปรอยละ 54.93 และมีอายุ 20 ปรอยละ 42.25 นักทองเที่ยวนํารอ งมีค วามพึงพอใจตอ การ
บริ ก ารและการจัด การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ดอนมะโนราอยู ในระดั บมาก( x =3.52) โดยมีค วาม
พึงพอ ใจระดับมากที่สุดในเรื่องความเปนมิตรของชาวบาน( x =4.44) การบริก ารของแมคาและ
ผูประกอบการ( x =4.25) และการบริการสถานที่จอดรถ( x =4.24) และมีความพึงพอใจมากในเรื่อง
ตอไปนี้ 1) ดานประสบการณที่ไดรับจากการมาทองเที่ยว( x =4.03) 2) ดานคุณภาพการบริการและ
สินคา( x =3.98) 3) ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว( x =3.75) 4) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
( x =3.69) และนักทองเที่ยวนํารองมีค วามพึงพอใจระดับปานกลาง ในเรื่องตอไปนี้ 1) ดานการ
คมนาคม ( x =3.26) 2) ดานความสะอาดของสถานที่ ( x =3.06) 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
( x =2.90)
นักทองเที่ยวนํารองมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดังนี้
1. ใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น โดยเฉพาะในสื่ออินเตอรเน็ต
2. จัดใหมีรานจําหนายสินคาของชุมชนใหมากขึ้น
3. สรางภูมิทัศนในแหลงทองเที่ยวใหสวยงามเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
4. การพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวควรรักษาวิถีชีวิตชาวบานไวไมใหเปลี่ยนแปลง
5. การจัดการตอนรับนักทองเที่ยวจํานวนมากควรแบงเปนกลุมยอย เมื่อเขาดูงานในแหลง
เรียนรูตางๆ จะทําใหไมแออัดและนักทองเที่ยวจะไดรับความรูมากขึ้น
6. เสนทางในชุมชนถนนแคบควรใชรถโดยสารขนาดเล็กจะสะดวกและปลอดภัยกวาการ
ใชรถบัสขนาดใหญ
7. ควรจัดเรือใหเพียงพอกับนักทองเที่ยวเพื่อทุกคนจะไดนั่งเรือชมธรรมชาติ
ผลที่ไดรับจากการจัดการทองเที่ยวนํารอง เกิดประโยชนอยางมากตอการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนคณะกรรมการดําเนินงานทองเที่ยวชุมชนดอนมะโนราจะนําไปปรับปรุงการจัดการที่พัก สิ่ง
อํ า นวยความสะดวก ความปลอดภั ย และกิ จกรรมท อ งเที่ ย วให ต รงตามความต อ งการของ
นักทองเที่ยวตอไป
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
กระบวนการวิ จัยครั้ งนี้ ผูวิจัย ใชวิธีก ารวิจัยเชิง ปฏิ บัติก ารแบบมี สวนร วม (Participatory Action
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Research: PAR) และไดนําเทคนิควิธีการที่หลากหลายมาใชตามหลักการวางแผนเพื่อทําใหเกิดการ
มีสวนรวมและเกิด ความรวมมือในการพัฒนา (PIC Planning Principles) ตามรูปแบบของทิโมที
และโทซัน (Timothy and Tosun, 2003) เพื่อสงเสริมใหเกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Participatory)
การรวมมือในการทํางาน (Cooperation/Collaboration) และการเพิ่มพูนพัฒนา(Incremental) รวมทัง้
การนําทฤษฎีหลักการมีสวนรวมของประชาชนและทฤษฎีการมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว
มาประยุกตใช ผลจากการใชหลักการดังกลาวจึงทําใหใหเกิดความรวมมือของผู มีสวนไดสวนเสีย
ในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนรา จึงขออภิปรายผลดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทําใหเ กิด
การวางแผนปฏิบัติการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในการพั ฒ นาการมี ส ว นร วมของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ยเพื่ อ ที่ จะทํ าให เ กิ ด การวางแผน
ปฏิบัติการทองเที่ยวตลาดน้ํานั้น วิธี ก ารที่นํามาใชพัฒนาการมี สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสี ย
ในการพัฒนาการทอ งเที่ยวตําบลดอนมะโนรา คือ การประชุม ประชาชนในตําบลดอนมะโนรา
การใชแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน การสัมภาษณผูนําชุมชนและผูประกอบการและ
การศึกษาพฤติกรรมความตองการและความพึงพอใจนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในระยะการเริ่ มต น ของกระบวนการวิ จัยเชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมี ส วนร วม ผูวิจัย จัด การ
ประชุมประชาชนในตําบลดอนมะโนรา เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการ
รับรูผ ลกระทบทางบวกและทางลบที่เกิดจากการทองเที่ยว และเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู
ขาวสาร ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวในชุมชน มองเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคาสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวได
รวมทั้งการสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ
อรุณศรี อื้อศรีวงศ (2550) ไดใชเวทีการประชุมชาวบานเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ซึ่งชาวบานไมเคยมีกิจกรรมรวมกันในการจัดการแบบมีสวนรวม เมื่อ การ
วิจัยเริ่มตน ขึ้นจึ งทําใหเ กิดการเหนี่ย วนํา ใหสมาชิก ในชุมชนได เขา มามีส วนรวมในกิจกรรมที่ มี
จุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ชุมชนไดรวมกัน พัฒนาลําคลองหวยแรงใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ และมีความสอดคลองกับ จรินทร อาสาทรงธรรม (2553) กลาวถึงการจัดการทองเที่ยว
ตลาดน้ําอยางยั่งยืน ผูที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองเขามารวมจัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชนนั้น
ควรที่จะใหคนในชุมชนมีสวนรวมตลอดกระบวนการทองเที่ยวโดยเริ่มตั้งแตการใหขอ มูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว การวางแผนการควบคุมการใชผลประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
และยั งสอดคลอ งกั บ อคิน รพีพัฒน (2547) ไดก ล าวถึงการประชุ มเพื่อ รับฟ งความคิด เห็ น ของ
ประชาชนเปนการเปดโอกาสใหใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจและคนหาเหตุผลเพื่อที่จะ
มาดําเนินโครงการที่ประชาชนจะไดรับผลกระทบโดยตรง
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กระบวนการสัมภาษณถูก นํามาใชกับผูนําชุมชนและผูประกอบการในตลาดน้ํา เพื่อ เปด
โอกาสใหผูนําชุมชนและผูประกอบการไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง เปนวิธีการที่ทําใหผูถูก
สัมภาษณรับรูถึงผลกระทบของการทอ งเที่ยว เปนเทคนิควิธีการกระตุนบทบาทหนาที่ของผูนํา
ชุมชนและผูประกอบการ เพื่อใหเกิดการรับรูผลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน
ซึ่งสอดคลองกับเทคนิควิธีการของวางและคณะ (Wang and others, 2012) ที่ไดใชวิธีการสัมภาษณ
ที่ปรึกษาฝายการตลาดที่มีประสบการณทํางานสูงดานการวางแผนการตลาดในแหลงทองเทีย่ ว เพือ่
ทําการศึกษาวิธีการสรางความรวมมือทางดานการตลาดระหวางแหลงทองเที่ย วในพื้น ที่ภาคกลาง
ของรัฐฟอริดา (Central Florida) ผลการสัมภาษณผูนําชุมชนและผูประกอบการตําบลดอนมะโนรา
ทํ า ให ได แ นวทางในการแก ปญ หาการทอ งเที่ ย ว เช น มี ข อ เสนอแนะให จัด ทํ าแผนพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา ทําการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และจัดภู มิทัศ นตลาดน้ําใหสวยงาม กํ าหนดข อหา มเรื่ องการทิ้งขยะลงคลอง ให รวมกลุมพลัง
ชุมชนเพื่ อ ให เ กิ ด ความเข มแข็ง จั ดหางบประมาณเพื่ อ นํา มาพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ผลจากการ
สัมภาษณแ สดงใหถึงความต องการพัฒ นาการทอ งเที่ยว และการมี สวนรวมแสดงความคิดเห็ น
เสนอแนะแนวทางการการพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนราที่มีความเปนไปได
ผลที่ไดรับจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตําบลดอนมะโนรา แสดงใหเห็น
ถึงการมีส วนรวมในด านการแสดงความคิดเห็ นตอ สิ่ง แวดล อ ม และรับรู ถึงผลกระทบของการ
ท อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง คํ า นึ ง ถึ ง แนวทางการจั ด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ที่ จ ะต อ งมี ก ารจั ด การ
ผลประโยชนอยางยุติธ รรมและโปรงใส และการพัฒนาการทองเที่ยวตองทําควบคูกันไปกับการ
พัฒ นาคนในชุ มชนสิ่ งแวดล อ มสั งคมและวั ฒนธรรม ประชาชนมองเห็ น ผลกระทบทางลบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยว เชน ปญหาการจราจร ปญหาอาชญากรรม การอพยพยายถิ่นของ
คนเขามาในชุมชน และอาจจะทําใหคนฟุงเฟอมุงหาแตผลประโยชนสวนตน ประชาชนมองเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรทองถิ่นที่เปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา และ
กิจกรรมการทอ งเที่ยวที่ประชาชนอยากใหเกิดขึ้นในตําบลดอนมะโนรา ไดแก 1) การชมพื้น ที่
ทําการเกษตร 2) พายเรือชมสวน 3) ศึกษาการทําอาชีพของคนในชุมชน 4) ศึกษาประเพณี /
วัฒนธรรมชุมชน 5) นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6) ขี่จักรยานชมธรรมชาติ 7) จัดใหมีศูนยเรียนรูชุมชน
8) สาธิตการทําอาหารไทยโบราณ 9) พักคางกับชาวบาน (Home stay) 10) งานหัตถกรรมทองถิ่น
11) นวดแผนโบราณ ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนตําบลดอนมะโนราเปนการ
แสดงใหเห็นวาประชาชนตองการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่นของตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับ สินธุ สโรบล (2546) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
คือ ชุมชนเปนผู ดําเนินการตั้งอยูบนฐานความคิ ดที่วาชาวบานทุ กคนเปนเจาของทรัพยากร และ
เป น ผู มีส วนได ส วนเสี ยจากการทอ งเที่ ยว มี ก ารใช ทรั พยากรอยา งยั่ ง ยื น เพื่ อ อนุ รั ก ษ ไว และ
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ประชาชนเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินการตั้งแตเริ่มตน รวมกันคิดตัดสินใจและวางแผนดําเนิน
กิ จกรรมต าง ๆ โดยคํ า นึ งถึ งความสามารถในการรองรั บของธรรมชาติ เ ป น สิ่ง สํ า คั ญ และมี
ประชาชนจํานวนหนึ่งแสดงความตองการเขารวมวางแผนพัฒนาการทอ งเที่ยวชุมชน ซึ่งแมวามี
จํานวนที่ไมมากนัก แตก็เปนสัญลัก ษณ (Sign) ที่แสดงใหเห็นวามีประชาชนสนใจ และมองเห็น
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว อยางไรก็ตามขอมูลจากแบบสอบถามพบวามี
ประชาชนรอยละ 67.30 คิดวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญ
ที่ผูนําชุมชนตําบลดอนมะโนรา จะตองใหความรูก ับประชาชนวา พวกเขาจะเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนอยางไร และการพัฒนาการทองเที่ยวจะสงผลกระทบอยางไรกับประชาชน
ในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ ไดดริชและบัวเดส (Diedrich and Buades, 2009) ใหขอเสนอแนะวาการ
รับรูข องผูที่อาศัยอยูในชุมชนเปนขอ มูลที่ถูกนํามาใชในการคาดการณตําแหนงสถานการณการ
ทองเที่ยวตามวงจรชีวิตของการทองเที่ยว (Tourism Area Life Cycle) และการนําไปประยุกตใชใน
การจัดการแหลงทองเที่ยวนั้น สตีเวิรดและเดรพเพอร (Stewart and Draper, 2009) ใหขอเสนอแนะ
วาการรับฟ งความคิดเห็นของผูที่อาศัย อยูในชุมชนนั้น มีความสําคั ญตอ การวางแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวในชุมชน ดังนั้น นายกองคก ารบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา และคณะผูบริหารงาน
จําเปนที่จะตองใชวิธีการสื่อสารในหลายชอ งทางที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ เชน การเปด
เวทีประชุม การทําประชาพิจารณ การประชาสัมพันธโดยใชเสียงตามสาย แจกเอกสารแผนพับ ทํา
การเผยแพรขอมูลผานทางลูกหลานที่อยูในโรงเรียนไปยังผูปกครอง การเชิญชวนชาวบานใหเขา
รวมในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวตางๆ เพื่อใหพวกเขารับรูวาเขามีสวนเกี่ยวของกับการไดรับ
ผลกระทบจากการทองเที่ยวโดยตรง
ประเด็ น สํ า คั ญ หลั ก ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมความต อ งการและความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาเที่ยวตลาดน้ํา 4 แหงนั้น ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา
ความตองการและความพึงพอใจถูกนําไปใชวางแผนพัฒนาการทอ งเที่ยวตําบลดอนมะโนราอยาง
สอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน การทําความเขาใจถึงพฤติกรรมความตองการและความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ําทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนหัวใจสําคัญของการนําไปใชใน
การออกแบบกิ จกรรมการท อ งเที่ ยวที่ ส อดคล อ งกับความต องการของผูม าเยือ น ลั กษณะการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําเปนรูปแบบพิเศษเฉพาะของนักทองเที่ยวที่หวนหาอดีต (Nostalgia) และการเสาะ
แสวงหาความรูจากวิถีชีวิตของคนในอดีต ซึ่งสอดคลองกับ วีลา (Vela, 2009) ที่กลาวถึงการพัฒนา
รูปแบบของแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมชนบท ควรที่จะคํานึงถึงการตอบสนองทางดานอารมณและ
ความรูสึกของนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญ การวิเคราะหพฤติกรรมนักทอ งเที่ยวจากตางประเทศ
เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวและการบริการ จะนําไปใชในการกําหนดนโยบาย
ทําการตลาดที่ตรงตามพฤติกรรมความตอ งการของผูบริโภคในแตละประเทศ (Divisekera, 2010)
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ความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วนั้ น มิ ใ ช เ พื่ อ การใช เ วลาว า งในการมาพั ก ผ อ นเท า นั้ น แต มี
นักทองเที่ยวบางคน มาเพื่อวัตถุประสงคเรื่องการทองเที่ยวเพื่อทัศนศึกษา เพื่อการทําธุรกิจและการ
แสวงหาประสบการณ ที่แ ปลกใหม ดั งนั้น จึ ง ควรมี ก ารจั ด การเพื่ อ สนองความต อ งการของ
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาว (Bowin and Clark, 2009) ความพึงพอใจในประสบการณที่ไดรับตาม
ความคาดหวังของนักทองเที่ยว และการใหคําแนะนําที่เ ปนประโยชนตอแหลงทองเที่ยว จะเปน
ตัวกําหนดความตั้งใจที่จะหวนกลับมายังแหลงทอ งเที่ยว (Valle and others, 2006) ซึ่งประเด็น
เหลานี้สามารถนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดสําหรับการประชาสัมพัน ธเพื่อ การ
รองรับนัก ทองเที่ยวตลาดน้ํา ยูนและยัวรซัล (Yoon and Uysal, 2005) ใหขอเสนอแนะวาความ
พอใจของนั กทองเที่ยวเปนตัวการสําคัญ (Moderator) ในการสร างแรงจูง ใจและความจงรักภัก ดี
(Loyalty) ของนักทองเที่ยวในการเดินทางกลับไปยังที่หมาย ซึ่งสามารถที่จะไดซื้อผลิตภัณฑซ้ํา
และจะมีการแนะนําบอกตอ (Word of mouth)ใหกับลูกคาคนอื่นๆที่มีศักยภาพ การกลับมาเที่ยวซ้ํา
เปนตัวแปรที่สําคัญระหวางการไดรับความพอใจจากสิ่ง ดึงดูดใจ คุณภาพการบริการ และการไดรับ
ความคุมคาของเงิน (Um and others, 2006) การใช กลยุทธเพื่อ สงเสริมการทองเที่ยวสําหรับผูที่
กลั บมาเที่ ยวซ้ํ า ผูจัดการแหลง ทอ งเที่ยวควรวิ เ คราะหก ลุมนัก ท องเที่ย วที่ เ ดิน ทางมาจากแตล ะ
ประเทศ และออกแบบการพั ฒนาแหล งท อ งเที่ ย วอย างเหมาะสมกั บกลุ มคนดั งกล าว (CampoMartinez and others, 2010) มีขอเสนอแนะเพื่อการจัดการทองเที่ยวอยางไดผลในเรื่องการสงเสริม
การตลาด และการบริก ารสิ่งอํ า นวยความสะดวก ความสะอาด การคมนาคม กิ จกรรมบั นเทิง
หน วยงานที่ส งเสริ มการท องเที่ ยวจะตอ งตรวจสอบปรับปรุ งราคาใหมในรู ปแบบการขายรวม
(Packaging) ควรสรางคุณคามูลคาเพิ่ม (Adding value) ทางดานอารมณแ ละความรูสึก สําหรับการ
บริการเพื่อเพิ่มประสบการณทางการทองเที่ยว (Yu and Goulden, 2006) ซึ่งมีความสอดคลอ ง
กับคิมและคณะ (Kim and others, 2012) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณของแหลง
ทองเที่ยว คุณภาพการบริการและการไดรับคุณคา ที่สงผลตอความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยวซึ่งมี
อิทธิพลตอความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ํา นัก ทองเที่ยวจะมีการประเมินและตัดสินใจเลือกซื้อ
เลือกใชผลิตภัณฑตางๆ ในแหลงทองเที่ยว การไดรับการบริการที่ดี และการไดรับคุณคา (ทางดาน
อารมณ/ความรูสึก) เมื่อเปรียบเทียบกับเงิน ที่ไดจายไป ความรูสึกเหลานี้มีนัยสําคัญ ตอ ความพึง
พอใจและความจงรักภักดีที่จะหวนกลับมายังแหลงทองเที่ยวอีกครั้ง
ในด า นการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ต ลาดน้ํ า นั้ น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยต อ งการสื่ อ
ประชาสัมพันธทางวิทยุ/โทรทัศน และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการสื่อประชาสัมพันธทาง
ทางอินเทอรเน็ต การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําตามสื่อตางๆ ที่นักทองเที่ยวสนใจจะ
เปนการกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งนักทองเที่ยวจะพิจารณาคุณภาพของสินคา
การบริการ ราคาสินคา ลักษณะเดนพิเศษ ความมีชื่อเสียง การเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย ดัง นั้น
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การสงขอมูลขาวสารถึงนักทองเที่ยวจะตองใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลที่เปนจริงและมีความชัดเจน
ซึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่มีภาพลักษณที่ดี จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยว (Mouthinho, 2002) นักทองเที่ยวตลาดน้ําสวนใหญไดรับขอมูลตลาดน้ําจากคนรูจัก
(Word of mouth) ดังนั้นสื่อ ประเภทบุคคลจึงมีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจของนัก ทองเที่ยวเชนกัน
การสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลน ขอมูลทางเว็บไซตก็สามารถเปนการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวไดอยางกวางขวาง การประชาสัมพันธการทองเที่ยววันหยุดจะตองปรับกลยุทธ นําเสนอ
ในรูปแบบขายรวม (Package) ที่ประหยัดเงิน อาจจะลดหรื อเพิ่มโปรแกรมที่สอดสอดคลองกั บ
ผูบริโภคและสถานการณทางเศรษฐกิจที่ข าดความคลอ งตัว (Broner and Hoog, 2011) ในดาน
ลั ก ษณะของสิ น ค า และผลิ ต ภั ณฑ (Product) ควรส งเสริ ม ในเรื่ อ งการอนุ รัก ษ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น เปนการแสดงถึงความมีสวนรวมในการดูแล
สิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวเมื่อพวกเขาไดใชสินคาหรือผลิตภัณฑเหลานั้น (Rigal, 2008) ในดาน
การประชาสัมพันธแ หลงทองเที่ยวนั้น สตีเ วอรดและแดรพเพอร (Stewart and Draper, 2009) ให
คํายืนยันวาการสื่อสารผานทางเว็บไซตเปนวิธีการที่เกิดประสิทธิผลในการจัดการทองเที่ยวชุมชน
และยังเปนการเปดชองทางในการรับฟงขอ เสนอแนะจากนัก ทองเที่ยว เปนการชวยอํานวยความ
สะดวกในการสื่อสารระหวางกลุมคนที่แตกตางกันในสังคมเครือขายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทอ งเที่ยวชาวตางประเทศกับนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่มีตอการบริการและการจัดการตลาดน้ํา พบวา นักทองเที่ยวทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจตอ
การบริการและการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
รายการประเมินสวนใหญ ยกเวนรายการประเมินในเรื่องมีปายบอกทางชัดเจน มีรถโดยสารหรือรถ
รับจางบริการ การบริการโทรศัพทสาธารณะ ความสะอาดของหองน้ํา สภาพแวดลอมของตลาด
น้ํา นักทองเที่ยวตางประเทศและนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน แสดงใหเห็น
วา การจัดการในเรื่องดังกลาวจําเปน ตองพัฒนาเพื่อยกระดับใหนักทองเที่ยวมีความพอใจมากขึ้น
ผลที่ไดรับจากการศึกษาพฤติกรรม ความตองการและความพึงพอใจของนักทอ งเที่ยวในครั้งนี้จะ
ถูก นําไปใชวางแผนจัดการทองเที่ย วตลาดน้ําในพื้นที่ตําบลดอนมะโนรา ดานการคมนาคม สิ่ง
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ในแหลง ทองเที่ ยว ความสะอาดของสถานที่ คุ ณภาพการ
บริการ ดานการใชชองทางการประชาสัมพันธแ หลงทองเที่ยว ดานสินคาและผลิตภัณฑ การจัด
กิจกรรมใหตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้งการสงเสริม
โอกาสการเรียนรูประเพณี วัฒ นธรรม วิถีก ารดํา เนิน ชีวิตระหว างนัก ทองเที่ ยวกับคนในชุ มชน
ตลอดจนหาแนวทางสรางประสบการณใหมสําหรับนัก ทองเที่ยวที่ก ลับมาซ้ําในตลาดน้ําอื่นๆ ใน
ประเทศไทย

245
อภิปรายผลตามวัตถุป ระสงคขอ ที่ 2 เพื่อ พัฒนาศักยภาพการท องเที่ยวชุมชนโดยสราง
รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนโดยสรางรูปแบบการจัดการตลาดน้ํา เกิดขึน้ มาจาก
เทคนิคและวิธีการที่ผูวิจัยไดนํามาใชเพื่อ ใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมของผูมี สวนไดสวนเสีย
ในชุมชน จนนําไปสูก ารจัดการรูปแบบตลาดน้ําที่เ หมาะสมกับทรัพยากรในทองถิ่น การไดรับ
ขอมูลจากการสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการทองเที่ยวชุมชนในตําบลดอนมะโนรา การ
สรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเ คียง ขอมูลที่ไดรับถูก
นํามาวิเคราะหและสั งเคราะห และถูกนําไปใชวางแผนเพื่อให เกิดรูปแบบการจัดการตลาดน้ํา ที่
เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของตํ า บลดอนมะโนรา จนในที่ สุ ด กลุ มประชาชนที่ ส นใจพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนราสามารถจัดการตอนรับนัก ทองเที่ยวไดอ ยางเหมาะสมสอดคลอ ง
กับทรัพยากรที่มีอ ยูในชุมชน ผลสะทอนที่เกิดขึ้น (Reflection) จากการจัดทองเที่ยวนํารอง ตาม
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)
จะเปนขอมูลเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นรูปแบบการจัดการตลาดน้ํา โดยจะอภิปรายผลตามขัน้ ตอน
การวิจัยดังมีรายละเอียดตอไปนี้
การสนทนากลุ ม เป น การรวบรวมความคิด เห็ น ของนั ก วิ ช าการ ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ทางการ
ทองเที่ยว และผูจัดการตลาดน้ํา โดยมีเ ปาหมาย คือ เปนการพยายามใหมีการถายทอด ความรูสึก
ทัศนคติและความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการตลาดน้ํา เคปแลน (Caplan, 1990) กลาวถึง
ประโยชนที่ไดรับจากการสนทนากลุมคือ สมาชิกแตละคนที่มารวมแสดงความคิดเห็นตอหัวขอ
ที่สนใจ ซึ่งไมเพียงแตการไดรับมุมมอง หรือแนวคิดของแตละคนเทานั้น แตยังเปนการสรางการมี
สวนรวมและเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูเขาประชุมและยังทําใหเกิดความรูสึกของการรวมกัน
รับผิดชอบตอสังคม ผลสะทอนที่ไดรับจากการสนทนากลุม นอกจากการไดคําตอบตามประเด็น
การจัดการตลาดน้ําตามที่ตองการแลว ผูจัดการตลาดน้ําเกิดความรูสึกที่ดีที่ไดมีโอกาสเขารวมเวที
การสนทนาในลักษณะนี้ ทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการพัฒนาการทอ งเที่ยวและวิธีการจัดการ
ปญหาที่เกิ ดขึ้น และเกิดเครือ ขายการท อ งเที่ยวตลาดน้ําทั้ง 4 แหง ซึ่งสอดคลอ งกับแฮลินและ
มารนบูรกา (Hallin and Marnburga, 2007) ที่ไดกลาวถึงการสรางเครือขายเปนกลยุทธที่ทําใหคน
ไดพัฒนาตนเอง ทํ าใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ผลจากการสนทนากลุมมี
ขอสรุปวา สถานการณการทองเที่ยวตลาดน้ํากําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ดังนั้น จึงมีโอกาส
ในการเติบโต ดานปญหาและอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา มีปญหาดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานคุณภาพสินคาและการบริการ ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ขยะ ปญหา
ดานการประชาสัมพันธ ดานจํานวนนักทองเที่ยว ปญหาดานความปลอดภัย ดานการจราจรทางบก
และทางน้ํา ดานการออกแบบสิ่งกอสราง/สถาปตยกรรม ในประเด็นเรื่อ งการมีตลาดน้ําเกิดขึ้น
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ใหมหลายแหงนั้น เปนการสรางทางเลือกใหแกนักทองเที่ยว ทําใหมีก ารกระจายแหลงทองเที่ยว
และสรางรายไดสูชุมชนมากขึ้น ในดานพฤติกรรมของนักทอ งเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ
นั้นมีความแตกตางกัน มีนัก ทองเที่ยวบางคนสนใจการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
อยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาด
น้ํา ที่พบขอมูลวานักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตอ งการที่จะศึกษาประเพณี/
วัฒนธรรมชุมชน ศึกษาการทําอาชีพของคนในทองถิ่น และผูเขารวมสนทนากลุมไดใหขอสรุปที่
ชัดเจนถึงรูปแบบการจัดการตลาดน้ําของประเทศไทย ที่สอดคลอ งกับขอบงชี้ความสําเร็จในการ
จัดการท อ งเที่ยวชุมชนนั้ น ผูจัดการจะต องมีก ารจั ดการผลประโยชนแ ละกระจายรายได อย าง
ยุติธรรมตอคนในชุมชน ประสานความรวมมือ กันอยางมีประสิทธิภาพ ตองไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ยึดถือหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีก าร
จัดการเรียนรูหรือ จัดกิจกรรมเพื่อ ใหเ กิดความตระหนักถึงความรวมมือของคนในชุมชน มีก าร
อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมในชุมชน และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
นักทอ งเที่ยวกับเจาบา น สรางความมั่ นใจใหเกิดขึ้นแก นักทอ งเที่ยว สรางความมั่นคงในทาง
การตลาด วางแผนการจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ (Pimrawee Rocharungsat, 2005) และ
สอดคล อ งกั บ สเตี ยเรนและไอแซค (Sterren and Isaac, 2004) ไดให ขอ เสนอแนะหลั ก การ
ดําเนินงานการทองเที่ยวชุมชน ไววาจะตองดําเนินการดวยความรวมมือและไดรับความยินยอมจาก
ชุมชนทองถิ่น ประชาชนควรจะไดมีสวนรวมในการวางแผนจัดการท องเที่ยว มีก ารแบงป น
ผลประโยชนกลับสูชุมชนทองถิ่น คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล ตระหนักถึง
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประชาชนในทองถิ่นจะตองใหความรวมมือในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จะตองใหความเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น มีกลวิธีที่จะชวยใหชุมชนรับมือ/จัดการ
กับผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้น มีการดูแลรักษาวัฒนธรรมของชนกลุมนอยมิใหเลือนหาย หรือ
สงผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม มีการใหค วามรู แก นักท องเที่ย วกอ นที่ จะออกเดิน ทางโดยเฉพาะ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เคารพในวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตําบลดอนมะโนรา เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม
ตามหลักการของทิโมทีและโทซัน (Timothy and Tosun, 2003) ที่กลาวถึงหลักการวางแผนที่ทําให
เกิดการมีสวนรวมและเกิดความรวมมือในการพัฒนา (PIC Planning Principles) ประกอบดวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (Participatory) การรวมมือกันในการทํางาน (Cooperation/Collaboration) การ
เพิ่มพูนพัฒนา (Incremental) บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตําบลดอนมะโนรา เปนการ
รวมปรึกษาหารือระหวางกลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ มีการเพิ่มพูน ความรูดาน
กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวชุมชนและผลกระทบทางการทองเทีย่ ว และกระบวนการ
สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดย
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วิทยากรที่มีความรูความสามารถ ผูวิจัยและคณะวิทยากร สรางบรรยากาศที่เปนกันเองและสงเสริม
การเรียนรู เปดโอกาสใหแ ตละคนได แสดงความคิดเห็น หาทางเลือ กในการแกปญหา เพิ่มพลัง
อํา นาจ (Empowerment)ในการตัดสิน ใจร วมกัน ทํ าใหเ กิดการยอมรั บซึ่ง กัน และกั น ซึ่ งวิ ธีก าร
ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ถือวาเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมสูงสุด เปน การ
พัฒนารูปแบบเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมอยางแทจริง (Hall and McArthur, 1996) อยางไรก็ตามใน
ระหวางที่มีการจัดการเพื่อ ใหเกิดการประสานงานและการร วมมือกั นนั้นโบเตและเรนส เบอร ก
(Botes and Rensburg, 2000) ไดใหขอเสนอแนะวา การดําเนินการอาจมีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้นได เพราะ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียแตล ะบุค คลมีความแตกตางกัน แตละคนในชุมชนเปนผูที่มีสถานภาพทาง
สังคม มีพลังอํานาจ มีความรูความชํานาญที่แตกตางกัน ดังนั้นผูดําเนินการจะตองมีวิธีการจัดการ
อยางเหมาะสมที่จะทําใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการวางแผน และมีความสามัคคี เกิด
ความไววางใจและมีการทํางานเปนทีมของคนในชุมชน ซึ่ง มีสวนชวยใหเกิดความรวมมือกันของ
คนในชุมชนมากขึ้น ประเด็นเหลานี้จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึงความแตกตางตามสถานภาพ
ของคนในชุมชน เพื่อปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน อุมาพร มุณีแนม และคณะ (2552)
มีขอเสนอแนะเพื่อลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชการมีสวนรวมแบบคนกลางโดย
ใหมีผูประสานกับหนวยงานภายนอก และชุมชนอาจขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกได
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหการทํางานกับคนในชุมชนไปสูเปาหมายไดงายขึ้น ดังนั้น ผูวิจัย
จึงเปนคนกลางที่ชวยประสานการทํางานเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนราใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคนั่นเอง
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในตําบลดอนมะโนรานั้น เปนการแสดงใหเ ห็นวา
เกิดการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชนอยางนาสนใจ ผูเขารวมเกิดความเขาใจและ
รับรูสถานการณการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในตําบลดอนมะโนรา และรูสึกถึงความรับผิดชอบในการที่
จะปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อทําใหเหมาะสมที่จะรองรับนักทองเที่ยว สิ่งที่เ พิ่มขึ้นอยางมีคุณคา
คือ ผูเ ข า รวมที่ ไดเ สนอโครงการที่ แสดงให เ ห็ นถึง ความตระหนั ก ถึงผลกระทบที่เ กิ ดจากการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น ซึ่งโดยแทจริงแลวโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑแ ละการ
บริการในดอนมะโนรา และในเวลาเดีย วกันมี การปอ งกันสิ่ งแวดลอ มทางการทอ งเที่ยว มีการ
อนุ รัก ษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาท องถิ่น พวกเขาเกิดการยอมรับ ความคิ ดเห็ นและมีก าร
ตัดสินใจรวมกัน และใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
ในโครงการที่เกิดขึ้น สิ่งเหลานี้เปนสัญลัก ษณที่แสดงใหเห็นถึง เงาแห งการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนที่คอยๆ ปรากฏขึ้นในตําบลดอนมะโนรา ซึ่งสอดคลองกับ อัฎฐมา นิล นพคุณ (Attama
Nilnoppakun, 2008) ใชวิธีก ารวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR: Participatory Action
Research) ในชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสงเสริมการมี
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สวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวชุมชน เปนการใชกลยุทธในการวางแผนการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน ผลการวิจัยพบวา เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนจัดการทองเที่ยว
ในชุมชนขึ้น โดยมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม และนัน่ คือสิง่
ที่ยืน ยันว าผูวางแผนการทอ งเที่ยวให การสนับสนุ น และทํ าให ชาวบานเกิ ดความรวมมือ ในการ
จัดการทองเที่ยวชุมชน เพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคม เปนการเพิ่มศักยภาพแกผูที่มีส วนเกี่ยวขอ ง
และการมีสวนรวมของประชาชน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวรภัทร สยนานนท (2552)
ไดศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร
พบวาประชาชนมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว โดยหลังจากที่มีตลาดน้ําแลวทํา
ใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีจิตสํานึก อนุรักษแมน้ําลําคลอง และยังคงสามารถรัก ษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นในเรื่องการทําสวน และดํารงรักษาเอกลักษณการเปนชาวบานริมคลองไดเหมือนเดิม
ผลที่ ไดรั บจากการประชุ มเชิ งปฏิ บัติก ารแสดงใหเ ห็ น ถึ ง การได รับการลงมติ จากการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชนดอนมะโนราที่ใหความสนใจอยางเขมแข็ง
ในการมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนดอนมะโนรา โดยไดรับความ
รวมมือจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก กลุมภาครัฐในพื้นที่ ไดแก ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล
ดอนมะโนรา คณะครู ผูอํานวยการโรงเรียน แพทยประจําตําบล อาสาสมัค รสาธารณสุข(อสม.)
เกษตรตําบล ผูแทนจากอําเภอบางคนที กลุมภาคเอกชนในพื้นที่ ไดแ ก กลุมอาชีพประกอบดวย
ชาวสวนผักและสวนผลไม เจาของอุตสาหกรรมครัวเรือนน้ําตาลมะพราว โรงงานน้ําตาลสด
เจ าของฟารมเห็ด กลุ มชาวบ านในชุมชนดอนมะโนรา ไดแ ก กลุมสตรี กลุ มเยาวชนและกลุ ม
ผูสูงอายุ รวมทั้งประชาชนที่อาสาสมัครเขามารวมประชุม ผลจากการประชุมทําใหไดแผนปฏิบัติ
การท อ งเที่ ย วของตํ า บลดอนมะโนราที่ มี โ ครงการเกิ ด ขึ้ น 8 โครงการได แ ก 1) โครงการ
ประชาสั มพัน ธแหลงทองเที่ยว 2) โครงการปรับปรุง ภูมิทัศ น และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
3) โครงการมัคคุเทศกนอย 4) โครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 5) โครงการจัดที่พัก แบบสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (Home stay) 6) โครงการ พัฒนาสิ่งแวดลอ ม 7) โครงการนวดแผนโบราณ
8) โครงการขี่ จัก รยานเพื่ อการท องเที่ย วในชุม ชน และผลสะทอ นที่เ กิดขึ้นจากการประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการในตําบลดอนมะโนรา ผูเขารวมประชุมไดเขียนบรรยายแสดงความรูสึกที่ไดรับจากการ
เขารวมการประชุมวา “ รูสึกดีใจที่มีบุคลากรมาพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน การเขารวมประชุม
ครั้งนี้ทําใหเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เปนโอกาสที่ดีทําใหชาวบานมีการตื่นตัว ไดแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นจาก ผูเขารวมประชุม ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ไดรับความรูการวางแผนการทองเที่ยวชุมชนจากวิทยากร ไดรวมกันระดมความคิด วางแผนการ
ทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง และเปนสถานที่ทองเที่ยวตอไปในอนาคต ซึง่ จะ
ทําใหคนรูจักตลาดน้ําดอนมะโนรามากขึ้น”
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การประชุมการสรางเครื อ ขายทอ งเที่ยวชุมชนจัง หวัดสมุทรสงครามและพื้ นที่ใกลเ คีย ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 มีผูเขารวมจํานวน 51 คน ผูวิจัยไดประสานงานขอความรวม มือ
จากฝายสงเสริมการทอ งเที่ยว เชิญหนวยงานที่ดูแลการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดใกลเคียงเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูนําชุมชน (นายกอบต.) ผูจัดการตลาดน้ํา เจาของที่
พักโฮมสเตยและรีส อรท ผูผลิตสินคาชุมชน(OTOP) แมคาตลาดน้ํา หอการคาจังหวัด ผูสื่อ ขาว
ทองถิ่น พัฒนากรอําเภอ เกษตรตําบล ชาวสวนผลไม ไดเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องกลยุทธการ
จัดการตลาดการทอ งเที่ ยวชุ มชนเพื่ อรองรั บประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN Economic
Community) ในอนาคต มีการถายทอดประสบการณทํางานการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางไดผล
จากผูแทนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ตลาดเกาบางนกแขวก ตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ําบางนอย ตลาด
น้ําดํา เนิน สะดวก ตลาดน้ํ าดอนมะโนรา ผูจัดการโฮมสเตย ปลายโพงพาง และผูแทนผลิ ตภั ณฑ
ชุมชนดีเดน มีการแบงกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดอภิปราย แลกเปลีย่ นประสบการณ
ดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตนไมแหงปญหา (Problem tree) ในการ
แสวงหาเหตุผ ลรวมกันเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ที่สงผลกระทบตอการจัดการทองเที่ย ว
ชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการประชุมการสรางเครือขายทําใหไดรับขอเสนอแนะแนว
ทางการจัดการทองเที่ ยวของจังหวัด สมุทรสงคราม ดังนี้ 1) ควรจัดทําแผนพัฒนาการท องเที่ย ว
ชุมชนและมีการติดตามผลการปฏิบัติ 2) จัดโครงการรักษาสิ่งแวดลอม 3) สรางเครือขายทองเที่ยว
ในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อแกปญหานักทอ งเที่ยวที่มีจํานวนมากที่ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา 4) ใหมีก าร
สรางความรวมมือกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยว 5) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง 6) ปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสํานึกรักชุมชนทอ งถิ่น 7) จัดอบรม
ความรูใหแกเด็กและเยาวชนตานยาเสพติด 8) เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน ผลสะทอน
ที่เกิดขึ้นจากการประชุม ผูเขารวมประชุมไดเขียนบรรยายแสดงความรูสึกที่ไดรับจากการเขารวม
การประชุมว า “ไดเพิ่ มพูนความรู รูจัก เพื่อ นใหมทําใหมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ไดรับขอ มูล ที่
พรอมจะแกไขปรับปรุงการจัดการทองเที่ยว ทําใหรูสึกมีค วามหวังวาจะสามารถประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐ เพื่อตอยอด แกไข และพัฒนาการทองเที่ยวอยางถูกทาง และจะทําใหเ ชื่อมโยง
ไปสูการมีกิจกรรมอื่นที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในอนาคต หรืออาจนําไปสู
การจัดตั้งชมรมผูประกอบการขึ้นมา เพื่อรวมกันพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม”
การประชุ มเพื่อ สรา งเครือ ขา ยทอ งเที่ย วจั งหวั ดสมุทรสงครามและพื้น ที่ใกลเ คีย ง ผลที่
ไดรับคือผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากวิทยากร ไดแลกเปลี่ยนประสบการณจัดการทองเที่ยว
ชุมชน ไดแนวทางการปรับปรุงการจัดการทองเที่ยวของตนอง ไดวิเคราะหปญหาและสถานการณ
การจัดการทองเที่ยวและใหขอ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาจัดการทองเที่ยวชุมชน ผลที่เกิดขึ้น
เปนการแสดงใหเห็นวา เกิดการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทางการทอ งเที่ยวในระดับที่
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กว า งขวางขึ้ น ของจั ง หวัด สมุ ท รสงคราม เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู มี ก ารเพิ่ มพลั ง อํ า นาจ
(Empowerment) ในการตัดสินใจ มีการประเมินสถานการณทองเที่ยวในทองถิ่น เกิดแรงบันดาล
ใจ ความคิด สร า งสรรค ในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว เกิ ด ความสามั ค คี และทํ าให เ กิด การสร า ง
เครือขายระหวางสมาชิก ผลจากการคิดวิ เ คราะหของสมาชิกกลุม แสดงให เห็นถึงความตองการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม การแกปญหาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสํานึกรักชุมชนทองถิ่น และการปองกัน
ปญหาสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชน และผูเขารวมประชุมเสนอใหมีการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ของชาวบานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาชาวบานตองการมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น เพื่อ พัฒนา การท องเที่ยวในชุม ชนของตน ดั งนั้น หน วยงานภาครั ฐบาล
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะและรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาการ
ทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ เดนิโคไลและคณะ (Denicolai and Others, 2010)
ได เ สนอแนะหลั ก การสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยการลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารไว ว า
ผูดําเนินการควรมีการประเมินทรัพยากรและความสามารถของทองถิ่น และกระตุนเจาของกิจการ
ใหความสนใจกิจกรรมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจําเปนจะตองทําใหเกิดวิธีก ารสราง
เครือขายทางการทองเที่ยว เบอรมอนดและเดร็จ (Beaumont and Dredge, 2010) เสนอแนะแนวทาง
การสรางเครือขายทองเที่ยวทีเ่ กิดขึ้นระหวางรัฐบาลกับประชาชน องคก รการทองเที่ยวในชุมชน
และหนวยงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว หนวยงานหลัก คือ คณะกรรมการทองถิ่น
จะตองใหความสนใจที่จะปรับปรุงการจัดการทองเที่ยว โดยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันระหวาง
เครื อ ข ายการท อ งเที่ย ว เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ผ ลของการจั ดการท อ งเที่ ยวของท อ งถิ่ น โอสตาร ค
และอรายดิน (Ozturk and Eraydin, 2010) ไดเสนอแนะวาการวางแผนพัฒนาการทอ งเที่ยวควรนํา
ประเด็นการการปกปอ งผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่คนทั่ วโลกจะตอ ง
คํานึงถึงในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยการสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในทองถิ่น เพื่อใหมี
การขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอ ไป เลเมยเทียน
และแฟรงค (Lemmetyinen and Frank, 2008) ไดใหขอเสนอแนะถึงปจจัยสําคัญที่มีประสิทธิภาพ
สํา หรับ การสรา งเครื อข ายธุ ร กิจท องเที่ยว ควรจะต องร วมมื อกั น ในรู ปแบบสหกรณ สร างตรา
สัญลักษณสินคาของแตละชุมชน และการสรางสิ่งดึงดูดใจโดยการใชวัฒนธรรมเปนจุดขายควร
จะต อ งไดรั บความรวมมือ จากประชาชนในท อ งถิ่ น และผูที่มีส วนเกี่ยวขอ ง (Al-Oun and AlHmoud, 2008) สินธุ สโรบล (2546) ใหขอเสนอแนะแนวทางการสรางเครือขายการทอ งเที่ยว นั้น
ควรทําใหเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อที่จะกอใหเกิดการถายโอนความรูของคนในชุมชน
จากแต ล ะหมู บา น ควรให มีก ารประชุมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ ยนทัศ นะและประสบการณ

251
ชวยกันหาขอดี-ขอเสียและผลกระทบจากการทองเที่ยว แสวงหาทางเลือกในการจัดการทองเที่ยวที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และพจนา สวนศรี (2546) ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายทองเที่ยว ไดแก การศึกษาดูงานระหวางชุมชน การสรุปบทเรียนทีไ่ ดรบั
จากการทํางาน มีการกระจายบทบาทผูนําในระดับเครือขายระหวางชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ จัด
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดใหมีคณะกรรมการ
เครือขายรวมกันทําการตลาดทองเที่ยวชุมชน
การจัดการทองเที่ยวนํารอง คณะทํางานพัฒนาการทองเที่ยวตําบลดอนมะโนราได จัดการ
ทองเที่ยวนํารองเมื่อวัน ที่ 3-4 กันยายน 2554 มีผูรวมโครงการจํานวน 71 คนเปนนิสิตชั้นปที่ 3
และชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทองเที่ยว ของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณ
มหาวิ ทยาลั ย นั ก ท อ งเที่ ยวนํ า ร อ งที่มาท อ งเที่ย วตลาดน้ํ า ดอนมะโนราส วนใหญ เ ปน เพศชาย
รอยละ 66.19 มีอายุ 21 ปรอยละ 54.93 และมีอายุ 20 ปรอยละ 42.25 นักทองเที่ยวนํารองมีค วาม
พึงพอใจตอการบริก ารและการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดอนมะโนราอยูในระดับมาก( x =3.52)
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความเปนมิตรของชาวบาน ( x =4.44) การบริการของ
แมคาและผูประกอบการ ( x =4.25) การบริการสถานที่จอดรถ ( x =4.24) ในภาพรวม นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องตอไปนี้ 1) ดานประสบการณที่ไดรับจากการมาทองเที่ยว 2) ดาน
คุ ณ ภาพการบริ ก ารและสิ น ค า 3) ด านความปลอดภั ย ในแหล ง ทอ งเที่ ยว 4) ด า นกิ จกรรมการ
ทองเที่ยว และนักทอ งเที่ยวนํารอ งมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในเรื่องตอไปนี้ 1) ดานการ
คมนาคม 2) ดานความสะอาดของสถานที่ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก นักทองเที่ยวนํารองมี
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดังนี้ ใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น
โดยเฉพาะในสื่ออิน เตอรเน็ต จัดใหมีรานจําหนายสินคาของชุมชนใหมากขึ้น สรางภูมิทัศนใน
แหลงทอ งเที่ ยวใหส วยงามเพื่อ ดึ งดู ดนัก ทอ งเที่ ยว การพัฒ นาใหเ ปน แหล ง ทอ งเที่ ยวควรรัก ษา
วิถีชีวิตชาวบ านไวไมใหเ ปลี่ยนแปลง การจัดการตอ นรั บนักทอ งเที่ยวจํานวนมากควรแบงเป น
กลุมยอย เมื่อเขาดูงานในแหลงเรียนรูตางๆ จะทําใหไมแออัดและนักทองเที่ยวจะไดรับความรูมาก
ขึ้น เสนทางในชุมชนถนนแคบควรใชรถโดยสารขนาดเล็กจะสะดวกและปลอดภัยกวาการใชรถบัส
ขนาดใหญ ควรจัดเรือใหเพียงพอกับนักทองเที่ยวเพื่อทุกคนจะไดนั่งเรือชมธรรมชาติ
ผลจากการจัดการทองเที่ยวนํารองพบวา นัก ทองเที่ยวมีค วามพึงพอใจระดับมากในเรื่อ ง
ตอ ไปนี้ 1) ดานประสบการณที่ไดรับจากการมาทองเที่ยว 2) ดานคุณภาพการบริการและสินคา
3) ดานความปลอดภัย ในแหลงทอ งเที่ยว 4) ดา นกิจกรรมการทอ งเที่ ยว แสดงให เห็นวา การจั ด
โปรแกรมการทองเที่ยวของตําบลดอนมะโนรา ทําใหนัก ทองเที่ยวไดรับ ประสบการณจากการมา
ทองเที่ยวในตลาดน้ําดอนมะโนรา ในเรื่ อ งการพักคางคืนรู ปแบบสัมผัส วั ฒนธรรมชนบทหรื อ
โฮมสเตย (Home Stay) การมีปฏิ สัมพันธ ระหว างเจ าบานกั บนัก ท องเที่ ยว การเรี ยนรูเ กี่ยวกั บ
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วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น การทําอาชีพ ทําใหนักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการมาทองเที่ยว ซึ่ง
สอดคลองกับ เจมาลและคณะ (Jamal and others, 2011) ไดทําการศึกษามีติทางดานความสําคัญของ
การไดรับคุณคาจากการเขาพักคางคืนรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือ โฮมสเตย (Home stay)
ในแหลงทองเที่ยวชุมชน ทําใหนักทองเที่ยวไดมีปฏิสัมพันธกับชาวบานที่ไดไปพักอาศัย ไดเรียนรู
วัฒนธรรมวิถี ชีวิตของคนในชุ มชน มุมมองเหลา นี้มี ความสํ าคั ญต อการจัดการทอ งเที่ย วชุ มชน
ดังนั้น เจาบาน ผูจัดการ นัก การตลาดตอ งใหความสนใจประเด็นเหลานี้และนํามาใชเปน กลยุทธ
สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวชุมชนอยางเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยวที่เปนลูกคาเปาหมายและ
ยังสอดคลองกับโมทินโนหและคณะ (Moutinho and others (2011) ไดทําการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการการทองเที่ยว พบวา ความพอใจของนักทองเที่ยว แสดงใหเห็นถึงการไดรับคุณคาจาก
คุณภาพการบริการในแหลงทองเที่ยว ในดานสุขภาพ การดูและการเลือกซื้อสินคา (Shopping) การ
ใหขอมูลแหลงทองเที่ยว การคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอ การ
ได รับ คุ ณค า และความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ยว และส ง ผลไปยั ง พฤติ ก รรมความตั้ ง ใจของ
นั ก ท อ งเที่ย วที่จะเข า มายั งแหล ง ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ผู จัด การแหล งท อ งเที่ ย วจะต อ งมี ก ารวางแผน
การตลาดที่คํานึงถึงพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญ
การใหขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนั้น เปนความปรารถนาดีที่นัก ทองเที่ยว
อยากใหตลาดน้ําดอนมะโนรามีการพัฒนาการทองเที่ยวซึ่งจะสงผลตอการสรางภาพลักษณที่ดีของ
แหลงทองเที่ยวซึ่งสอดคลองกับคิมและคณะ (Kim and others, 2012) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว คุณภาพการบริการและการไดรับคุณคา ที่สงผลตอความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว และการไดรับการบอกเลาจากบุคคลอื่น (Word-of mouth) ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ํา ผลการศึกษาพบวา ภาพลัก ษณของแหลงทองเที่ยวมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวและยังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเมื่อเขา
มาในแหล ง ท อ งเที่ ยวอี ก ด วย ในด า นการประชาสั มพั น ธ แ หล งท อ งเที่ ย วนั้ น หากนํ า วิ ธี ก ารที่
สอดคล อ งกับวางและคณะ (Wang and others, 2012) มาใชในการสรา งความรวมมื อ ทางดา น
การตลาดระหวางแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เดียวกัน ก็จะกอใหเกิดประโยชนในเรื่อ งการลดตนทุน
ทางการตลาด มีการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน มีขอที่
ควรคํานึงถึงเรื่องพลังอํานาจทางการจัดการ ความแตกตางดานนโยบาย ขนาดพื้นที่ของแตละแหลง
ทองเที่ยวซึ่งอาจจะกอ ใหเกิ ดอุปสรรคในการดําเนินงาน และควรทํ าความเขาใจพฤติก รรมของ
นักทองเที่ยวและนําขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวมาใชในการวางแผนดําเนินการดานการตลาดที่
ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
ผลจากการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR)ครั้งนี้เปน การ
พัฒนาผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยใชหลักการวางแผนที่ทําใหเกิดการมี
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สวนรวมและเกิดความรวมมือในการพัฒนาของทิโมทีและโทซัน (Timothy and Tosun, 2003) ที่
ประกอบดวย กระบวนการมีสวนรวม (Participatory) การทําใหเกิดความรวมมือ (Cooperation)
และการทําใหเพิ่มพูนพัฒนา (Incremental) นั้น เปนสถานการณที่ไมถูกจํากัดในแตละขั้นตอนของ
การวางแผนจัดการทองเที่ยวในชุมชน ผูวิจัยมีก ารจัดการที่ไดเ ปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย
จากการทองเที่ยว มีสิทธิ์ออกเสียง แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ และในเวลา
เดียวกัน มีการนําเทคนิควิธีการที่หลากหลายมาใชเพื่อเพิ่มการประสานงานและการรวมมือระหวาง
กลุมบุคคลผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทําใหเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน มีความไววางใจและการ
ทํางานเปนทีมมีสวนชวยใหเกิดความรวมมือกันของคนใน ชุมชนตําบลดอนมะโนรา ทําใหไดรับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน โดยสรางรูปแบบการจัดการตลาดน้ําที่
เหมาะสมกับ ทรัพยากรทองถิ่ น ตามรูปแบบการวางแผนการท องเที่ ยวโดยชุมชน (CommunityBased Tourism Planning Model: CBTP)ของไพเนล (Pinel, 1998) ที่ ไ ดเ สนอแนะว า การวาง
แผนการทองเที่ยวควรเริ่มที่ความตระหนัก และเห็นคุณคาของคนในชุมชน และตองการใหมีการ
จัดการที่เหมาะสมกับการพัฒนาการทองเที่ยวของทองถิ่น หลักการพัฒนาเพื่อการวางแผนทองเทีย่ ว
ชุมชนนั้น ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูทอี่ ยูอาศัย ผูปฏิบัติการ และรัฐบาลจะตองรวมมือกันเพื่อให
เกิดความยั่งยืน ในการวางแผนพัฒนาตามหลัก การทฤษฎี ประชาชนในทอ งถิ่นและผูที่มีสวนได
ส วนเสี ย จะต อ งร วมกั น ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ดความสมดุ ล ของป จจั ย ด า นเศรษฐกิจ สั ง คม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และวิธีการ CBTP จะตองไมปฏิเสธ ดานการวางแผนการตลาด และยัง
สอดคลองกับประพีรพร อักษรศรี (2552) ที่ไดทําการศึกษารูปแบบการเรียนรูก ารจัดการทองเที่ยว
ชุมชน ที่มีองคประกอบ ดานการสรางศักยภาพ ดานการจัดการทองเที่ยว ดานกระบวนการวางแผน
ดานการมีสวนรวม และการสรางเครือขายการทองเที่ยว และสอดคลองกับ อัฎฐมา นิลนพคุณ
(Attama Nilnoppakun, 2008) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยว
ชุ มชนนั้ น คนในชุ มชนจะต อ งร วมกั น ค น หาศัก ยภาพชุ มชน และร วมกั น วางแผนทํ า ให เ กิ ด
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม อันจะกอใหเกิดการสราง
งาน สงผลทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว
ผลสะทอนที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม ในแตละ
ขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการศึกษาบริบทชุมชน การสังเกตสภาพตลาดน้ํา การศึกษาความตองการ
และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา การสนทนากลุมนักวิชาการและผูบริหารการ
ทองเที่ยวและผูจัดการตลาดน้ํา การประชุมประชาชนในระยะเริ่มตน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารใน
ตําบลดอนมะโนรา การประชุมการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชน ผลที่ไดรับเปนขอมูลพื้นฐานที่
สําคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดน้ําทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพชุมชน ที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อใหเห็นการดําเนินงานทีช่ ัดเจนจึงขอสรุปรูปแบบการจัดการตลาดน้ําที่
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เหมาะสมกับศักยภาพชุมชนตําบลดอนมะโนรา จะตองมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ดานการจัดการทองเทีย่ ว
1.1 มีการจัดตั้งคณะทํางาน โดยมีการกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบอยางชัดเจน
1.2 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการจัดการความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
1.3 มีการสื่อสารทางการทองเที่ยวเพือ่ ใหความรูแ กนกั ทองเที่ยว
1.4 มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
1.5 มีการสรางเครือขายการทองเที่ยว
1.6 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
1.7 ศึกษาความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว
1.8 มีการจัดมัคคุเทศกทองถิ่น หรือมัคคุเทศกนอย เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยว
2. ดานการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 ชุมชนเปนเจาของ ชาวบานรวมกันวางแผนจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน กลุมสตรี กลุมผูส ูงอายุ
2.3 ส งเสริม การมี สวนร วมของหน วยงานในชุ มชน เชน โรงเรี ย น วัด โรงพยาบาล
สถานประกอบการ รานคา บริษัทหางรานตางๆ
2.4 มีการกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน
3. ดานการคมนาคมเขาถึงแหลงทองเทีย่ ว
3.1 ติดตั้งปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดระยะทางใหชัดเจน
3.2 ปรับปรุงสภาพถนนภายในหมูบานเพื่อใหรถวิ่งไดอยางสะดวก
3.3 มีการจัดบริการรถโดยสารประจําทางเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวก
3.4 จัดรถบริการภายในหมูบาน เชน รถจักรยาน รถจักรยานยนต หรือจัดเรือ เพื่อให
นักทองเที่ยวไดใชเปนยานพาหนะไปชมวิถีชีวิตชุมชนภายในแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ํา
4. ดานการจัดภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวตลาดน้าํ
4.1 มีการดูแลรักษาความสะอาดแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมทั่วไปในชุมชน
4.2 จัดภูมิทัศนตลาดน้ําและบริเวณบานเรือนของประชาชนใหสวยงาม โดยการปลูกไม
ดอกไมประดับ เพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
4.3 การกอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง ควรเลือกใชวัสดุตกแตงที่มีความกลมกลืนกับ
สภาพธรรมชาติในทองถิ่น เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของตลาดน้ํา
5. ดานการจัดโปรแกรมการทองเที่ยว
5.1 จัดโปรแกรมการทอ งเที่ยวแบบรวมกิจกรรมหลายรูปแบบไวดวยกัน (Package)
โดยรวมกับรานอาหาร ทีพ่ ัก เปนการสรางความรูสึกที่ดีแกนักทองเที่ยวในเรื่องราคาที่คุมคา
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5.2 มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในเรื่อง
การศึกษาเรียนรูการทําอาชีพ วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ของคนในชุมชน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
5.3 มีกิจกรรมทางน้ํา เชน การนั่งเรือชมธรรมชาติ การพายเรือ ชมสวน ชมหิ่งหอยยาม
ค่ําคืน การตกปลา การตกกุงแมน้ํา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
5.3 มีการจัดที่พักคางคืนแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay)
5.4 ควรมีการสรางกิจกรรมแปลกใหมสําหรับนักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ํา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ผลการศึ กษาวิจัยเรื่อ งรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อ การพั ฒนาศักยภาพการทองเที่ย ว
ชุมชน ดําเนินการวิจัยโดยใชก ระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในพื้นที่ตลาดน้ํา 5 แหง
ไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ําวัดลํา
พญา จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งจังหวัดสมุทรปราการ และตลาดน้ําดอนมะโนรา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กอ ใหเ กิดประโยชนตอ การพัฒนาการจัดการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําดังตอไปนี้
1. ดานการพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชนตําบลดอนมะโนรา
ผลที่เ กิ ดขึ้น จากการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ก อใหเกิ ดผลประโยชนสูงสุดต อการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะตลาดน้ําดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เปนวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน เทคนิควิธีการที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยสรางโอกาสใหผูที่มีสวนได
สวนเสียเกิดการระดมความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น มีก ารตัดสินใจรวมกัน เพื่อใหเกิดการจัด
ทําแผนปฏิบัติการจัดการทองเที่ยวชุมชนของตนเอง สามารถจัดการตอนรับนักทองเที่ยวนํารองได
ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของคนในชุมชน ที่สามารถจัดการทองเที่ยวไดในระดับหนึ่ง ยังมีขอ เสนอแนะ
ที่นาสนใจจากนั กทองเที่ยวนําร อ งซึ่งผูนําชุมชนและคณะทํ างานพัฒนาการทองเที่ยวตอ งนํามา
พิจารณา หาวิธีการแกไขปรับปรุงและทํางานเชิงรุก เพื่อใหมีมาตรฐานตามหลักการจัดการทองเทีย่ ว
อนึ่งหากมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ อาจหางบประมาณจากหนวยงานที่สามารถใหการสนับสนุน
ได เช น องค ก ารบริ หารส วนจั ง หวั ด การท อ งเที่ย วแห งประเทศไทย หรื อ ขอความร วมมื อ กั บ
ภาคเอกชนรวมลงทุ นโดยไม หวังผลกํา ไรมากนัก ในดานการพั ฒนาผลิตภัณฑชุมชนควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนในชุมชนอื่นๆ เพื่อใหไดรับประสบการณมากขึ้น หรือเชิญวิทยากรมาให
ความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรที่มีหลากหลายในทองถิ่น
2. ดานการวางแผนพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวชุมชน
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ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย ว ความต อ งการและความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวตลาดน้ํา ที่มีชื่อเสียง 4 แหงของประเทศ
ไทยจะกอ ใหเ กิดประโยชนตอ การจั ดการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ซึ่ ง รัฐ บาลท อ งถิ่น สามารถนํ า ผล
การศึกษาไปพัฒนาการจั ดการในระบบการบริก ารอุตสาหกรรมทอ งเที่ ยวใหนักทอ งเที่ยวไดรับ
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยสามารถนํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการ
ประชาสัมพันธแกนักทองเที่ยวตางประเทศ ซึ่งมีแนวทางการใชหลักการวางแผนการตลาดพื้นฐาน
เบื้องตน (5Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place)
ดานการประชาสัมพันธ(Promotion) และดานบุคคลผูใหบริการ (People) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) จัดกิจกรรมการทอ งเที่ยวใหเหมาะสมกับลักษณะทาง
ประชากร ไดแก นักทองเที่ยวเพศหญิง คนโสด คนมีครอบครัว อาชีพรับจางที่มีรายไดแนนอน ซึ่ง
ทําใหมีความสามารถในการซื้อ นักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางมากับ
ครอบครัวและเพื่อน และนักทองเที่ยวตางประเทศสวนใหญมากับบริษัทนําเที่ยว ควรมีกิจกรรม
สําหรับครอบครัว บริษัทนําเที่ยวควรออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของ
นักทองเที่ยวที่มาจากตางประเทศ แยกประเภทนักทองเที่ย วที่มาพักผอ น กับมาทัศนศึกษาเพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับประสบการณตามที่ตองการแสวงหา มัค คุเทศก ควรนํ าเสนอโปรแกรมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําที่ต อบสนองความตอ งการของนักทอ งเที่ยวชาวตางประเทศ ที่กอ ใหเกิด การ
เรียนรูในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดไทย การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ ยวผจญภั ย หรือ ใหพักคางคืนในแหลงทอ งเที่ยวที่มีก ารจัดที่พัก
แบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดแกคนในชุมชนมากขึ้น ควรจัดหา
กิจกรรมรูปใหมสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ํา (Revisit) จัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลที่สงเสริม
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู วัฒนธรรมประเพณีทอ งถิ่น จัดสินคาและผลิตภัณฑที่มีในทองถิ่ น
อนุรักษภูมิปญญาไทย เชน ในเรื่องการทําอาหาร การทําอาชีพของคนในชุมชน เปนตน
2.2 ดานราคา (Price) ควรมีการควบคุมราคาสินคาและผลิตภัณฑ ควบคุมการบริการ
ใหมีมาตรฐานเหมาะสมกับราคา อยาใหเกิดการเอาเปรียบนัก ทองเที่ยว ควรจัดกิจกรรมแบบรวม
กิจกรรมหลายรูปแบบไว ดวยกั น ( Package) ควรคํ า นึ งถึ งราคาทางด า นจิ ตใจ มีก ารบริ ก ารที่
ตอบสนองดานคุณคาทางอารมณแ ละความรูสึก ของนั กทอ งเที่ ยว รวมทั้งการสร างมิ ตรภาพที่ ดี
ระหวางนักทองเที่ยวผูจําหนายสินคา และประชาชนในพื้นที่
2.3 ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) การจัดบรรยากาศเพื่อสรางสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท อ งเที่ ย ว มี ก ารจั ดการสิ่ง แวดล อ มที่ ไ มทํา ลายธรรมชาติ ส งเสริ ม การใช วัส ดุ จากธรรมชาติ
ออกแบบสิ่ง ก อ สร า งให ก ลมกลืน กั บธรรมชาติ มี ก ารจั ดการความปลอดภั ยในทุ ก ขั้ น ตอน จั ด
ระเบียบการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา ควบคุมมลภาวะทางเสียงจากการใชเรือที่มีเ สียงดัง และ
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ควันดําจากทอไอเสียเรือ จัดการพื้ นที่ปลอดบุ หรี่ จัดพื้นที่ แยกประเภทสินคา แตละชนิ ด จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน มีค วามสะอาดถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ ออกแบบทางเดิน
เปนพื้นที่ลาดชันและสถานที่นั่งพัก ผอนสําหรับผูที่ใชรถเข็นลอเลื่อ น (Wheel chair) ซึ่งปจจุบัน
และอนาคตโครงสรา งประชากรผูสู ง อายุ มีแ นวโน มเพิ่มมากขึ้ นทั่ วโลก นัก ท อ งเที่ ยวผู สูง อายุ
สมควรทีจ่ ะตองไดรับการดูแลใหไดรับความสะดวกในการทอ งเที่ยว ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในจัดการ
ตลาดน้ําใหเปนแหลงพักผอนสําหรับผูสูงอายุทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
2.4 ดานการประชาสัมพันธ (Promotion) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําทุกแหงจะตองมี
การประชาสัมพั น ธ แ หล งท อ งเที่ ยว เผยแพร ขอ มู ล ทางสื่ อต า งๆ ที่ ตรงตามความต อ งการของ
นักทองเที่ยว เชน ทางโทรทัศน วิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ ทางอินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน
(Social media) และจั ดทํ า เว็ บไซต ตลาดน้ํ า ที่ มี หลายภาษา จะต อ งจั ด ศู น ย บริ ก ารข อ มู ล และ
บุคคลากรตอนรับนัก ทอ งเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี
ญี่ปุน มาเลเซี ย ฯลฯ จัดทําป ายบอกทางที่มีขนาดมาตรฐาน หรื อ ใชเ ทคโนโลยี ในการสื่อ สาร
เครือขายไรสายบนโทรศัพทมือ ถือในการคนหาแหลงทองเที่ยว เพื่อใหนัก ทองเที่ยวเขาสูแหลง
ทองเที่ยวไดสะดวกมากขึ้น
2.5 ด านบุ คลากร (People) ผูที่เกี่ย วขอ งกับการทอ งเที่ ยวชุมชน ไดแก กลุ มบุค คลผู
ใหบริการทางการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน นักทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนในทองถิ่น กลุม
คนดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญของการทองเที่ยว ผูจัดการตลาดน้ําแตละแหงควรจัดบุคลากรที่
มีคุณภาพเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว พรอมทั้งจัดทําเอกสารความรูเ กี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ใหแกนักทองเที่ยว ควรจัดใหมมี ัคคุเทศกทอ งถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดดี และถา
หากมีมัคคุ เ ทศกที่ส ามารถสื่อ สารไดหลายภาษา เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี มาลายู อินเดีย เยอรมั น
ฝรั่งเศส ฯลฯ จะสามารถรองรับนัก ทองเที่ยวตางประเทศไดมากขึ้น ผูจัดการตลาดน้ําแตล ะแหง
จะตองเตรียมการรองรับการมาเยือนของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 และควรกําหนดแนว
ทางการปฏิบั ติสํ าหรั บนัก ท องเที่ย วที่ ไ มทําลายธรรมชาติ สิ่งแวดลอ ม วัฒ นธรรมทอ งถิ่น ด า น
ประชาชนผูอยูอาศัยควรใหการตอนรับนักทองเที่ยวดวยมิตรภาพ มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม รักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น แมคาหรือผูประกอบการตลาดน้ําจะตองไมเอาเปรียบนักทองเที่ยว
การจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําจะตองมีกลยุทธในการวางแผนการตลาดอยางเหมาะสม เพือ่ มี
การบริ ก ารที่ ต รงตามความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วและสร า งความพึ ง พอใจให เ กิ ด ขึ้ น แก
นักทองเที่ยวรายใหม และผูจัดการจะตองมีก ารพัฒนาองคประกอบทั้ง 5 ดานเพื่อ จัดบริการที่มี
คุ ณ ภาพและได ม าตรฐาน มี ก ารจั ด โปรแกรมการท อ งเที่ ย วที่ ส ร า งความแปลกใหม ใ ห แ ก
นักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ํา(Revisit) ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางประเทศ ผลจากการ
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ตอบแบบสอบถามของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ พบวานักทองเที่ยวจํานวนไมนอย
กวารอยละ 80 ตองการกลับมาเที่ยวตลาดน้ําอีก ครั้ง นั่นคือ สิ่งที่แ สดงถึงโอกาสตอ นรับลูกคาใน
อนาคต ซึ่งจะสงผลใหมีนักทองเที่ยวหมุนเวียนเขามาทองเที่ยวในตลาดน้ําอยางสม่ําเสมอ นําไปสู
การสรางรายไดใหแกคนในชุมชนและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของ อันจะสงผลตอ การ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนตลอดไป

ขอจํากัดของการวิจัย
1. ชวงเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติการตําบลดอนมะโนรานั้น ใชเวลาประมาณ
12 เดือน เปนระยะเวลาที่คอ นขางจํากัด ซึ่งการดําเนินโครงการพัฒนาการทอ งเที่ยวเพื่อใหเ กิด
ความยั่งยืนนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น การวิจัยในครั้งนี้เปรียบเสมือนเปนการจุด
ประกายแนวคิ ดใหผู นํ า ชุ มชนและประชาชนในพื้ น ที่ม องเห็ น ความสํ าคั ญของการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวในตําบลดอนมะโนรา โดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนเพื่อใหเกิดการวางแผนจัดการทองเที่ยวในทองถิ่นของตนเอง
2. นักทองเที่ยวนํารองที่ใชในการวิจัยเปนนิสิตชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 หากเปนกลุมคนที่มี
อายุ อาชีพที่แตกตางกันจะทําใหไดภาพสะทอนความตอ งการนักทองเที่ยวที่ หลากหลายมากขึ้น
หรื อ ถ า เป น กลุ มนั ก ท อ งเที่ย วชาวต า งประเทศ ก็ จะเป น การกระตุ น ใหค ณะทํ า งานพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวของตําบลมีความกระตือรือรนมากขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เปดโอกาสให ประชาชนมี ส วนร วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานขององคก ารบริหารสวนตําบลดานการท องเที่ ยวชุมชนให มากขึ้ น เชน การเป ดเวที
ชาวบาน หรือจัดเสวนาในประเด็นที่เปนปญหาการจัดการทองเที่ยว
2. หนวยงานทีเ่ กี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ควรเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานวางแผนและทําการประเมินผลเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใหมากขึ้น
3. กําหนดแผนงานหรือ กลยุทธสําหรับการพัฒนาการทองเที่ ยวทีชัดเจนของตําบลดอน
มะโนราโดยทําโครงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. จัดตั้งหนวยงานพิเศษของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจัดทําเว็บไซตทอ งเที่ยวชุมชนเปน
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ฯลฯ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558

259
5. หนวยงานที่ รับผิ ดชอบด านการทอ งเที่ยวของจัง หวั ด สมุ ทรสงคราม (ผู อํ า นวยการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด) ควรจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยกําหนดเปนแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว
6. องคการปกครองทองถิ่นควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกผูนําชุมชนหรือคณะทํางาน
ดานการจัดการท อ งเที่ยวชุมชนในระดับจังหวัดหรือ ระดั บภูมิ ภาคเพื่อ พัฒนาความรู และใหผู ที่
ทํางานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณรวมทั้งเปนการสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. นํารูปแบบการจัดการตลาดน้ําไปใชในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อ ใหเ ปนแหลง
ทองเที่ยวแหงใหม
2. ทํ า การศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค าและผลิ ต ภั ณ ฑข องตํ าบลดอนมะโนราให เ ป น
เอกลักษณของทองถิ่น
3. ศึกษาวิจัยเพือ่ การฟนฟูวิถชี ีวิตกลุมชาติพนั ธุไทยทรงดําและการอนุรักษประเพณีรําไทย
ทรงดํา และภูมิปญญาทองถิ่นของตําบลดอนมะโนรา
4. ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research: PAR)
ในชุมชนตลาดน้ําที่อื่นๆ ที่มีขอขั ดแยงเกิดขึ้น เพื่อ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทองเที่ยวใหมากขึ้น
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แบบสังเกตแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ชือ่ แหลงตลาดน้ํา................................................................................................................................
วันที่/เดือน/ปทําการสังเกต .......... /................ / ............. เวลาที่ทําการสังเกต.................................
รายการสังเกต
1. ดานการคมนาคม
1.1 มีเสนทางการคมนาคมที่ใชไดสะดวกทั้งทางบก
และทางน้ํา
1.2 ถนนมีความกวาง รถยนตสามารถวิ่งสวนทางกัน
ไดอยางสะดวก
1.3 ถนนเรียบ ไมเปนหลุมเปนบอ
1.4 เสนทางไมซับซอน
1.5 มีปายบอกทางเปนระยะ มองเห็นไดอยางชัดเจน
1.6 มีรถโดยสาร หรือรถรับจางบริการ
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 มีศูนยใหขอ มูลการบริการนักทองเที่ยวอยาง
สะดวก
2.2 มีบุคลากรตอนรับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ
2.3 มีเอกสารประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
2.4 มีสถานที่จอดรถอยางสะดวก
2.5 มีหองน้ําอยางเพียงพอ
2.6 มีโทรศัพทสาธารณะอยางเพียงพอ
2.7 มีธนาคาร ตูบริการกดเงินอัตโนมัติ(ATM)
2.8 มีรานอาหารอยางเพียงพอ
3. ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
3.1 มีเจาหนาที่ดแู ลความปลอดภัยอยางเพียงพอ
3.2 มีสํานักงานของเจาหนาที่ตํารวจ
3.3 ความปลอดภัยบริเวณสถานที่จอดรถ
3.4 ความปลอดภัยบริเวณทางเดินริมน้ํา

หลักฐานแสดง
ขอคิดเห็น/
มี ไมมี คําอธิบายเพิ่มเติม

302
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หลักฐานแสดง
ขอคิดเห็น/
มี ไมมี คําอธิบายเพิ่มเติม

3.5 ความปลอดภัยการขึน้ - ลงเรือ บริเวณทาเทียบเรือ
3.6 มีการรักษาความปลอดภัยในการนั่งในเรือ
3.7 ความปลอดภัยในการเลือกซือ้ สินคาในเรือ
4. ดานความสะอาด
4.1 มีภาชนะจัดเก็บขยะอยางเพียงพอ
4.2 ความสะอาดในแมน้ําลําคลอง
4.3 ความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรวม
4.4 ความสะอาดของหองน้ํา
4.5 ความสะอาดของรานอาหารทีต่ ั้งอยูบนบก
4.6 ความสะอาดของรานอาหารทีอ่ ยูในเรือ
5. ดานคุณภาพอาหารและสินคา
5.1 อาหารและเครือ่ งดื่มมีคุณภาพดี
5.2 อาหารและเครือ่ งดื่มมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ
5.3 สินคาและของทีร่ ะลึกมีคณ
ุ ภาพดี
5.3 สินคาทีผ่ ลิตจากชุมชนมีคณ
ุ ภาพดี
6. ดานราคาสินคาและการบริการ
6.1 อาหารและเครื่องดื่มมีราคาเหมาะสม
6.2 สินคาและของทีร่ ะลึกที่จําหนายมีราคาเหมาะสม
6.3 คาบริการนั่งเรือมีความเหมาะสม
6.4 คาบริการหองน้ํามีความเหมาะสม
6.5 คาเขาชมสถานที่มคี วามเหมาะสม
6.6 คาบริการมัคคุเทศกนําเที่ยวมีความเหมาะสม
6.7 คาที่พักมีความเหมาะสม
7. ดานสถานที่สําคัญทางศาสนา ความเชื่อ
* หากพบหลักฐาน จะตองระบุ
ชือ่ /เจาของและสถานที่ตั้งใหชัดเจน
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร และแหลงเรียนรู
7.1 ศาสนสถาน
7.2 สถานที่สําคัญทางประวัตศิ าสตร
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ขอคิดเห็น/คําอธิบายเพิ่มเติม
7.3 โบราณวัตถุ หรือสิ่งเกาแกทางประวัตศิ าสตร
7.4 โรงเรียน
7.5 หองสมุด
7.6 พิพิธภัณฑ
7.7 ศูนยการเรียนรูช ุมชน
7.8 มรดกทางศิลปะ เชน.....................................
7.9 มรดกทางวัฒนธรรม เชน..............................
7.10 มรดกทางชาติพันธุ เชน................................
8. ดานแหลงอาชีพ
8.1 สวนผลไม
8.2 สวนไมดอก ไมประดับ
8.3 สวนสมุนไพร
8.4 อุตสาหกรรมครัวเรือน
8.5 ผลิตภัณฑหัตถกรรม
8.6 ผลิตภัณฑอาหาร
8.7 อื่นๆ .................................... ………………..
9. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
9.1 กิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติ
9.2 กิจกรรมพายเรือ
9.3 กิจกรรมตกปลา
9.4 กิจกรรมนวดแผนโบราณ
9.5 กิจกรรมอบสมุนไพรไทย
9.6 กิจกรรมดนตรี
9.7 กิจกรรมงานศิลปะ
9.8 กิจกรรมกีฬาทางน้ํา
9.9 กิจกรรมกีฬาบนบก
9.10 กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี

หลักฐานแสดง
ขอคิดเห็น/
มี ไมมี คําอธิบายเพิ่มเติม

* หากพบหลักฐานผูสังเกต
จะตองระบุประเภทกิจกรรม
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9.11 กิจกรรมทางศาสนา
9.12 งานมหกรรม
9.13 อื่นๆ.................................…….

หลักฐานแสดง
ขอคิดเห็น/
มี ไมมี คําอธิบายเพิ่มเติม
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314
Part 3 The Tourists’ Opinions
Please choose one answer for each question that match your opinion
5=Very satisfied, 4=Satisfied, 3 = Average, 2=Dissatisfied, 1=Need urgent improvement
Satisfaction Level
No.
Items
5 4 3 2 1
1. Transportation
1.1 Road condition
1.2 Signpost
1.3 Public transportation service
2. Amenity
2.1 Tourist information center
2.2 Service person
2.3 Brochure
2.4 Parking area
2.5 Toilet
2.6 Public phone
2.7 Automatic money machine (ATM)
3. Destination security
3.1 Security service
3.2 Safety in parking lot
3.3 Safety at the walk way
3.4 Safety at the dock
3.5 Safety in the boat
4. Sanitary/Cleanliness
4.1 Adequate trash can
4.2 Toilet sanitary
4.3 Floating market environment
5. Product quality and service
5.1 Hygienic condition of food and beverage
5.2 Food and beverage price
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Items

Satisfaction Level
5 4 3 2 1

5.3 Goods and souvenir price
5.4 Local product quality
5.5 Local hospitality
5.6 Merchant service
5.7 Local guide service
6. What knowledge and experience you have gained from the visiting.
6.1 Local way of life
6.2 Local occupation
6.2 Nature and environment
6.3 History
6.4 Culture
7. Tourist’s activities
7.1 Attract attention
7.2 Varity of activities
7.3 Activity package
Others suggestion
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชนตําบลดอนมะโนรา
วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ หองประชุม อบต.ดอนมะโนรา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 -14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

16.30-17.00 น.

**************
ลงทะเบียนเขารวมประชุม
พิธเี ปดการประชุม โดยมีปลัดอําเภอบางคนที เปนประธานกลาวเปดงาน
และบรรยายพิเศษเรือ่ ง “ การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน ”
บรรยายพิเศษเรือ่ ง “ กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวชุมชน
และผลกระทบการทองเที่ยว ”
วิทยากร: ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ อาจารยประจําสาขานันทนาการการ
ทองเที่ยว คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารวาง
กิจกรรมกลุม “กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน”
วิทยากร ผ.ศ.สมควร โพธิ์ทอง อาจารยประจําภาควิชาสันทนาการ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับประทานอาหารกลางวัน
* การมองอนาคตการทองเที่ยวดอนมะโนรา
* การวิเคราะหศักยภาพชุมชนดอนมะโนรา ดวยวิธีการ SWOT Analysis
แบงกลุมผูเ ขาอบรมออกเปน 3 กลุม ใหสมาชิกทุกกลุมทําการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนดอนมะโนรา (เมือ่ แตละ
กลุมทําเสร็จแลวใหสงตัวแทนออกมานําเสนอ)
พักรับประทานอาหารวาง
* การใชเทคนิค Problem tree ในการแสวงหาเหตุผลรวมกันเพือ่ ชีถ้ ึง
ปญหาการจัดการทองเที่ยวของชุมชนดอนมะโนราและการจัดลําดับความ
สัมพันธของเหตุและผล (แบงกลุมปฏิบตั ิการ 3 กลุม)
** การวางแผนพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชนดอนมะโนรา
(แบงกลุมปฏิบัตกิ าร 3 กลุมเขียนโครงการเพือ่ พัฒนาการทองเที่ยวชุมชน)
สงตัวแทนกลุมนําเสนอโครงการ
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ประเมินผลการจัดประชุมและพิธีปด การประชุม

กําหนดการประชุมการสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมศูนยวฒ
ั นธรรม
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.15 น.

09.15 -10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.45 น.
15.45 – 16.30 น.
16.30-17.00 น.

**************
ลงทะเบียนเขารวมประชุม
พิธเี ปดการประชุม โดยทานผูวาราชการจังหวัด เปนประธานเปดงานและ
บรรยายพิเศษเรือ่ ง “ การสรางเครือขายทางการทองเที่ยว : การเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียง ”
การบรรยายเรื่ อ ง “ กลยุ ทธ ก ารจั ด การตลาดการท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเพื่ อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN Economic Community) ใน
อนาคต”
วิทยากร : จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พักรับประทานอาหารวาง
การอภิปรายกลุม : การถายทอดประสบการณทํางานการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนอยางไดผล โดยมีผูแทนจากตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ตลาดเกาบาง
นกแขวก ตลาดน้ํ าท าคา ตลาดน้ํ าบางนอ ย ตลาดน้ํ าดํ าเนิ น สะดวก
ตลาดน้ําคลองลัดพลี และตลาดน้ําดอนมะโนรา โฮมสเตยปลายโพงพาง
ผูแทนผลิตภัณฑชุมชนดีเดน
รับประทานอาหารกลางวัน
การสร างเครื อข ายการทอ งเที่ยวชุ มชน : แบ งกลุ มผู เ ขา อบรมเพื่อ ให
สมาชิกไดแลกเปลี่ยนประสบการณก ารจัดการทองเที่ยว การใชเทคนิค
Problem tree ในการแสวงหาเหตุผลรวมกันเพื่อวิเคราะหสถานการณ และ
ปญหาการจัดการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และการจัดลําดับ
ความสั มพั น ธข องเหตุ แ ละผล สมาชิก ร วมกั นคิ ดโครงการเพื่อ แก ไ ข
ปญหาที่เกิดขึ้นแบงกลุมปฏิบัติก ารกลุมละ 6-8 คน (เมื่อแตละกลุมทํา
เสร็จแลวใหสงตัวแทนออกมานําเสนอ)
พักรับประทานอาหารวาง
ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอโครงการ
การแสวงหาแหลงเงินลงทุนเพื่อจัดทําโครงการทองเที่ยวชุมชนโดยมี
ผูแทนจากธนาคาร (ธกส.และธนาคารออมสิน)
ประเมินผลการจัดโครงการและพิธีปดการประชุม
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กําหนดการจัดทองเทีย่ วนํารองตลาดน้ําดอนมะโนรา
วันเสารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554
11.00 น.
คณะนิสิตฯ เดินทางมาถึงแหลงเรียนรูช ุมชนตําบลดอนมะโนรา
11.00-12.00 น. นมัสการหลวงพอโตวัดดอนมะโนรา ฟงเทศน ถวายสังฆทาน และศึกษาประวัติ
ความเปนมาของวัดดอนมะโนรา และประวัติชุมชน
12.00-12.15 น. - นายก อบต.ดอนมะโนรากลาวตอนรับนักทองเที่ยว
- กลุมนักเรียนชมรมมัคคุเทศกนอ ยกลาวตอนรับนักทองเทีย่ ว
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดดอนมะโนรา)
** ระหวางการรับประทานอาหารมีกิจกรรม การแสดงรําไทยทรงดํา จากชาวบาน
หมูที่ 3 เพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิน่
13.00-14.00 น. ชมการทําฟารมเห็ด การทําน้ําสมุนไพรเห็ดสามอยาง อุตสาหกรรมน้ําตาลสด
14.00-15.00 น. นมัสการสิ่งศักดิส์ ิทธิศ์ าลเจาอามา และชมอุตสาหกรรมครัวเรือนการเคี่ยวน้ําตาล
มะพราว (ชมเตาตาลที่บานคุณพัชรี ลิ้มอิ่ม และบานคุณลุงวิชัย ลิ้มอิ่ม)
15.00-16.00 น. ศึกษาภูมิปญญาชาวบานการหั่นยาจืด ชมการทําขนมไทยโบราณ
16.00-17.00 น. ศึกษาสวนเกษตรอินทรีย ชมสวนองุน สวนผลไมชนิดตางๆ
17.00-18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (ที่หอประชุมโรงเรียนวัดดอนมะโนรา)
18.00 น.
เขาที่พกั เรียนรูวิถชี ีวิตชาวบานตําบลดอนมะโนราและพักผอนในรูปแบบการ
ทองเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ (Home Stay)
วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2554
06.00
ตื่นนอน
06.30-08.00 น.
ศึกษาวิถชี ีวิตชุมชนและเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนทีต่ ลาดน้าํ ดอนมะโนรา
คณะนักทองเที่ยวถายรูปรวมกับมัคคุเทศกนอ ยเพื่อเปนที่ระลึก
08.00-09.00 น.
รับประทานอาหารเชา(ที่บานพักของแตละคน)
09.00-10.00 น.
เก็บกระเปาสัมภาระ ออกเดินทางไปทัศนศึกษาทีอ่ ําเภออัมพวา
10.00-12.00 น.
ทัศนศึกษาอุทยาน ร. 2
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณตลาดน้ําอัมพวา)
13.00-15.00 น.
ศึกษาธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา
15.00-16.30 น.
กลับกรุงเทพมหานคร...ถึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ
***************************
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ประวัติผเู ขียนวิทยานิพนธ
ชือ่ – นามสกุล(ภาษาไทย) นางสาวนพรัตน ศุทธิถกล
(ภาษาอังกฤษ)
Miss Nopparat Suthitakon
วันเดือนปเกิด
30 เมษายน พ.ศ. 2506
สถานทีเ่ กิด
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
สถานที่ทํางาน
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท 02 -9428671, 081-9472621 E-mail:fedunpr@ku.ac.th
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา) ป พ.ศ. 2530
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) ป พ.ศ. 2546
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ)
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ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2531-2548 ตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 (ครูโภชนาการ) โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง
จ.สมุทรปราการ
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