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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนสิง
หนาท โดยท าการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงหนาท คือ นายก ปลัด และผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และประชาชนในพื้นที่ 
ได้แก่ ตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่ม
โซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์ รวมทั้งสิ้น 10 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความและจับ
กลุ่มประเด็น และการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย  จ านวน 100 คน ต่อความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ท าการออกแบบการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการวิเคราะห์มูลค่าผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน
มีอัตลักษณ์ เช่น เกษตรปลอดภัย โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นฐาน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้น าชุมชนมีแนวคิดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการท่องเที่ยว  โดย กลุ่ม
ล่องเรือ มีแนวคิดที่จะน าเรือพายที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วมาใช้ในการท่องเที่ยวและปรับพื้นที่สองฝั่งคลองให้
เป็นตลาดน้ า กลุ่มพิพิธภัณฑ์ น าเครื่องมือที่ใช้ในการท าเกษตรตั้งแต่อดีตมาจัดแสดง กลุ่มเกษตรกรรม 
น าผลผลิตทางการเกษตรที่มีจุดเด่นในเรื่องของผักปลอดภัยมาจัดจ าหน่าย  กลุ่มโซลาร์เซลล์ จะมีการ
แสดงนิทรรศการพลังงานทดแทน เช่น โครงการพลังงานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ให้อาหารแพะและป้อนนมลูก
แพะ เป็นต้น ส าหรับการสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด
คือ ด้านการคมนาคม  รองลงมาคือ  ด้านกิจกรรม  ด้านสินค้าและบริการ  ด้านธรรมชาติและ

 



  

สภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความปลอดภัย ตามล าดับ โดยกิจกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือ กิจกรรมเกษตรกรรม รองลงมาคือ กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมปศุ
สัตว ์กิจกรรมล่องเรือ และกิจกรรมโซลาร์เซลล์ ตามล าดับ 

การศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนออกแบบการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง  ๆ ภายในชุมชน โดยกลุ่ม
โซลาร์เซลล์จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ าให้กับทั้งชุมชน  กลุ่มล่องเรือจะให้กลุ่มเกษตรกรรม
และกลุ่มปศุสัตว์น าสินค้ามาจ าหน่ายบริเวณตลาดน้ า กลุ่มเกษตรกรรมมีการน าเศษผักที่นอกเหนือจาก
การน าไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้กันเองภายในกลุ่มส่งต่อให้กับกลุ่มปศุสัตว์เพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์ ส าหรับ
กลุ่มปศุสัตว์มีการน ามูลแพะส่วนหนึ่งนอกเหนือจากส่วนที่ขายส่งต่อไปให้กับกลุ่มเกษตรกรรมเพื่อน าไป
หมักเป็นปุ๋ยคอก ในส่วนของกลุ่มพิพิธภัณฑ์จะให้พื้นที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ส าหรับการน าสินค้า
จากกลุ่มเกษตรกรรมและปศุสัตว์มาจัดจ าหน่าย และมีการน าความต้องการของนักท่องเที่ยวมาเชื่อมโยง
เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวของสิงหนาท เช่น การน าผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มปศุสัตว์มา
ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท าอาหารเพื่อจัดท าเป็นร้านอาหารท้องถิ่น จากการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน กลุ่มกิจกรรมที่มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มล่องเรือ 
มีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.40 รองลงมาคือ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ และกลุ่มโซลาร์เซลล์ โดยมีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.19, 1.66, 1.60 
และ 1.25 ตามล าดับ 
 

 



  

ABSTRACT 

ABSTRACT 
  

Title of Thesis Ecotourism Development for the Community 
in Singhanat Subdistrict, Lat Bua Luang District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province 

Author Maytawee Bungaruang 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2019 

  
 

This study is aimed at investigating the potential of community and tourist 

demand for developing eco-tourism in Singhanat subdistrict, calculating Social Return 

on Investment (SROI) for the eco-tourism and then suggesting guideline for developing 

the eco-tourism. Interviews to related units, community leaders and villagers were 

carried out. Key informants include Chief Executive of the Subdistrict Administrative 

Organization (SAO), Chief Administrator of the SAO, Director of Division of Social Welfare 

in Singhanat. and villagers including Sail group, Museum group, Agriculture group, Solar 

cell group and Livestock group. Data and information were analyzed by describing, 

issue grouping. and evaluating the social returns on investment. Questionnaires to 100 

samples of Thai tourists towards need for eco-tourism development were collected 

and analyzed by using descriptive statistics. Designing corporations for the five selected 

activities within the community. was conducted and the their SROI, were calculated so 

as to refer to benefits to economic social and environmental aspects. 

The results showed that managerial level has policy for driving eco-tourism as the 

 



  

community has its resources, for instance safe, agricultural and water pumping by solar 

energy which are appropriate activities for developing eco- tourism. In addition, villagers 

have ambitious to drive eco-tourism. The Sail group has an idea to bring a rowboat that 

the villagers have already used to travel and develop the area on both sides of the 

canal to be a floating market. Museum group brings antique tools used in farming in 

the past for exhibition and being study center. Agriculture group exports agricultural 

products e.g. safe vegetable to outside. Solar cell group will have an exhibition of 

alternative energy such as community renewable energy projects e.g. Solar water 

pumping. Moreover livestock group has activities for tourists to feed goats and feed 

milk of goats. 

The needs of the sample group of tourists about ecotourism are at the highest 

level. in which the sample group needs the most is transportation, followed by goods 

and service, nature and environment, facilities and safety, respectively. The activities 

that the sample group needs the most is agricultural activity, followed by museum, 

livestock, sail and solar cell activities, respectively. 

Ecological industry principle and eco communities were applied for designing 

links to the five selected activities within the community. Solar cell group uses solar 

energy to pump water to the entire community. Sail group will let agricultural and 

livestock group sell their products around the floating market. Agricultural group uses 

vegetables scraps, in addition to fermenting them as fertilizer for their own use, 



  

livestock group for animal feed. Livestock group brings some goat dung other than for 

sale forward to agricultural group for fermenting into manure. Museum group will 

provide space in front of the museum for distributing products from agricultural and 

livestock groups. The needs of tourists are connected to the tourism activities of the 

Singhanat, such as using products from agriculture and livestock groups as main 

ingredients in cooking to create a local restaurant. 

From assessing social return on investment of each activities, The highest social 

return on investment is sail group is 2.40, followed by the livestock group, agricultural 

group, museum group and solar cells group, the social return on investment is 2.19, 

1.66, 1.60 and 1.25, respectively. 

 

 



  

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา  ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันมีคุณค่า
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ขอขอบคุณ รศ. ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้การปรึกษา 
ค าแนะน า ตลอดจนข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาทและประชาชนในพื้นที่  ที่ให้การต้อนรับเป็น
อย่างดีและสละเวลาให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและค าแนะน าในการวิจัยครั้งนี้ 

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณพ่อคุณแม่ ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนส่งสริมผู้วิจัยตลอดมา จนท าให้
การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จได้ตามความตั้งใจ 
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บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเยือน จาก
ผลการวิจัยของ Euromonitor International ประเทศไทยติดอยู่ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดในปีพ.ศ. 2561 (TNN, 2561) การท่องเที่ยวได้สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ไทยมีรายได้จากท่องเที่ยวโดยรวมจากชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  1,876,136 ล้านบาท ซึ่ งรายได้จากการท่องเที่ ยวมี เพิ่ มมากยิ่ งขึ้นในทุก ๆ ปี  
ดังภาพที่ 1-1 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน จึงหันมาให้
ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นยังคงอยู่เป็นสถานที่ที่สวยงามเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศได้เข้ามาเยี่ยมชมกันต่อไป 

 
ภาพที่ 1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2557-2561 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562) 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
เป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบท และการจ้างงานในท้องถิ่น ภาครัฐจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชุมชน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้การสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้
อย่างเป็นอิสระ โดยภาครัฐจะสนับสนุนด้านความรู้ ประสบการณ์ และงบประมาณอุดหนุนผ่านกลไก
ของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และคาดหวังว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพราะเป็นการท่องเที่ยว แบบ
สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสร้าง
รายได้แก่เศรษฐกิจชุมชนของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย (กมล รัตนวิระกุล, 2549)  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่จะท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญแก่การให้การศึกษา การเรียนรู้ 
และมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างรายได้และยัง
เป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ เมื่อประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็จะช่วยสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวสามารถด าเนินควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรืออาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รัฐบาลมีความพยายามที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน จึงจัดให้มีโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้น เป็นการบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ากับการ
พัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในชุมชนต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวและเพิ่มยอดขายสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากการที่
รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ในภูมิภาคทั่วประเทศ และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการด าเนินงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ยกระดับผลิตภัณฑ์ และ
พัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขายสินค้าได้ อีกทั้งยังมุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล โดย
ต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่รายได้ตามความต้องการ 
(Demand Driven Local Economy) โดยการจ าหน่ายสินค้าที่อยู่ในชุมชนจากการท่องเที่ยว มีการ
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ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ รวมทั้งท าให้มีคุณค่า
เพียงพอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้เกิด
การกระจายรายได้อยู่กับคนในชุมชนโดยรอบ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง (กรมการพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป.) 

ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกต าบลหนึ่งที่มีการ
รวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อหาอาชีพเสริมนอกจากการท านาและพยายามยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนสิงหนาทมีความต้องการ ความพร้อม และมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ จากการที่ชุมชนนี้มีจุดเด่นในเรื่องของอาหารปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกร
จะใช้สารชีวภาพในการก าจัดแมลงแทนการใช้สารเคมี เช่น การน าเหล้าขาว น้ าส้มสายชู นมสดมา
หมัก การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์ม่า ในการก าจัดแมลง มีโครงการพลังงานทดแทนชุมชน 
โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการท าตู้อบที่ใช้ในการท ากล้วยตากแทน
การตากแดดท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในชุมชนจะมีการแบ่งกลุ่มกันตามความสามารถ
และความถนัด เช่น กลุ่มข้าว กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก และกลุ่มปศุสัตว์ เป็นต้น โดยทาง
ชุมชนเองมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของต าบลสิงหนาท ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตัวเอง
ได้ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน น าวิธีการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การจัดสรร
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างถูกต้องตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ มีการให้อบรมบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาที่ส าคัญของชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการลงมือท า โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสุขภาพ รวมทั้งมีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม
และมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อต าบลสิงหนาท 
ในการใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความ
สามัคคีและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยและ/หรือเผยแพร่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ชุมชนอื่น ๆ หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและความต้องการนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท 

1.2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชน 

1.2.3 เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบล
สิงหนาท 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ทราบความต้องการของชุมชนและนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของต าบลสิงหนาท 

1.3.2 ได้รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชน 

1.3.3 ได้ทราบถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบล
สิงหนาท 

1.3.4 ประชาชนในพื้นที่น าผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

1.3.5 เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

1.3.6 ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท าการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น กิจกรรม จุดขาย ของต าบลสิงหนาท และการเก็บ
แบบสอบถามถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นของต าบลสิงหนาทถึงความสามารถและศักยภาพด้าน
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ทรัพยากรในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
จัดการ กระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว การจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อสรุปเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท  

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร : แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท 
ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว 

1.4.3 ขอบเขตด้านสถานที่ : ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา : 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2562) 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อการพักผ่อน หย่อนใจ 
ความสนุกสนาน ศึกษาหาความรู้ ติดต่อธุรกิจ การศาสนา การสัมมนาต่าง ๆ และการเยี่ยมเยียนญาติ
พี่น้อง ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว 
และมีความเกี่ ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม  รวมถึ งการท่ องเที่ ยวของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่ อมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล และมีส่วนในการจัดการ ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐาน
เพื่อก าหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยด าเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการใช้สินค้า บริการ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลในการ
แสดงออกต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งความต้องการด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ด้านการ
คมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านสินค้าและบริการ 
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ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถของชุมชนสิงหนาท ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 
โดยชุมชนเข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และแก้ปัญหาจากผลกระทบที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

วิถีชีวิตของชุมชน หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนสิงหนาท เป็นแนวทาง
การด ารงชีวิตประจ าวัน และการด ารงตนในสังคมของบุคคลในชุมชน โดยทั่วไปชุมชนจะมีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และประเพณีเป็นเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนจนกลายเป็น
วิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ  

บริบทของชุมชน หมายถึง สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของชุมชนสิงหนาท สภาพความเป็นอยู่
และการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เช่น สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนสิงหนาท 



 
 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยท าการศึกษา ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี กฎหมาย นโยบาย และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการน าเสนอตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
2.4 แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
2.5 กฎหมายหรือนโยบายที่เก่ียวข้องกับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
2.8 แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศ 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบลสิงหนาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท (2556) ได้ระบุถึงข้อมูลทั่วไปของต าบลสิงหนาทไว้ 

ดังนี้ 
1) ที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาทมีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 17,199 ไร่ คิดเป็น
พื้นที่ 27.519 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ต าบล 
สิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 
โดยเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ยกฐานะมาจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ( ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113) และปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลางตามมติ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 
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ภาพที่ 2.1 แผนที่โดยสังเขปต าบลสิงหนาท 
ที่มา องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท (2556) 

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลพระยาบันลือ 
ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธาน ี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านม้า อ าเภอบางไทร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลคลองพระยาบันลือ 

มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท 
ประกอบไปด้วย  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองสนุ่น นายอารี  พันธ์พฤกษ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองหลุมทองหลาง นายไอยุป  พระจันทร์ศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านหลวงประสิทธิ์ นายไตรภพ  แสงอรุณ   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านผักบุ้งล้วม นายนิรุตต์  บุตรทรัพย์   ก านัน 
หมู่ที่ 5 บ้านหลุมทองหลาง นายบัญชา  พวงสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ าส้ม นายมานพ  จันทนา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านหลุมทองหลาง(หนองปลาดุก) นายอาทิตย ์ ยินดีสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
    

http://www.singhanart.net/wp-content/uploads/2013/02/Map-Singhanart.png
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2) การประกอบอาชีพ 
ประชาชนในต าบลสิงหนาทแต่ละหมู่มีอาชีพ ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 ท านา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชน ปลูกพืชผัก
ต่างๆปลูกหญ้าแพงโกล่า ค้าขาย รับจ้าง 

หมู่ที่ 2 ท านา ท าปลาส้มบูดู ท าน้ าปลา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ ปลูกมะพร้าว 
กล้วยน้ าว้า มะม่วง ปุ๋ยน้ าชีวภาพ พืชผักต่าง ๆ ค้าขาย รับจ้าง 

หมู่ที่ 3 รับจ้าง ท านา 
หมู่ที่ 4 ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง 
หมู่ที่ 5 ท านา รับจ้าง ท าสวน ปลูกพืชผักต่าง ๆ และปลูกผักปลอดสารพิษ 
หมู่ที่ 6 ท านา ท าสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ค้าขาย 
หมู่ที่ 7 ท านา ท าสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงวัว ค้าขาย 

3) ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากรและบ้านเรือนในต าบลสิงหนาท ณ . เดือน กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2555 (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อ าเภอลาดบัวหลวง) มีประชากรทั้งหมด 3,241 คน แบ่งเป็น 

ตารางที่ 2.1 ช่วงอายุประชากรในเขตต าบลสิงหนาท 
ช่วงอาย ุ ชาย/ คน หญิง/ คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เด็ก (ทารก-6 ปี) 95 6.01 112 7.34 
เด็กโต (7-12 ปี) 113 7.15 117 7.03 
วัยรุ่น (13-17 ปี) 122 7.72 109 6.55 
ผู้ใหญ่ (18-60 ปี) 201 12.72 397 23.88 
คนชรา (60 ปีขึ้นไป) 1,048 66.37 972 59.72 

รวม 1,579 100 1,662 100 
หมายเหตุ เฉพาะบุคคลที่ได้สัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ที่มา องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท (2556) 
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ตารางที่ 2.2 แสดงจ านวนประชากรในเขตต าบลสิงหนาท 
หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองสนุ่น 206 242 448 124 
หมู่ที่ 2 ปากคลองหลุมทองหลาง 178 187 365 121 
หมู่ที่ 3 หลวงประสิทธ ิ 253 262 515 143 
หมู่ที่ 4 ผักบุ้งล้วม 267 276 543 154 
หมู่ที่ 5 หลุมทองหลาง 214 222 436 119 
หมู่ที่ 6 หนองน้ าส้ม 217 222 439 149 
หมู่ที่ 7 หนองปลาดุก 244 251 495 164 

รวม 1,579 1,662 3,241 974 
หมายเหตุ เฉพาะบุคคลที่ได้สัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ที่มา องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท (2556) 

4) กิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลสิงหนาท 
1. กลุ่มเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
2. กลุ่มสตรี,สมาชิกสม.,กลุ่มชรบ.,กลุ่มอปพร.,กลุ่มอช.,เครือข่ายงานปกครองท้องที่

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
3. กลุ่มเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน 
4. กลุ่มอาชีพ / OTOP ได้แก ่

หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะ เลี้ยงสัตว์ ท านาหญ้า 
หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพท าปลาส้มบูดู ผลิตน้ าปลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ขนมไทย 
หมู่ที่ 3 แปลงทดลองให้ปุ๋ยข้าวทางใบ กลุ่มปลูกดอกกุหลาบ พันธ์กบ 
หมู่ที่ 4 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชน ดนตรีไทย ท าสวน ท านาหญ้า นวดแผนไทย จักสาน 
หมู่ที่ 5 กลุ่มท าสวน ปลูกผักปลอดสารพิษ ขนมไทย จักสาน ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
หมู่ที่ 6 กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ท าสวน จักสาน ช่างไม้ ช่างปูน ถักแหทอดปลา 
หมู่ที่ 7 กลุ่มผักปลอดสารพิษ ท ากระยาสารท หมอนวดจัดเส้น(แผนโบราณ) 

 ต าบลสิงหนาทเป็นต าบลที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดย
ประชากรส่วนมากของต าบลจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ปลูกผัก และปศุสัตว์ 
และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ หรือการให้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพของคน
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ในต าบลนอกจากจะเป็นประโยชน์และสร้างรายได้แล้ว ยังเหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคล
ทั่วไปด้วย 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ช่วงกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่ขยายไปทั่วโลก และ ททท. จัดท า
แผนพัฒนาและอนุรักษ์การท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาเรื่อง Ecotourism ระยะแรก
คณะท างานมีมติใช้ค าจ ากัดความ Ecotourism ในความหมายภาษาไทยว่า “การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ”์ โดยมีความประสงค์ที่จะสื่อความหมายให้กับชาวไทยทุกระดับเข้าใจว่ารูปแบบการท่องเที่ยว 
Ecotourism นับเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการรับรู้ของชาวไทย คือ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

ต่อมา ททท. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วท.) ท าการศึกษาเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเที่ยว เพื่อรักษาระบบนิเวศและขอให้ราชบัณฑิตสถาน
ก าหนดความหมาย ในที่สุดได้ความหมายของค าว่า Ecotourism คือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554) 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศไว้ เช่น 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2552) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืช 
สัตว์และมนุษย์ เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การได้สัมผัสและชื่นชมกับความงามของธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด  

เสรี เวชบุษกร (2538 อ้างถึงใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , ม.ป.ป.) 
ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น
ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วย 

พัชราภรณ์ ทวีกสิกรรม และกรมการท่องเที่ยว (2553) ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมมี
วัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสังคมและ
วัฒนธรรมโดยเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

กรมป่าไม้ (2548) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การท่องเที่ยว
รูปแบบหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มี
วัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และ
สัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย 

ดังนั้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ เฉพาะถิ่นรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม โดย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ  

2.2.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กุลวรา สุวรรณพิมล (2556: 46 -51) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ว่าประกอบด้วยธุรกิจและบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (ทรัพยากรการท่องเที่ยว) มี 3 ประเภท คือ  
1.1 ประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา น้ าตก ถ้ า ล าธาร ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย 

เกาะ น้ าพุร้อน บ่อน้ าร้อน เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์เปิด 
ส่วนรุกขชาติ เขื่อนอ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าจืด ห้วย หนอง คลอง บึง ปะการัง และธรรมชาติใต้ทะเล  
เป็นต้น  
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1.2 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา ได้แก่ โบราณสถาน วัด 
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ ฯลฯ  

1.3 ประเภทศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ได้แก่ งานประเพณี ชีวิต
ความเป็นอยู่วิถีชีวิต เช่น หมู่บ้านชาวเขา ชาวเล ศูนย์วัฒนธรรม สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เหมืองแร่ 
สินค้าพื้นเมือง และแหล่งผลิตกีฬาต่างๆ แหล่งบันเทิงต่างๆ แหล่งซื้อของศูนย์การค้า เป็นต้น 

2. การคมนาคมขนส่ง มี 3 ทาง คือ  
2.1 ทางบก  

1) การตัดและสร้างถนนมีการขยายเส้นทางเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยว  
2) การจัดบริการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น รถรับจ้างบริการ รถเช่า รถน าเที่ยว 

ฯลฯ   
3) บริการขนส่งทางบกประเภทอื่นๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เกวียน 

รถลาก รถม้า รถสามล้อ การสร้างอาคารที่พักในสนามบิน ฯลฯ 
2.2 ทางเรือ  

1) การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ  
2) การสร้างและน าพาหนะขนส่งทางน้ ามาให้บริการ เช่น เรือ และแพทุก

ประเภท  
3) การจัดบริการขนส่งทางเรือ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า 

ฯลฯ 
2.3 ทางอากาศ  

1) การปรับปรุงเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งสูง มีความประหยัด 
และความปลอดภัย  

2) การจัดเที่ยวบินและที่นั่งส าหรับนักท่องเที่ยวและการจัดเที่ยวบินให้เพียงพอ  
3) การจัดสนามบินให้สะดวกและปลอดภัย  
4) การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้น่าสนใจ 

3. ที่พักแรม มีหลายประเภท หลายรูปแบบให้เลือกและได้มาตรฐานสากล ได้แก่ 
3.1 โรงแรม (บังกะโล โมเต็ล ส าหรับนักท่องเที่ยว) มีการจัดระบบต่างๆ เพื่อ

อ านวยความสะดวกและบริการนักท่องเที่ยว เช่น การบริการส่วนหน้า การจัดบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม บริการห้องพักการจัดงานเลี้ยง การจัดการประชุมและนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ การ
จัดนันทนาการและการบันเทิง ฯลฯ 

3.2 ที่พักแรมประเภทอื่นๆ ได้แก่ เกสเฮ้าส์ หอพัก ที่ตั้งแคมป์ ที่พักในวัด บ้านพัก
ผ่อน เรือนแพ คอนโดมิเนียม ฯลฯ 
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4. ร้านอาหารและภัตตาคาร รูปแบบการจัดการร้านอาหารและภัตตาคารประเภทต่างๆ
ส าหรับนักท่องเที่ยว  

4.1 ร้านอาหารไทยและอาหารพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น  
4.2 ร้านอาหารประจ าชาติต่างๆ  
4.3 ร้านอาหารและสวนอาหารประเภททั่วไป  
4.4 ร้านอาหารจานด่วนและศูนย์อาหาร  
4.5 ร้านขนมไอศกรีม  
4.6 ร้านกาแฟและเครื่องด่ืม  
4.7 ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทหาบเร่ รถเข็น รถแวนที่ต่อเติมส าหรับบริการ

อาหาร 
4.8 ธุรกิจผลิตอาหารกล่องอาหารส าเร็จรูปส าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์ในการ

จัดแบ่งรูปแบบข้างต้นตามเกณฑ์ต่อไปน้ี  
1) เกณฑ์ตามลักษณะของการบริการ เช่น เสิร์ฟที่โต๊ะ นั่งกินที่เคาน์เตอร์ 

บุฟเฟต์บริการตนเอง อาหารและเครื่องด่ืมแบบหยอดเหรียญตู้อัตโนมัติ  
2) กินตามบรรยากาศ เช่น ส่วนอาหาร  
3) กินตามความพิเศษจ าเพาะของอาหาร  
4) เกณฑ์ตามสถานภาพของเจ้าของ เช่น ภัตตาคารเครือข่าย (Chain 

Restaurant) หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมหรือความเป็นเอกเทศ 
5. บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้แก่  

5.1 ผู้ประกอบกิจการน าทัวร์ (Tour Operator)  
1) จัดรายการน าเที่ยวเบ็ดเสร็จส่งให้ตัวแทนไปจ าหน่าย  
2) จัดรายการน าเที่ยวประเภทต่างๆ ส าหรับผู้สนใจเฉพาะเรื่อง ให้แก่องค์กร 

สถาบันวิชาชีพต่างๆ และกลุ่มเอกชน ที่มีความสนใจเฉพาะเรื่อง  
3) การจัดน าเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล ( Incentive) ให้แก่ องค์กรต่างๆและ

บริษัทผู้ผลิตสินค้า  
4) บริการวางแผนจัดการประชุมนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทั้ง

การสัมมนาและจัดนิทรรศการ)  
5) การสัมมนาประชาสัมพันธ์ การจัดบริการน าเที่ยว 

5.2 ตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยว (Travel Agency)  
1) จ าหน่ายทัวร์ที่บริษัทจัดน าเที่ยว (Tour Operator) จัดขึ้น  
2) เป็นตัวแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสารพาหนะเดินทางทุกประเภท  
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3) เป็นตัวแทนจัดหาและส ารองห้องพักโรงแรมกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ทางการ
ท่องเที่ยว 

4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ ที่จัดจ าหน่าย  
5) บริการจัดเอกสารการเดินทางต่างๆ  
6) บริการในด้านการต้อนรับและรับส่งนักท่องเที่ยว  
7) ให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

6. ร้านขายของที่ระลึกและขายของพ้ืนเมือง มีการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ส าหรับขาย
นักท่องเที่ยว ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง เครื่องเรือน อาหาร ของที่ระลึกระดับพื้นบ้าน 
ของเล่นเด็กและมีการพัฒนารูปแบบสินค้า เช่น การออกแบบและก าหนดราคาให้เหมาะสม การเลือก
วัสดุและการผลิต เป็นต้น 

7. ให้ความปลอดภัย ได้แก่ การแนะน าคนท้องถิ่นให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับ
ความเดือดร้อน การแนะน านักท่องเที่ยวถึงอันตรายต่างๆ การก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อความ
ปลอดภัย การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และการจัด
หน่วยงานพิเศษ เพื่อช่วยเหลือในด้านความปลอดภัย เช่น ต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัครทางการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

8. การอ านวยความสะดวกในการเข้าออกเมือง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศ ได้แก่ การออกกฎหมายเพื่อผ่อนคลายระเบียบวิธีการเข้าออกเมือง การ
ให้บริการขอวีซ่า การบริการข่าวสาร บริการขนส่งกระเป๋าผู้โดยสาร บริการขนส่งระหว่างท่าสถานี
ขนส่งกับที่พักสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆที่ทางสถานีขนส่งต่างๆจัดขึ้น 

9. จัดบริการอ่ืนๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่  
9.1 การจัดการประชุมในประเทศและนานาชาต ิ

1) การจัดหาและจัดสถานที่ประชุมอุปกรณ์การประชุม  
2) การจัดท าเอกสารและการแจกเอกสาร  
3) การต้อนรับอ านวยความสะดวก  
4) การจัดเรียงและการจัดน าเที่ยวแก่ผู้ประชุม  

9.2 การจัดบริการในด้านข้อนิเทศและข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
1) การจัดพิมพ์เอกสารข้อมูลแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลอื่นๆ ส าหรับ

แจก  
2) การจัดท าสื่ออื่นๆ เพื่อให้ข้อมูล  

9.3 การจัดกิจกรรมบันเทิง และกิจกรรม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ  
1) การจัดหาอุปกรณ์การกีฬาประเภทต่างๆ  
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2) การจัดรายการบันเทิงที่น่าสนใจเป็นครั้งคราว 
10. การเผยแพร่โฆษณา เพื่อจูงใจและท าให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

เช่น การจัดท าสื่อ (medias) ต่างๆ อาทิเช่น วีดีทัศน์ แผ่นปลิว การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 

ส าหรับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(2544) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 4 ประการ คือ  

1.  องค์ประกอบด้านพื้นที่  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้รวมถึง
แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ   (Eco-system) ในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น 
องค์ประกอบด้านพื้นที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ (Nature-based tourism)  

2.  องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและก าจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainably managed 
tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

3.  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
จิตส านึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  จึงเป็นการ
ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education-based tourism) 

4.  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) 
ที่มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วม
บ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น รวมทั้งกระจายรายได้ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
และในที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างคุณภาพ ท้องถิ่นในที่นี้
เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า (Grass root) จนถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจรวมไปถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation-
based tourism) 
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ดังนั้น สามารถสรุปองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี ้
1.  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่ง

ท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ์

2.  ชุมชนและประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น 

การคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ และการเป็นเจ้าของทรัพยากร เพื่อร่วมบ ารุงรักษา

ทรัพยากรท่องเที่ยว 

3.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น บริการรถสาธารณะ ที่พัก ร้านค้า

ต่าง ๆ ห้องน้ า และถังขยะ เป็นต้น 

4.  การรักษาความปลอดภัย โดยการก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย

ให้กับสถานที่ท่องเที่ยว การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

เช่น ต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัครทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2.2.3 รูปแบบหรือกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กุลวรา สุวรรณพิมล (2556: 32-33) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการท่องเที่ยว ว่าการ

ท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ดังนี้  

1. การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) เป็นการท่องเที่ยวภายในเขต
แดนของประเทศตนเอง ส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะสะดวก
ในการแวะชมตามรายทางที่ขับผ่าน การท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นที่แพร่หลายเพราะเศรษฐกิจโลก
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลท าให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมีก าลังที่จะเสียค่าใช้จ่ายและมีค่านิยมของ
สังคมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดยถือว่าการท่องเที่ยวคือรางวัลชีวิต  

2. การท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวจากประเทศที่อาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเทศในแถบยุโรปนักท่องเที่ยว
มักจะเดินทางไปทางรถยนต์หรือรถไฟ แต่หากประเทศใดไม่อยู่ติดเขตแดนก็มักจะนิยมเดินทางโดย
ทางอากาศหรือทางน้ า ผู้ที่ใช้บริการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้
ระดับกลาง ซึ่งมีต าแหน่งงานระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือผู้บริหารและหัวหน้างานในระดับช่างฝีมือ มี
รายได้เพียงพอที่จะแบ่งส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ  

2.1 Outbound Tour หมายถึงการที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากประเทศของ
ตนเองไปท่องเที่ยวประเทศอื่นๆที่ตนสนใจอาทิคนไทยเดินทางออกไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆ  
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2.2 Inbound Tour หมายถึงการที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศหนึ่งอาทิเช่นนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 

ศรีประภา ชัยวรวัฒน์ (2545) ได้กล่าวถึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ 3 รูปแบบ 
คือ  

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบผจญภัยส่วนตัว หรือ Frontier Ecotourism การ
ท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก ๆ คือ
ไม่เกิน 10 คน และใช้ยานพาหนะแบบไม่มีเครื่องยนต์ (เช่น การเดิน หรือ การ ล่องเรือ) ในการ
ท่องเที่ยวไปในพื้นที่ธรรมชาติห่างไกลและมีคนไปน้อย โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวพวกนี้จะพึ่งพาตนเองสูง 
มีการพึ่งการบริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกน้อย ชอบสิ่งท้าทายและอาศัยความรู้ความช านาญใน
การเอาตัวรอด เช่น การเดินป่า การล่องแพ และการล่องเรือ เป็นต้น  

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ เป็นกลุ่มเล็ก หรือ Small Group Ecotourism เป็น
รูปแบบที่เป็นส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก (คือ ประมาณ 15 คน หรือน้อยกว่า ) แต่มักจะใช้ยานพาหนะที่มี
เครื่องยนต์ (เช่น รถขับ เคลื่อน 4 ล้อ หรือเรือยนต์ขนาดเล็ก) ในการท่องเที่ยวไปในทางที่คนส่วนใหญ่
ไม่ไป แต่ก็เหมาะสมกับนัก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้นักท่องเที่ยวชอบการท้าทายและการพึ่งพาตัวเอง
สูงพอสมควร แต่ก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มีหลายอายุแตกต่างกัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องการความรู้
ความสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดสูงเหมือนแบบแรก ตัวอย่างนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มนี้ เช่น การขี่
จักรยาน การทัวร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นต้น  

3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่ หรือ Popular Ecotourism รูปแบบนี้ส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น รถบัส เรือขนาดใหญ่ ว่าจะจุผู้โดยสารได้มากขนาดไหน มีความ
ต้องการในการพึ่งตนเองน้อยและไม่ค่อยชอบการท้าทาย แต่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการมาก (เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม และห้องน้ า) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบนี้รวมความหลากหลายของนักท่องเที่ยวทั้งอายุ และสมรรถภาพทางร่างกาย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ได้กล่าวถึง
รูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ ดังนี้  

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถท าได้หลายรูปแบบในพื้นที่ธรรมชาติที่
มีระบบนิเวศต่าง ๆ กัน เช่น กลุ่มระบบนิเวศป่าจะเน้นกิจกรรมที่อาศัยทรัพยากรนันทนาการประเภท
ป่าไม้สัตว์ป่าแหล่งน้ าเป็นต้นภายใต้แนวความคิดในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควร
พิจารณาปัจจัยหลัก 2 ประการคือ 
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1. ปัจจัยเกี่ยวกับพื้นที่และทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ที่รองรับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (Ecotourism site) ทั้งนี้ สภาพดั้งเดิมและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติเป็นหัวใจของกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ันในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่แม้จะมีความงดงาม แต่ถ้าหากมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมากจนกระทั่งรูปลักษณ์เดิมสูญเสีย เหล่านั้นจะไม่อยู่ในเกณฑ์การ
ท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ นอกจากนั้นกิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศจะต้องไม่ท าให้พื้นที่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปจนไม่สามารถฟื้นตัวได้อีก พื้นที่ธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น แหล่งพืช สัตว์ป่า
หายาก บริเวณที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า ฯลฯ ควรที่จะละเว้นการส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ควรส่งเสริมนอกจากมุ่งให้
นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้กับธรรมชาติไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยผ่านทางโปรแกรมสื่อ
ความหมายธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
ธรรมชาติอาจจ าเป็นต้องพิจารณากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการเรียนรู้
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมประกอบกันไป เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
เพลิดเพลินมากขึ้น ซึ่งอาจเรียกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกล่าวคือ
เป็นกิจกรรมที่กระท าในพื้นที่ธรรมชาติมีการจัดจ านวนนักท่องเที่ยวต่อกลุ่มกิจกรรมเพื่อไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดังกล่าวอาจจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เน้นการใกล้ชิดชื่นชมธรรมชาติ และกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการผจญภัยตื่น เต้นท้า
ทายกับธรรมชาติส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  

1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก) เช่น การเดินป่า กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติพักแรม กางเต็นท์ เป็นต้น  

2) กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบชื่นชมธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) เช่น กิจกรรมชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ การส่องสัตว์ดูนก การ
นั่งเรือ การเที่ยวน้ าตก เป็นต้น  

3) กิจกรรมแบบตื่นเต้น (กิจกรรมเสริม) เช่น การปีนหรือไต่เขา การล่องแก่ง การขี่
ม้า เป็นต้น 

ถึงแม้จะมีการก าหนดกิจกรรมหรือรูปแบบการท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลายก็ตามแต่
ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ก็คือ ค าว่า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งในส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยว ในขณะที่หลักการเพื่อ
ความยั่งยืนควรน าไปใช้กับทุกรูปแบบของกิจกรรม การด าเนินกิจการ สถานประกอบการ ตลอดจน
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โครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมถึงรูปแบบที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาและรูปแบบที่เสนอ
ให้เป็นตัวเลือกด้วยส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น รูปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถสรุปได้ว่าเป็นรูปแบบ/
กิจกรรมมุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติ และส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรม พระเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่าน
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ  
การส่องสัตว์ การนั่งเรือ การเที่ยวน้ าตก การปีนหรือไต่เขา การล่องแก่ง เป็นต้น 

2.2.4 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: 10-13) ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว ดังนี ้
1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

1) ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและปัญหามลภาวะซึ่งท าให้สภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมสกปรก เกิดขยะ และสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย มีกลิ่นเหม็นรบกวน มลพิษทาง
อากาศ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ พืช และสัตว์ป่า ถูกรบกวนบางส่วนถูกท าลายจนลดจ านวนลงหรือสูญ
พันธ์ุไปอย่างรวดเร็ว  

2) ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการเข้าครอบครองและใช้ที่
สาธารณประโยชน์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยว การตั้งแผงลอยสินค้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งธรรมชาติและโบราณสถานต่างๆ  

3) ปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ๆ มีการ
ก่อสร้างที่ไม่ได้ควบคุมความสูง ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม สิ่งก่อสร้างบางอย่างไม่กลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมเป็นการท าลายภูมิทัศน์อันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของ
สิ่งก่อสร้าง เช่น แผงลอย เพิงขายอาหาร แผงขายสินค้าที่ระลึก และอาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างอย่างไม่
มีระเบียบและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 

4) ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึง
สภาพแวดล้อม เช่น การถมที่ การถมทะเล เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ การก่อสร้างถนนชิดซ้ายฝั่ง การ
ตัดถนนผ่านป่าชายเลน การสร้างเขื่อนในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน เกิดการ
ตกตะกอนในแม่น้ าหรือทะเลเป็นการท าลายสภาพภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติและความสมดุลของระบบ
นิเวศ ปัญหาต่างๆเป็นการท าลายสภาพแวดล้อมและเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรรมชาติที่มี
อยู่ให้เสียสมดุล  
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5) มีนักท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางพื้นที่มากเกินไป จนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  

6) การจัดการการท่องเที่ยวที่มุ่งสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพียงฝ่าย
เดียว โดยไม่ตระหนักถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวจึงก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ขาด
สมดุลและความยั่งยืน 

2. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม  
1) ปัญหาเพศพาณิชย์ เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาท าให้ธุรกิจด้านนี้พัฒนาขึ้นอย่าง

รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ซึ่งเกิดปัญหาตามมา เช่น 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การล่อลวงเด็กและผู้หญิง เพื่อค้าประเวณี ยาเสพติด เป็นต้น  

2) ปัญหาอาชญากรรม เช่น นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง ถูกข่มขืน ถูกฆ่า ถูกจี้ปล้น 
หรือขโมยทรัพย์สินตามสถานที่ต่างๆ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นานาประเทศ 

3) ปัญหาค่าครองชีพ ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมักประสบปัญหา
ค่าครองชีพที่สูงกว่าพื้นที่อื่นจึงส่งผลกระทบตอ่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย 

4) ปัญหาความไม่เสมอภาค ในการมุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะพื้นที่ ในการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมักจะด าเนินการในพื้นที่ที่มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ในพื้นที่ที่ไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลับได้รับการพัฒนาน้อย ประชาชนจึงเกิด
ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม 

5) ปัญหาค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจและเงินตรา อีกทั้ง
พฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเที่ยวทั้งด้านการแต่งกาย ภาษา และการด ารงชีวิตจนถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม 

6) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี การน าขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมความเป็นไทยมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ด้านการค้า แต่กับลด
ความปราณีต ตัดทอนขั้นตอนที่เป็นหัวใจหรือเนื้อหาของวัฒนธรรม การด าเนินงานมักจะเน้นการ
แสดงเพื่อโชว์ความตื่นตาตื่นใจ โดยละเลยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นรวมทั้งคุณค่า
ที่แท้จริงในสังคม 

7) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว เกิดจากความ
แตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะเปลือยกายอาบแดด กอดจูบกันในที่
สาธารณะหรือแต่งกายไม่สุภาพในการเข้าชมสถานที่ส าคัญทางศาสนาหรือปูชนียสถาน จึงท าให้
เจ้าของท้องถิ่นไม่พอใจ จนบางครั้งอาจเกิดการต่อต้านและไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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8) ปัญหาการลดคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม เกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้ผลิต
และจ าหน่ายโดยลดมาตรฐาน เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด มีการลอกเลียนแบบศิลปหัตถกรรมโดยไม่ค านึงถึง
ความประณีตและคุณภาพของสินค้าท าให้คุณค่าทางศิลปะหดหายไป 

3. ผลกระทบด้านความปลอดภัย  
1) ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เกิดจากผู้ประกอบการบาง

รายที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนและคิดค้าก าไรเกินควร 
2) ความปลอดภัยด้านการคมนาคม เช่น ปัญหาจากสภาพยาพาหนะ คนขับ

เส้นทางระบบป้องกันภัยและชูชีพ เป็นต้น 
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวหลายประเภทมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ขาดการ

จัดระบบและบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในการควบคุมอย่างเพียงพอ  
4) ภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ การก่อการร้าย และการระบาดของ

โรคติดต่อรุนแรง เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ 
4. ผลกระทบด้านคุณภาพและบริการ  
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมามุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าการพัฒนา

คุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวประเทศไทยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว  
2) โรงแรมขนาดใหญ่มีเจ้าของและผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ จึงมีประสิทธิภาพสู 

งขณะที่โรงแรมอิสระ (ขนาดกลาง-เล็ก) มีประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ า 
3) ปัญหาการตัดราคา ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษาและเพิ่มคุณภาพการ

ให้บริการได้  
4) การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นยังไม่มีมาตรฐานคุณภาพ  
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง 

กุลวรา สุวรรณพิมล (2556: 60-65) ได้กล่าวถึงผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเสนอแนวทางแก้ไขไว้ แบ่งออกได้เป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ดังนี้คือ  

1. ปัญหาด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว  
2. ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
3. ปัญหาด้านภาพพจน์ทางการท่องเที่ยว  
4. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งด้านปรมิาณและคุณภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-3  
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ตารางที่ 2.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทางแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านการพัฒนาบรกิารท่องเที่ยว 

ปัญหาด้านนี้ส่วนใหญ่ เกิดจากผู้ประกอบ
ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวขาดความส านึกใน
การประกอบธุรกิจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็น
หลักเช่นปัญหาการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
ปัญ ห าการหาสิ นค้ าและคุณ ภาพ ต่ ากว่ า
ม าต รฐ าน ก ารข่ ม ขู่ แ ล ะ ก า รห ล อ ก ล ว ง
นักท่องเที่ยวเป็นต้น 

1.1 การประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์พ. ศ. 2535 จะส่งผลให้การ
ด าเนินธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และบริการ
อื่นๆต่อนักท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบและได้
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและเกิดความ
เป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ทั้ ง
ผู้ประกอบการและต่อนักท่องเที่ยว  

1.2 เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้
มากขึ้นตลอดจนกวดขันให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

2. ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ปัญหาด้านนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวมากจน
เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ (carrying 
capacity) เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา 
เช่น  

 

2.1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ  

2.1 ตรวจสอบความต้องการและสนับสนุนให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัดเทศบาลและ
รัฐวิสาหกิจ จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในแหล่งท่องเที่ยว  

2.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย และปัญหา 2 .2  ป ระสานการด า เนิ น งาน ให้ มี ก าร
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มลพิษด้านต่างๆ  ตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอและติดตามควบคุม
อย่างจริงจัง 

- สนับสนุนให้องค์กรและประชาชนทุกกลุ่ม
อาชีพในระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ ยวและอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-รณ รงค์ และประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อสร้ าง
จิ ต ส านึ ก แก่ ป ระ ช าชน ให้ ร่ วม กั น รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

- การประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขต
ควบคุมมลพิษในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2.3 ปัญหาการใช้ที่ ดินและการก่อสร้าง
อาคารผิดวัตถุประสงค์  

2.3 ตรวจสอบและก าหนดพื้นที่ของรัฐ เช่น 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ป่าสงวนอย่างชัดเจน 

- วางผังเมืองรวม/ ผังเมืองเฉพาะในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อก าหนดเขตการใช้ที่ดินให้
เหมาะสม 

- น ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมาใช้อย่างจริงจัง 

- น าเสนอรูปแบบการก่อสร้างอาคารให้มี
สภาพสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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2.4 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 2.4 ติดตามตรวจสอบสภาพความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว 

- บูรณะซ่อมแซมโบราณวัตถุโบราณสถาน 
และสถานที่ท่องเที่ยวให้มีสภาพเหมาะสม 

- ก าหนดมาตรฐานการควบคุมจ านวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีปริมาณ
ที่เหมาะสม 

3. ปัญหาด้านภาพพจน์การท่องเที่ยว 

ปัญหาด้านนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเสนอข่าว
เฉพาะด้านลบเพียงด้านเดียวข่าวขาดข้อมูลที่
ถูกต้องไม่ชัดเจนหรือขยายข่าวให้ เกิดความ
รุนแรงขึ้นเองโดยสื่อมวลชนต่างประเทศทั้งนี้
โดยไม่ได้ค านึงถึงความเสียหายต่อภาพลักษณ์
ของประเทศเช่นปัญหาโรคเอดส์ 

ร่วมมื อกับ กระทรวงต่ างป ระ เทศกรม
ประชาสัมพันธ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เชิญ นั กข่ าวและนั ก เขียนสารคดีด้ านการ
ท่องเที่ยวมาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองไทยและชาวต่างๆที่
เกิดขึ้น 

4. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการท่องเที่ยว 

4.1 ด้านปริมาณในอนาคตอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีความต้องการแรงงานในปริมาณมาก
จากการส ารวจพบว่ามีความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้นปีละ 2 แสนคน  

4.1 ส ารวจปริมาณและประเภทของบุคลากร
ที่ สถานศึกษาต่างๆผลิตได้ ในแต่ละปี  เพื่ อ
ก าหนดเป้าหมายการผลิตและวิธีการผลิตที่
เหมาะสมเช่นการฝึกอบรมพิเศษเพื่อเพิ่มจ านวน
แรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

- ก าหนดแนวทางประสานงานด้านการผลิต
บุคลากรทางการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิต
บุ ค ล าก ร ให้ ต ร งต าม ค วาม ต้ อ งก ารขอ ง
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อุตสาหกรรมและให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ  

4.2 ด้านคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
เรียนมาไม่ตรงกับงานที่ท า ยังขาดประสบการณ์
ในการท างานขาดทักษะทางภาษาต่างประเทศ
และพนักงานเปลี่ยนงานบ่อยมาก 

4.2 ก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตบุคลากร โดยจัดหลักสูตรที่เหมาะสม
ส าหรับการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่
ละระดับและพัฒนาอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์
ที่ ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

- พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรฝึกอบรม
ให้เหมาะสมกับการศึกษาและอบรมในแต่ละ
ระดับ 

- จัดฝึกอบรมพนักงานที่ท างานในส่วนต่างๆ
เช่นการอบรมทางภาษาการอบรมมัคคุเทศก์ 

ที่มา กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556 

จากการศึกษาจากข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสรุปผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศได้ ดังนี้ 

1. ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการมีนักท่องเที่ยวเกินขีดจ ากัดในการ
รองรับของพื้นที่ ซึ่งท าให้สภาพแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมสกปรก เกิดของเสีย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
พืชและสัตว์ป่าถูกรบกวนบางส่วนถูกท าลายจนลดจ านวนลงหรือสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว  

2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง การสร้างที่พักเพื่อรองรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
มากขึ้น อาจส่งผลให้การบดบังทัศนียภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ค่าครองชีพ ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมักประสบปัญหาค่าครองชีพ
ที่สูงกว่าพื้นที่อื่น จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย  

4. ความปลอดภัย ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว เกิดจากผู้ประกอบการบางรายที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนและคิดค้า
ก าไรเกินควร 
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5. ความขัดแย้งระหว่างเจ้าของท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว เกิดจากความแตกต่างของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในท้องถิ่นท้องกับนักท่องเที่ยว จน
บางครั้งอาจเกิดการต่อต้านและไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

6. บคุลากรทางการท่องเท่ียว บุคลากรการท่องเที่ยวยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ ไม่เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว  

2.2.5 การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กุลวรา สุวรรณพิมล (2556: 35) ได้ระบุว่าเป้าหมายส าคัญที่สุดของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวนั้นคือความพยายามที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะพิจารณาได้จากองค์ประกอบหลัก 
4 ประการ คือ 

1. ต้องด าเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ที่มีต่อขบวนการการท่องเที่ยว 

2. ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว  

3. ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน  

4. ต้องชี้น าตามความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครอบคลุมกว้างไกลเพราะเป็นการ

นิยาม ความหมายที่ต้องการประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการสงวน
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยาวนานที่สุด 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2540 อ้างถึงใน เชี่ยวชาญ จวงจันทร์ ธีระ ฤทธิรอด สุมนต์ สกล
ไชย, 2559) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้เป็นแนวทางที่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน าไปพิจารณาด าเนินการด้วยเช่นกัน โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  

1. กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
วิธีการที่ส าคัญ คือ  

1.1 การสงวนรักษา ฟื้นฟูควบคุมดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้เพื่อ
สามารถน ามาเป็น ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้นานที่สุดหรือตลอดไป 

1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องได้รับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป
ด้วย โดยป้องกันและ ลดสาเหตุที่อาจท าให้เกิดปัญหามลพิษ  
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1.3 เจ้าของพื้นที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว 
สถาบันต่าง ๆ ในสังคม องค์กรประชาชน และประชาชนในท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์
รักษาสภาพ ไม่ท าลายหรือสร้างความ เสียหายแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

2. กลยุทธ์ด้านการจดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเที่ยว มีวิธีการที่ส าคัญ 
คือ  

2.1 มีความเข้มงวดในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม โดยการ
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และมี ความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติการบริการที่พัก การบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

3. กลยุทธ์ด้านการศึกษาและสื่อความหมายธรรมชาติประกอบด้วยวิธีการที่ส าคัญ คือ  
3.1 เป็นสื่อกลางทางการศึกษาและการเรียนรู้ด้านระบบนิเวศของนักท่องเที่ยว 

เพื่อที่จะสร้างจิตส านึก ที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.2 มีการให้ข้อมูลก่อนการท่องเที่ยว การศึกษาระหว่างการท่องเที่ยว รวมทั้งการ

ให้การศึกษาเพ่ิมเติม ในภายหลังด้วย  
3.3 ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง และได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้นั้น ๆ เช่น การสื่อความหมายธรรมชาติการฝึกอบรม การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง กรณีศึกษา การเล่นเกม บทบาท สมมติการอภิปราย  

4. กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีการที่ส าคัญ คือ  
4.1 ให้ความส าคัญแก่ประชาชนในท้องถิ่น ในด้านที่จะมีบทบาทในการก ากับดูแล

และควบคุมการ ท่องเที่ยวได้มากขึ้น และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
4.2 ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ

กับชุมชน และ ระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ร่วมพัฒนาจุดขาย
ต่าง ๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย ภัตตาคาร การน าเสนอลูกค้าด้านวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณีต่าง ๆ ที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว  

5. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการน าเที่ยว ประกอบด้วยวิธีการที่ส าคัญ 
คือ  

5.1 จัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถในการรองรับของพื้นที่กับปริมาณ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นทรัพยากรที่มีความอ่อนไหว อาจได้รับผลกระทบ
ได้ง่าย หากมีนักท่องเที่ยว มากเกินไป  

5.2 มุ่งส่งเสริมให้พัฒนาเป็นตลาดที่มีคุณภาพ ไม่ใช่พยายามเพิ่ มปริมาณของ
นักท่องเที่ยวแต่เพียง อย่างเดียว  
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5.3 ให้มีการจัดบริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และ
ควบคุมพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

6. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการลงทุน มีวิธีการที่ส าคัญ คือ  
6.1 รัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐจะต้องมีส่วนสนับสนุนอย่างแข็งขัน ในการ

พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการบริการ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

ดังนั้น การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็นแนวทางในการ
พยายามท่ีจะใหเ้กิดการพฒันาท่ียั่งยืน ควบคู่ไปกบันโยบายดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น การ
จดัการทรพัยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอ้ม การมีสว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน การสง่เสรมิ
การตลาดและบรกิารน าเท่ียว และการสนบัสนนุจากภาครฐั เป็นตน้ 

2.2.6 การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2545)ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ ดังนี้ 
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์  
2. มีความพร้อมในการบริหารจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการ สิ่ง

ความสะดวกเบื้องต้น มีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มการบริหารจัดการในลักษณะการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีความปลอดภัยต่อการเดินทาง  

3. มีการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลับทางเดิม เส้นทางเป็น
แบบวงรอบหรือวงกลม ระยะทางต้ังแต่ 1 กิโลเมตรเป็นต้นไป  

4. มีป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย (2559) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี
ขอบเขตที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยการยึดตามกรอบและแนวคิดพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่  

1. ศักยภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่โดยยึดตามหลักการของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  

2. การจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถในการควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการของนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

3. การสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดย 
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- การสร้างจิตส านึก หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบสนใจใส่
ใจและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

- การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการคิดการพิจารณาตัดสินใจและการด าเนินการและรับผิด ชอบในเรื่องต่างๆที่จะมีผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นๆทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

ดังนั้น สามารถสรุปแนวทางในการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ดังนี ้

1. เป็นธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ สามารถพัฒนาไปเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2. การบริหารจัดการ มีความพร้อมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติ มีสิ่งความสะดวกเบื้องต้น เป็นต้น 
3. การสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการและ

รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ธรรมชาติ มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อย
ที่สุด หรือไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น จนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ซึ่งรูปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
เพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม พระเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ การส่องสัตว์ การนั่งเรือ การเที่ยวน้ าตก 
การปีนหรือไต่เขา การล่องแก่ง เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย เนื่องจาก
การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและศักยภาพของชุมชน 

 
2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ในปัจจุบันได้มีการน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามา
เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งในประเทศไทยเริ่มปรากฏการมีส่วน
ร่วมของชุมชนมาตั้งแต่อดีต ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

พัชรินทร์ รัตนวิภา (2547) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาร่วมใน 
กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการ
รับรู้การเรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกนัเพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์บริการประชาชน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า กระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อ
แสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมร่วมกันทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องควรจะได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มจนถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการ
รับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

นคร ส าเภาทิพย์ (2542) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาทหลักในการเริ่มคิด เริ่มวางแผนปฏิบัติการ และมีอ านาจตัดสินใจที่จะด าเนินการใน
กิจกรรมของเขาเองในชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน ในการจัดการและควบคุม
การกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพ่ึงตัวเองมีความสามารถในการ
ช่วยตัวเอง สามารถที่จะก าหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเองในท้ายที่สุด  

ถวิลวดี บุรีกุล (2551) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการซึ่ง 
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ก าหนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพื่อการ
พัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ร่วมกันโดยริเริ่มตั้งแต่การร่วมคิดแก้ไขปัญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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2.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: 94-95) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ

ท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได้จะต้องครบองค์ประกอบ 5 ประการ คือ  
1. ร่วมกันวางแผน ได้แก่ 

1) ร่วมคิดร่วมวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ชุมชน  

2) ร่วมประชุมเสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  
3) หากท้องถิ่นใดที่ยังไม่มีการท่องเที่ยวแต่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ต้องร่วมกันคิดว่า

ชุมชนของตนมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากชุมชนอื่นมีทรัพยากรอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้บ้าง  
4) ร่วมบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5) ร่วมก าหนดกฎระเบียบต่างๆของราคาสินค้าและบริการอย่างไดม้าตรฐาน  
6) ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 

2. ร่วมกันปฏิบัติตามแผน ประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่วางไว้ตาม
แผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่วางไว ้

3. ร่วมกันใช้ประโยชน์ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นด้วยความตระหนักและห่วงแหน จึงต้องแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและทั่วถึง เพื่อ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อันจะกระตุ้นให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด าเนินต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 

4. ร่วมติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลเป็นการตรวจสอบและ
ควบคุมให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้หากพบปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ซึ่งขั้นตอนนี้อาจพบบทเรียนหรือวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปได้ 

5. ร่วมบ ารุงรักษา เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวแล้วจะต้องร่วมกัน
บ ารุงรักษาเพื่อให้คงอยู่ ในสภาพสมบูรณ์  สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ต่อไป 

2.3.3 ความหมายของศักยภาพชุมชน 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถ

หรือคุณสมบัติที่มีแสงอยู่ในสิ่งต่างๆอาจจะท าให้พัฒนาและท าให้ประจักษ์แจ้งขึ้นได้โดยสามารถน าสิ่ง
ที่แฝงอยู่นั้นมาพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู ่

สายพิณ สันทัด ทรงชัย สวนรัตนชัย และปาริชาต กฤษณะเศรณี (2551) ได้ให้
ความหมายของ ศักยภาพชุมชน หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย 
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การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์กรชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการน าทรัพยากรที่มีของมนุษย์มาสร้างประโยชน์
คืนสู่ชุมชน 

เสรี  พงศ์พิศ  (2548) ศักยภาพของชุมชน คือ การที่ ชุมชนมี  “ คน ความรู้ 
ทรัพยากร”  ไม่ได้ “โง่ จน เจ็บ” แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ไม่มี
ความรู้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน   

ดังนั้น ศักยภาพชุมชน หมายถึง ความรู้  ความสามารถ ทรัพยากร บุคลากร 
งบประมาณ ที่มีอยู่ภายในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง  มีการจัดองค์กรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ความสามารถแข็งขันกับชุมชนอื่นๆ ได้ 

2.3.4 การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: 97-98) ได้ระบุถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 
1. ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และ

สื่อผ่านการประชุม การทดลอง ปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือกันในการ
ด าเนินโครงการ การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กัน เป็นการส่งเสริมความสมบูรณ์ให้กับ
สมาชิกเครือข่ายทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร 

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานงานในเครือข่าย ช่วยลดการท างาน
และการใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน ท าให้การพัฒนาสามารถด าเนินไปได้ก้าวหน้ารวดเร็วและส่งผลต่อสังคม
ในวงกว้างยิ่งขึ้น 

3. สามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน มีวิธีการท างาน การจัดองค์กร และมีภูมิ
หลังต่างกันเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น น าไปสู่การท างาน
ร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย 

4. สามารถท าให้คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนอีกมากมายที่สนใจท างานในเรื่องเดียวกันและเผชิญปัญหาเหมือนกัน 

5. สามารถท าให้ความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองจากรัฐ  
6. ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อน  
7. ช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  
8. ท าให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับก าลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ

ซึ่งมีความส าคัญต่อหน่วยงาน/องค์กรที่อยู่นอกระบบราชการ 
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การมีส่วนร่วมและศักยภาพของชุมชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการน าความรู้ ความสามารถ ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ ที่มีอยู่
ภายในชุมชน มาพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การร่วมคิด การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมกันใช้ประโยชน์ การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยว และเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ต่อไป 

 

2.4 แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 

 
2.4.1 ความหมายของนักท่องเที่ยว 

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522 ให้ความหมายของ
นักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นอันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไป
ยังท้องถิ่นอื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือ
หารายได ้

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้ระบุไว้ว่า นักท่องเที่ยว (tourist) ตามความหมายของ
สันนิบาตชาติที่ได้ให้ค านิยามไว้ในปี พ.ศ. 2480 ว่านักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางอยู่ใน
ประเทศหนึ่งประเทศใดที่มิใช่บ้านเมืองที่อาศัยอยู่เป็นประจ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และได้
ขยายความต่อไปอีกว่า บุคคลเช่นใด นับเป็นนักท่องเที่ยว และบุคคลเช่นใดไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว
ดังต่อไปนี้ คือ 

1. บุคคลที่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก ่
1.1 ผู้ที่เดินทางเพื่อผักผ่อนใจหรือเพื่อสุขภาพ 
1.2 ผู้ที่เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
1.3 ผู้ที่เดินทางเพื่อท าธุรกิจการค้าบางประการ 
1.4 ผู้ที่เดินทางมากับเรือที่เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ า แม้จะแวะพักอยู่น้อยกว่า 

24 ชั่วโมงก็ตาม 
2. บุคคลที่ไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก ่

2.1 ผู้เดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งประกอบธุรกิจที่มีรายได้ใน
ประเทศนั้น โดยจะมีสัญญาไว้กับผู้ใดหรือไม่ก็ตาม 

2.2 ผู้เดินทางมาเพื่อตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น 
2.3 ผู้เดินทางข้ามพรมแดนไปท างานนอกประเทศของตน 
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2.4 ผู้เดินทางเพื่อเข้าไปเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่ที่จัดไว้เป็น
หอพักนักเรียนนักศึกษา 

2.5 ผู้เดินทางผ่านโดยมิได้แวะลงจากยานพาหนะเลย แม้ว่าจะเดินทางอยู่ใน
อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นเวลามากกว่า 24 ชัว่โมง ก็ตาม 

2.6 ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยทางศาสนา ไปอยู่ต่างประเทศหรือผู้ลี้ภัย
สงคราม 

ฐิรชญา มณีเนตร (2552) กล่าวว่า นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางจากถิ่นพ านักที่
อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป ด้วยความสมัครใจและมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ที่จุดหมาย
ปลายทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว โดยองค์กรการ
ท่องเที่ยวโลกไดให้ความหมายของนักท่องเที่ยวโดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้ค าว่า ผู้มาเยือน 
(Visitor) 

ดังนั้น นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจเป็นการพักผ่อนหย่อน
ใจ และสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือการศึกษาหาความรู้ การสัมมนา แต่ต้องเป็นการเดินทางโดยไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการหารายได ้

2.4.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
Cohen (1979, อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2555:61) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวไว้ ดังนี ้
1. นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะ

เน้นความส าคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 
2. นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็น

นักท่องเที่ยวที่พยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
3. นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่

แสวงหาประสบการณ์อย่างแท้จริง มักสนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยว 
4. นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี

ลักษณะที่เห็นเด่นชัด คือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้ พูดคุย และท าความเข้าใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคนท้องถิ่น 
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5. นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยว
ที่ชอบติดต่อพูดคุยกับคนในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของคนท้องถิ่น 

 Perreault และ Dorden (1979, อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2555 :62) ได้เสนอ
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก ่

1. นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปาน
กลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ า 

2. นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ 
ที่มักใช้เวลาคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่า จะไปที่ไหน อย่างไร และมีความ
กระตือรือร้น แต่รายได้ค่อนข้างน้อย 

3. นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างวันหยุด แต่มีรายได้
ค่อนข้างน้อย 

4.นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางระยะทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ไม่สนใจกับการท่องเที่ยวในระหว่างวันหยุดสุด
สัปดาห์ แต่ชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานานมากกว่า  

กุลวรา สุวรรณพิมล (2556:177) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะท าการตัดสินใจในการซื้อบริการตลอดจนวิธีการซื้อและการใช้บริการนั้น
อย่างไรจากกระบวนการตลาด การท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากกระบวนการรับรู้ ความชอบ หรือไม่ชอบ 
ทัศนคติ ตลอดจนปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น สถานภาพของบุคคลครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ ที่เป็นผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมต่างกัน 

ส านักงานเศรษฐกิจศึกษา  Westvlaams (1986, อ้างจาก Swarbrook และ Horner 
1999) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี ้

1) นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 
2)  นักท่องเที่ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holiday makers) มีจิตใจ

ชอบติดต่อพบปะกับผู้อื่น แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่น 
3)  นักท่องเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของ

ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
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4)  นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอน
พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการท ากิจกรรมอื่นๆ 

5)  นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 
6)  นั กท่ อ งเที่ ย วแบบ เดิ นท างพ ร้อมครอบ ครั ว  (Family-orientated) เป็ น

นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเป็นครอบครัว 
7)  นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่เน้น

ความปลอดภัยและไม่เสี่ยงภัย 

ดังนั้น พฤติกรรมนักของท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่บุคคล/กลุ่มบุคคลจะท าการ
ตัดสินใจในการซื้อบริการ ตลอดจนวิธีการซื้อและการใช้บริการนั้นอย่างไรจากกระบวนการตลาด การ
ท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากกระบวนการรับรู้ ความชอบ หรือไม่ชอบ ทัศนคติ ตลอดจนปัจจัยภายนอกต่างๆ 
เป็นผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมต่างกัน เช่น  นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ นักท่องเท่ียวชอบ 
ผจญภยั และนกัท่องเท่ียวท่ีใชชี้วิตแบบคนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.4.3 ประเภทของนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์ (2546:13) ได้แบ่ง

ประเภทของนักท่องเที่ยว ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี ้
1. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (international Visitor) หมายถึง บุคคลที่มิได้พ านัก

ถาวรในราชอาณาจักรไทย 
2. นั กท่ องเที่ ยวระหว่างประเทศที่ ค้ างคื น  ( international Tourist) หมายถึ ง 

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 
วัน 

3. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไม่ค้างคืน (international Excurtionist) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งโดยมิได้ค้างคืน 

4. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มีที่
พ านักอาศัยถาวรในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นถิ่น
ที่อยู่ประจ าของเขา 

5. นักท่องเที่ ยวประเภทที่ค้างคืน (Domestic Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ ยว
ภายในประเทศที่ไปค้างคืนนอกที่พ านักอาศัยปัจจุบันในแต่ละครั้ง 

6. นั กท่ อ งเที่ ย วภ าย ใน ป ระ เท ศที่ ไม่ ค้ า งคื น  (Domestic Tourist) ห มายถึ ง 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่มิได้พักค้างคืนนอกที่พ านักอาศัยปัจจุบันแต่ละครั้ง อย่างน้อย 1 คืน 
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กุลวรา สุวรรณพิมล (2556:174) นักท่องเที่ยวได้รับการจัดแบ่งประเภทตามเกณฑ์
ต่างๆหลายเกณฑ์ต่างกันไปในแต่ละประเภท แต่อย่างน้อยที่สุด ต้องมีการจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ  

1. นักท่องเที่ยวส่วนบุคคล (Individual Traveler) เป็นการท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือ
จัดวางแผนท่องเที่ยวโดยติดต่อแหล่งบริการต่างๆด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะไม่พึ่งผู้ด าเนินธุรกิจ
ท่องเที่ยวหรือบริษัทน าทัวร์ จ านวนผู้ร่วมเดินทางด้วยอาจจะมีจ านวน 2-3 คนหรือมากกว่า เช่น การ
เดนิทางไปกับครอบครัว เพื่อน 

2. นักท่องเที่ยวกับทัวร์น าเที่ยวหรือเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Group Tour or Package 
Tour Traveler) เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยซื้อบริการจากบริษัทจัดน าเที่ยวทั้งค่าที่พัก
แรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ โดยจ านวนนักท่องเที่ ยวอาจจะมีจ านวน 1 คนหรือ
มากกว่าก็ได้ แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่อาศัยบริษัทจัดน าเที่ยวจัดการท่องเที่ยวให้ 

ดังนั้น สามารถแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายเกณฑ์ต่างกันไป เช่น แบ่ง
ตามการจัดการเดินทาง ตามจ านวนมากน้อยของนักท่องเที่ยว ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือ
ตามวิธีการเดินทาง เป็นต้น 

จากแนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวและทฤษฎี เกี่ ยวกับนักท่องเที่ ยว ข้างต้น 
นักท่องเที่ยวเป็นบุคคลที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
หรือการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และสนุกสนานเพลิดเพลิน 
หรือการศึกษาหาความรู้ การสัมมนา แต่ต้องเป็นการเดินทางโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบ
อาชีพหรือการหารายได้ โดยพฤติกรรมนักของท่องเที่ยวจะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและ
บริการ รวมทั้งรูปแบบในการท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากกระบวนการรับรู้ ความชอบ หรือไม่ชอบ ทัศนคติ 
ตลอดจนปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เป็นผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวแบบ
นันทนาการ นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย และนักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น เป็นต้น จึงสามารถ
แบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายประเภท 
 

2.5 กฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
2.5.1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 

การจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผล
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในระยะที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นความส าเร็จของการเติบโตใน
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เชิงปริมาณทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพ ที่เป็น
ภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
เข้าถึงและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการรองรับการขยายตัวของสาขาการท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
บุคลากรการท่องเที่ยวยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เป็น
ต้น ในขณะที่ โอกาสทางการตลาดยังมีอีกมากจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวใน
ตลาดโลก รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกที่จะเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ดังนั้น การก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะ 3 ปี
ถัดจากนี้ไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการควบคู่และเกื้อหนุนกันไปทั้ง 3 ด้าน คือด้านการส่งเสริมตลาด ด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการ และด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว  

ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในระยะต่อไปจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว แต่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มี คุณภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเพิ่มระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อหัวต่อวันหรือต่อครั้ง การพัฒนาในระดับพื้นที่ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
ท่องเที่ยวและระหว่างกลุ่มท่องเที่ยว การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
มากขึ้น ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิด
ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 จึงได้น า
แนวคิดการพัฒนาใหม่ๆ มาจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดการการท่องเที่ยว 

2.5.2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นการวางแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว 
และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม 
รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่การเติบโตใน
อนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การท างานอย่างบูรณาการ
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ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีประสิทธิภาพที่จะเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมาย ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยในกรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อวางรากฐานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การ
ท่องเที่ยวไทย และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยไปในทิศทางที่เหมาะสม โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา การท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

2.5.3 พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล เจ้าหน้าที่ของต าบลมีอ านาจหน้าที่

ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการ และงบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการใน
การบริหารราชการและพัฒนาต าบล เช่น 

มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ์
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผงัเมือง 

จากนโยบายและกฎหมายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
รัฐบาลจึงควรมีนโยบายและแผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  โดยอาศัยการท่องเที่ยวมาเป็นกลยุทธ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
และกระจายเข้าไปในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้คนในท้องถิ่นมีงานท าและมีรายได้ เป็น
โอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบท และการจ้างงานในท้องถิ่น  รวมทั้งยังเป็นการเพิ่ม
เศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยรวม ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด 
 
2.6.1 องค์ประกอบทางการตลาด 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทางการตลาดไว้ว่าเป็น
องค์ประกอบ หลาย ๆ อย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือ หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมหรือพัฒนาได้  (4Ps) และปัจจัยทางการตลาดที่ ควบคุมได้ยากหรือความคุมไม่ ได้ 
(นอกเหนือจาก 4Ps) เพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวประสบ ความส าเร็จ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการทุกอย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอ
ขาย  

2. ราคา (Price) ราคาของสินค้าและบริการและการก าหนดราคา  
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางจ าหน่ายสินค้าและบริการให้ไป

ถึงลูกค้าโดยรวดเร็ว และสะดวกที่สุด  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการ

ซื้อสินค้าและบริการ เร็วขึ้นหรือซื้อมากขึ้น  
5. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง บรรยากาศขณะซื้อ

สินค้าและบริการ และขณะที่ลูกค้าบริโภคสินค้า ที่สามารถสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจได้ทันที  
6. กระบวนการซื้อ (Purchasing) หมายถึง การศึกษาข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้

ทราบถึงกระบวนการซื้อ ของนักท่องเที่ยวและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะกับกลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยว  

7. การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยว
หลาย ๆ อย่างที่ เหมาะสมเข้าด้วยกัน เพ่ือตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ  

8. การร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การประสานร่วมมือกันทางธุรกิจ
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ในธุรกิจท่องเที่ยวในการร่วมมือกันเสนอขายสินค้าและบริการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด โดยรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการ
และระดับราคาที่เหมาะสม 

2.6.2 องค์ประกอบทางการตลาดท่องเที่ยว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552:63-65) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของการตลาดท่องเที่ยว 

ดังนี้  
1. ผู้ซื้อ (customer) จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนบุคคลกับกลุ่มผู้บริโภคส่วนองค์กร 

ความต้องการการท่องเที่ยวของผู้ซื้อ ประกอบด้วย  
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1) ความต้องการปัจจุบัน 
2) ความต้องการที่มีแนวโน้ม 
3) ความต้องการที่อาจเกิดขึ้นได ้

2. สินค้ าและบริการ (Product/Service) ได้แก่  แหล่ งท่ องเที่ ยวและบริการ
ยานพาหนะ/ที่พัก/ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก ลักษณะเฉพาะของสินค้าทางการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 

1) สินค้าที่มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ 
2) สินค้าที่มีเอกลักษณ์มีเฉพาะแบบเดียวไม่เหมือนใคร 
3) การผลิตและการบริโภคสินค้าเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เดียวกัน 
4) กระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการไม่สามารถแยกจากกันได้ 
5) สินค้ามีลักษณะเน่าเสียถ้าไม่บริโภคหรือใช้บริการในเวลาที่ก าหนด 
6) สินค้าจะขายได้ตามฤดูกาล สภาพอากาศ เวลาของการบริโภคสิน 
7) ค้าบริการมักเป็นการซื้อขายร่วมกันในคราวเดียวกัน 

3. ผู้ขาย (Seller) ได้แก่  
1) ขายโดยตรงให้กับนักท่องเที่ยว (direct Sale)  
2) ขายให้แก่ผู้ผลิตรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Tour Operator)  
3) ขายให้แก่บริษัทตัวแทนจ าหน่าย (Travel Agency) 

2.6.3 กลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552:66-69) ได้ระบุถึงกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเป็น

การน ากลยุทธ์ทางการตลาดหรือ Marketing (15 Ps) มาปฏิบัต ิ
1. ราคา (Price) ปัจจัยที่ควรค านึงถึงในการก าหนดราคา คือ  

1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ประเภทและลักษณะของสินค้าและบริการ 
ต้นทุน  

2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความต้องการของตลาด สถานการณ์การแข่งขันในตลาด 
สภาพสินค้าของคู่แข่ง อ านาจการซื้อของผู้บริโภคในระดับต่างๆ สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย ฤดูกาล 
ราคาของสินค้าและบริการ  

2. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ได้แก่ ขายโดยตรงให้กับนักท่องเที่ยวลูกค้าส่วน
บุคคลลูกค้าสถาบัน หน่วยงาน องค์กร ลูกค้าต่างประเทศ ขายผ่านตัวแทน ขายให้แก่ผู้ผลิตรายการ
น าเที่ยวแบบเหมาจ่าย ขายให้แก่บริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
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3. จุดยืนผลิตภัณฑ์ (Positioning) คือ การก าหนดต าแหน่งและทิศทางพัฒนาการ
ท่องเที่ยวซึ่งควรระบุถึงตลาดเป้าหมาย 

4. ผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งประกอบด้วย 
1) ผลิตภัณฑ์ที่ดี  
2) สถานที่ดี  
3) เวลาที่เหมาะสม  
4) ราคาที่เหมาะสม  
5) ปริมาณที่เหมาะสม 

5. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย
ตรง  

6. จิตวิทยาการขาย (Psychology) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริการและจัดการระบบการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการนอกจากพนักงานแล้วยังรวมถึง
เจ้าของธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

7. พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การประสานงานร่วมกันทางธุรกิจ
ท่องเที่ยวระหว่างสถานประกอบการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันหรือสถานประกอบการนอก
แหล่งท่องเที่ยวในด้านความร่วมมือเสนอขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและได้รับความพอใจสูงสุดโดยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและ
ระดับราคาที่เหมาะสม 

8. การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Participation) คือ การเข้าร่วมในทุกกระบวนการ
ทางการตลาดการท่องเที่ยว  

9. การขายรวม (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
หลายๆอย่างที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นการจัดน าเที่ยวแบบเหมา
จ่ายผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวเหล่านี้จะต้องติดต่อและตกลงกับผู้ผลิตสินค้าท่องเที่ยวในส่วนต่างๆเช่น
โรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวภัตตาคารรถเช่าฉะนั้นผู้ผลิตต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
เหล่านี้อย่างใกล้ชิด 

10. บุ คลากรทางการท่ องเที่ ยว (People) หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ยวข้ องกับ
องค์ประกอบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงนักท่องเที่ยวบุคลากรที่จ าหน่าย
และให้บริการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ในธุรกิจการท่องเที่ยวบุคลากร
ผู้ให้บริการหรือพนักงานต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม แรงจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึง
พอใจกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าได้พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนอง
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ลูกค้า มีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ได้ นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่นต้องยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว มีไมตรีจิตที่ดี สามารถให้ข้อมูล หรือค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นของตน 

11. ฤดูกาลทางการท่องเที่ยว (Period) ในการด าเนินการตลาดการท่องเที่ยว นั้นควร
ค านึงถึงการขยายโอกาสทางการท่องเที่ยว โดยเพิ่มกิจกรรมแต่อย่างไรก็ตามควรค านึงถึงขีด
ความสามารถทางการรองรับของแหล่งด้วย  

12. สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว (Politics) ในการด าเนินการตลาดการ
ท่องเที่ยวควรศึกษาสถานการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวว่ามีความมั่นคง ปลอดภัยหรือไม่  

13. ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเที่ยวความ (Public Opinion) การด าเนินการ
ตลาดการท่องเที่ยวนั้นต้องยอมรับความคิดเห็นของสาธารณชนด้วยว่ากิจกรรมการตลาดน้ันเหมาะสม
กับแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 

14. กระบวนการให้บริการ (Process of Service) ควรเน้นกระบวนการให้บริการ
เพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  

15. สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ (Physical Evidence) 
การตลาดการท่องเที่ยวจะส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมผลักดันหรือดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว 
เช่น สถาปัตยกรรมของเมืองและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการตกแต่งสถานประกอบการ 

 
ภาพที่ 2.2 กลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว 
ที่มา เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552 
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาดข้างต้น แสดงให้เห็น
ถึงแนวคิดหลักทางการตลาดที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจร โดยเริ่มจากผู้บริโภคต่างก็มีความจ าเป็นและ
ความต้องการ เพื่อน าสินค้า/บริการมาตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยผู้บริโภคจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสินค้า/บริการนั้น โดยผู้บริโภคจะแลกเปลี่ยนหรือท าการค้ากับเจ้าของสินค้า/บริการ 
ซึ่งการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ในอุตสาหกรรมตลาดท่องเที่ยวปัจจัยที่ต้องน ามา
พิจารณาในการพัฒนาการตลาดอย่างหนึ่งคือความก้าวหน้าของการสื่อสารต่างๆ ซึ่งต้องท าได้อย่าง
รวดเร็ว และเข้าถึงประชากรอย่างแพร่หลาย จึงจะช่วยเสริมให้ประชากรเกิดความสนใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นท าให้และท าให้ประชากรมีความสามารถในการเดินทางได้มากย่ิงขึ้น 
 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  
 
โชติกา ภาษีผล (2560) ได้อธิบายถึงการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 

Investment: SROI) มีประเด็นที่ส าคัญในการน ามาเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร สามารถ
จ าแนกประเด็นในการน าเสนอออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

1. ความหมายและความส าคัญของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม  
2. การวิเคราะห์ผลกระทบ  
3. การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม  

โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ความหมายและความส าคัญของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม  
การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยองค์กรในการท า

ความเข้าใจ และหาขนาดของมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่องค์กรตั้ งขึ้น เพื่อผลลัพธ์
ทางสังคม แนวคิด SROI นั้นประยุกต์มาจากแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  (social 
accounting) และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) ซึ่งเป็นแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม ที่เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุ น เป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพทางการเงินทั่วไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนผ่านอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกบ่งชี้ว่ามีก าไรสุทธิทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหวังจากการ
ลงทุนเท่าไร ไม่ได้ค านึงถึงในการรวมผลตอบแทนทางสังคมอื่น ๆ เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม หรือค่านิยม
ทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน 

SROI เป็นการประเมินที่ครอบคลุมมูลค่าทางสังคมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
เป็นวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลประโยชน์ทางสังคมด้วยการน าผลตอบแทนด้านสังคมในเรื่อง
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ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่องค์กรได้สร้างขึ้นมาแปลงค่าเป็นตัวเงิน (monetized value) โดย
ใช้การวัดตัวเงินแบบคิดลด (discounted monetized measurement) ของมูลค่าทางสังคมที่
องค์กรได้สร้างขึ้น และค านวณหาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของตันทุนที่ใช้ไปในการด าเนิน
กิจการขององค์กร เพื่อดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไรต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป 
เพื่อช่วยในการประเมินว่าการลงทุนนั้น ๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่ (Rotheroe & Richards. 2007: 

Carleton Centre for Community innovation,2008; Sabina, 2010; และ ศิริชยั กาญจนวาสี. 2559) 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ 
การวิเคราะห์ผลกระทบนั้น จ าเป็นต้องมีการคาดคะเนผลลัพธ์และผลกระทบส่วนเกิน

(deadweight) ผลลัพธ์ทดแทน (displacement) ผลจากปัจจัยอื่น (attribution) และอัตราการถด
ลงของประโยชน์ (drop-off) เพื่อที่จะสามารถก าหนดกรณีฐาน (base case) ได้ คือ รวมเฉพาะ
คุณค่าทางสังคมที่องค์กรน่าจะมีส่วนสร้างจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งการวัดมูลค่าของผลลัพธ์ และผลกระทบ
ว่าผู้รับผลประโยชน์จากโครงการก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากน้อย
เพียงใด จะต้องเข้าใจด้วยว่าอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ล่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเช่นเดียวกัน (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี, 2559) มีรายละเอียดดังนี ้

1) ผลลัพธ์ล่วนเกิน (deadweight) หมายถึง ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วต่อให้ไม่มีองค์กร
ไหนท างานเรื่องนี้ ผู้รับประโยชน์บางคนอาจพบวิธีบรรเทาปัญหาด้วยตัวเองหรือสภาพลังคม และ
เศรษฐกิจโดยรวมอาจดีขึ้นก็ได้ เช่น คนมีความสุขมากขึ้น เพราะอาชญากรรมลดลงลงผลให้ความพึง
พอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น หรือภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองท าให้คนหางานท าง่ายขึ้น ส่งผลให้อัตราการว่างงาน
ลดลง สัดส่วนผลลัพธ์ส่วนเกินที่ค านวณได้จะต้องน ามาหักออกจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น 
ในการค านวณผลลัพธ์ส่วนเกิน (deadweight) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหรือการเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างมาตรฐาน (benchmark) การเปรียบเทียบที่ดีควรเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มเดียวกัน 
แต่เทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มที่
ได้รับประโยชน์ ผลการวัดผลลัพธ์ส่วนเกิน (deadweight) จะเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น แต่ก็
จ าเป็นที่จะหาข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของแผนงานเท่าที่ท าได้ ยิ่งมีความใกล้เคียง
มากเท่าไรค่าประมาณก็จะยิ่งมีความถูกต้องมากเท่านั้น 

2) ผลลัพธ์ทดแทน (displacement) หมายถึง กรณีที่ผลลัพธ์เชิงบวกล าหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งถูกชดเชยด้วยผลลัพธ์เชิงลบส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น เช่น การที่คนหนึ่งคน
ได้งานท าอาจแปลว่าคนอีกคนหนึ่งต้องตกงาน ผลลัพธ์ทางสังคมคนมีงานท ามากขึ้นในกรณีนี้จะไม่
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามส าหรับกิจการเพื่อสังคมที่มีขนาดเล็กหรือท างานในประเด็นปัญหายาก ๆ 
ที่ถูกละเลยมานาน ผลลัพธ์ทดแทนก็น่าจะมีขนาดเล็กจนไม่จ าเป็นต้องค านวณ 



48 
 

 

3) ผลจากปัจจัยอื่น  (attribution) เป็นผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/โครงการอื่นที่ร่วมส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

4) อัตราการลดลง (drop off) ในสภาพความเป็นจริงที่ว่าผลลัพธ์ทางสังคมใด ๆ ก็ตาม 
มักเกิดขึ้นในปีแรก ๆ ของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการมากกว่าในปีท้ าย ๆ การประมาณการ
ผลลัพธ์ทางสังคมในอนาคตตลอดช่วงเวลามากกว่า 1 ปี โดยที่กิจการจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวควรท าประมาณการระยะเวลาการเกิดประโยชน์และอัตราการลดลงของ
ประโยชน์ (benefit period and drop-off) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรช่วยกันพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นนั้นจะด ารงอยู่ได้นานเพียงใดหรือช่วงเวลาใด และการเกิดประโยชน์นั้นจะมีอัตราส่วนลดลง 
หรือการเหือดหายเป็นสัดส่วนเท่าไรต่อปี หรืออาจคาดคะเนจากงานวิจัย และเอกสารทาง
เศรษฐศาสตร์ (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ , 2554; และศิริชัย กาญจนวาลี. 2559) 

3. การวเิคราะห์เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (social return on investment: SRO)

ขอยกตัวอย่างการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกรอบการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1) การก าหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เข้ารับการอบรม ผู้จัดการ
อบรม วิทยากร ผู้ได้รับการเผยแพร่ความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม 

2) การสร้างแผนที่ผลกระทบ (impact mapping) ประกอบด้วย  
(1) ปัจจัยน าเข้า (input) คือ ทรัพยากรที่ลงทุนในโครงการฝึกอบรม  
(2) กิจกรรม (activity) คือ การด าเนินงานในโครงการฝึกอบรม  
(3) ผลผลิต (output) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการฝึกอบรม  
(4) ผลลัพธ์ (outcome) คือ ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับประโยชน์จาก

โครงการฝึกอบรม  
(5) ผลกระทบ (impact) คือ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่ส่งผลกระทบตอ่

สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ โดยผู้ได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มนักลงทุน/องค์กร/ผู้ประกอบการที่
เกิดขึ้น 

สามมารถค านวณ SROI ได้จากสูตร 

 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = 
มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 
 
มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป 
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การประเมิณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ ใช้ในการคาดการณ์หรือประเมินผลลัพธ์ทาง
สังคมและความคุ้มค่าทางสังคมของโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร เพื่อน ามาปรับปรุงแผนหรือ
วิธีการด าเนินการของธุรกิจ มีผลต่อการตัดสินใจด าเนินโครงการที่ต้องการให้เกิดการลงทุนน้อยแต่ให้
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนว่าคุ้มค่ามาก
น้อยเพียงใด 
 

2.8 แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศ 

2.8.1 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) เป็นแนวคิดใหม่ที่น ามาประยุกต์ใช้กับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและออกแบบ
ระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ที่อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน (Symbiosis) และด ารงอยู่ ได้อย่างยั่ งยืน เป็นส าคัญ  เพื่ อคงความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจหรือระบบธุรกิจที่มีการ
รวมตัวกัน โดยมีการบริหารจัดการ ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีการสร้าง
โอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดดุลยภาพ
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นผลก าไรที่เกิดจากการผลผลิตในจ านวนมากเป็นหลักท าให้เกิดการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้เกิดการแหล่งปลดปล่อยมลพิษและเกิด
การแย่งทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น การขาดแคลนน้ าใช้ 
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมลง การเพิ่มขึ้นของขยะอุตสาหกรรม และพื้นที่ป่าลดลง เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อ
ความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงระบบนิเวศน์ต่างๆ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
ม.ป.ป.) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) ได้ระบุถึงประโยชน์ของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไว้ดังนี ้

1) ต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) 

- ลดความต้องการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ/เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน 

- ลดการก่อเกิดของเสีย และมลภาวะต่าง ๆ 
- ลดปริมาณกากของเสียที่น าไปฝังกลบ 
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- ประหยัด/อนุรักษ์พลังงาน 
- ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- ลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษลงตามล าดับ 

2) ต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง (Communities, Society) 

- ขยายโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่น 
- โอกาสมีงานท าที่มากขึ้นและดีขึ้น สร้างโอกาสการท างานจากธุรกิจใหม่ ๆ ที่

เกิดขึ้น 
- โอกาสทางอาชีพและการศึกษา 
- ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นทั้งรา่งกายและจิตใจ 
- ได้บริษัท/โรงงานที่มีความรับผิดชอบสูง และมีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมเข้ามาอยู่

ในพื้นที่ 
- มีความมั่นใจว่า โรงงานที่เข้ามานี้จะท าให้ดิน น้ า อากาศ สะอาดขึ้น และลด

ปริมาณของเสียไปพร้อม ๆ กัน 
- เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน 

3) ต่อโรงงาน บริษัท ธุรกิจ และเศรษฐกิจ (Industry, Companies, Business, 

Economy) 

- นโยบายการ “น ากลับมาใช้ใหม่” ช่วยลดรายจ่ายในการท าธุรกิจ และเพิ่มผล
ก าไร โดยการลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและพลังงาน 

- เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้และของเสียต่างๆ 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

และผลผลิตในการท างาน 
- ร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ ในการจัดการของเสีย การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ข้อมูล

สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม ระบบการจัดซื้อ ฯลฯ 
- ลดความไม่น่าเช่ือถือทางด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 
- มีส่วนร่วมกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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2.8.2 ชุมชนเชิงนิเวศ 
ชุมมชนเชิงนิเวศ (Eco City) เป็นแนวคิดการจัดรูปแบบเมืองหรือชุมชนให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยมีที่มาของการริเริ่มศึกษาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่เกิดความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมในเมืองต่าง ๆ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดกระแสความห่วงใย
สิ่งแวดล้อมและความตื่นตัวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต  จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้ Ebenzer 
Howard ชาวอังกฤษน าเสนอแนวคิดอุทยานนคร (Garden City) ซึ่งใช้หลักการเมืองพอเพียง (Seif-
sufficiency Town) โดยเน้นความสมดุลของการใช้ที่ดินที่ เป็นที่อยู่อาศัย โรงงาน ย่านการค้า
วัฒนธรรม และพื้นที่สีเขียว การมีส่วนร่วมในกรรมสิทธิ์ที่ดิน การปกครองตนเอง รวมถึงการเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองพอเพียงต่าง ๆ ด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยเมืองพอเพียงจะได้รับการปกป้องจากการ
ขยายตัวล่วงล้ าของเมืองอื่นด้วยแถบสี เขียว (Green beits) ซึ่ งอาจเป็นแนวต้นไม้หรือพื้นที่
เกษตรกรรมก็ได้ แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดเมืองพอเพียงในเมืองอังกฤษและสหรัฐอเมริกากระจาย
ทั่วโลกในเวลาต่อมา (สุภาภรณ์ แก้วกอ, 2553 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2558) 

Richard Register (1978  อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2558) พยายามก าหนด
มาตรฐานส าหรับชุมชน เมือง และภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินได้ชัดเจนว่าเมืองที่มุ่งสู่การเป็น 
Eco City มีแนวทางในการสร้างเมืองหรือเปลี่ยนแปลงเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็น Eco โดยมี
ทั้งหมด 7 แนวทางด้วยกัน คือ  

1) ผลักดันให้มีการใช้หลักปฏิบัติ 3R’s (Reduce Reuse Recycle) อย่างจริงจังด้วย
การลดการบริโภคพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ การลดขยะ การใช้ซ้ า การน าทรัพยากรหรือสิ่งของ
กลับมาใช้ใหม่ในอัตราส่วนที่มากกว่าชุมชนทั่วไป 

2) พยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน หรือบางเมือง เช่น 
ในประเทศอังกฤษก็พยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพให้ได้มากกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่เมือง
ทั้งหมด  

3) ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล และพลัง 
งานจากแหล่งอื่น ๆ  

4) ใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด การเดินเท้า และการเดินทางด้วย
จักรยานเป็นหลัก  

5) อาคารต่าง ๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัยต้องก่อสร้างตามแนว Eco Architecture หรือ 
Green Architecture เช่น การออกแบบโดยค านึงถึง Energy-Efficiency  

6) มีสาธารณูปการที่จ าเป็นส าหรับประชากรเมือง เช่น โรงเรียน ตลาด สวนสาธารณะ 
เป็นต้น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการสาธารณูปการนอกเมือง เป็นการลดการใช้น้ ามันหรือ
พลังงาน 
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7) การพัฒนาเมืองไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ  (Carrying 
Capacity of Natrue) 

แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม
และชุมชนที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ความสอดคล้องกับ
กฎหมาย และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานหรือการใช้
ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่า ลดการปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการความร่วมมือ
พึ่งพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐท้องถิ่น และชุมชน 
เพื่อมุ่งสู่การอยู่รวมร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการศึกษา โดยสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ดังต่อไปนี ้

 กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส าหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าหรับเยาวชนไทย และเพื่อศึกษาถึงการ
ใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเยาวชนไทย โดย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  ของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ส่วนใหญ่ใช้การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวโดยการสอบถามเพื่อนที่รู้จักและลักษณะการเดินทางเป็นหมู่คณะมากที่สุด
ขณะเดียวกันได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากโทรทัศน์มากที่สุด ส่วนด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุโทรทัศน์มี
ผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนโดยการจัดทัศนศึกษาไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเป็นอันดับสอง 

วรวลัญช์ สัจจาภิรัตน์ และกฤช จรินโท (ม.ป.ป.) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาชุมชนทุ่งเพล ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์
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เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น องค์ประกอบทาง
การตลาด และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งเพล ให้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนทุ่งเพลมีรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมด้าน
การตลาดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้หน่วยงาน
ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลและท าการ
พัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป  

ผลจากการศึกษาพบว่า ชุมชนทุ่งเพลนั้นต้องพัฒนาทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ด้านการตลาดการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ  

ชนิดา  พุ่มศรี (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี  เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2) ระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและระดับการรับรู้
คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3) เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 4)ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ  และ 5) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้  
1) ควรจัดท าสื่อโฆษณาให้มีความชัดเจนครอบคลุม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยว  
2) ควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ  
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยจากหลายๆสื่อ  
4) ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ 

มุกเหรียญ สีตลานุชิต และวรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพปัจจุบัน และปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
ชุมชนวอแก้ว และเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนวอแก้ว  โดย
ท าการศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักวิชาการด้านการ
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ท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
3) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสรุปผลจากความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
สภาพปัจจุบันและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวทางธรรมชาติในชุมชน  โดยใช้
แบบสอบถามกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชุมชนวอแก้ว และแบบสัมภาษณ ์
ประชาชนในชุมชน ผูน้  าทอ้งถ่ินในชุมชนวอแกว้ ผูท่ี้รบัผิดชอบดา้นงานการท่องเท่ียวในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  และกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ ดา้นการท่องเท่ียว เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีพกั รา้นอาหาร สินคา้ท่ีระลกึ ธุรกิจขนส่ง 
และธุรกิจน าเท่ียว ส าหรบัแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนวอแก้ว ต้องการให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยว เกิดจากความต้องการของชุมชนเอง ได้มีการออกกฎระเบียบเองจึงร่วมกันจัดท า
ธรรมนูญต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พ.ศ. 2559 

วุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม (2555) การศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : 
กรณีศึกษา สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สปป. ลาว มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษา
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และ การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการลง
ภาคสนามในพื้นที่ สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนสี่พันดอน ได้แก่ ชุมชนคอนพะเพ็ง ชุมชนดอนเดด และชุมชนดอน
คอน มีศักยภาพของชุมชนในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติ ใน
บริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีศักยภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนมีศักยภาพภายในการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม มีการจัดการที่เป็นระบบ ประกอบกับคนในชุมชนส่วนใหญ่ ต่างเป็นเครือญาติที่มีการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพภายในชุมชน ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่สวยงามและมีชื่อเสียง การมีความพร้อมด้านพื้นที่ ด้านที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส าคัญ ในด้านการให้บริการยังต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การส่งเสริมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่าของสกุลเงิน และทัศนคติ
ที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ 
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ราณี อิสิชัยกุล และรชพร จันทร์สว่าง (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย โดยท าการศึกษาการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทยตามกรอบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกรมการท่องเที่ยว  
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ให้ข้อมูลหลักจาก
หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และนักวิชาการจ านวน 53 คน และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ านวน 85 คนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 6 แห่งใน
ประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและ
การวิเคราะห์แบบประเมินมาตรฐานโดยสรุปผลเป็นค่าคะแนน  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินอุทยานแห่งชาติทั้ง 6 แห่งมีมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 
โดยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีคะแนนสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ดอยอินทนนท์ เขาใหญ่ เขาสก หมู่
เกาะสุรินทร์ และกุยบุรี ตามล าดับ ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ได้แก่ 
แนวทางการจัดท าแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย การบังคับใช้มาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างจริงจัง การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ราตรี สิทธิพงษ์ และชาลี ตระกูล (2560) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวและทดลองการท่องเที่ยวชุมชนต าบลนาบ่อค า  ใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และทดลองน าเที่ยวแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มทดลองจ านวน 33 คน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า
กลุ่มนักวิชาการ ตัวแทน อบต. และสมาชิกของกลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่าความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมี 6 ด้าน คือ ด้าน
โภชนาการพื้นบ้านและการด ารงชีวิต ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านประเพณีพิธีกรรม ด้านคติความเชื่อ 
ด้านการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน และด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านที่มีความ
โดดเด่นที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ด้านโภชนาการพื้นบ้านและการด ารงชีวิต ด้าน
เทคโนโลยีพื้นบ้าน และด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะการส ารวจพบว่า
ชุมชนหนองปิ้งไก่และชุมชนบ้านสร้อยสุวรรณ มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได ้ 
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วิสาขา ภู่จินดา (2558) ได้ท าการศึกษาโดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ลดลง
และเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม โดยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนสีพื้นที่ใน 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านนาเวียง จังหวัด
ล าปาง ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ชุมชนเลม็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนโคกไม้
งาม จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
โดยการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และผู้น าชุมชน ท าการสังเกตการด าเนินการ ท าการ
วิเคราะห์การด าเนินการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการด าเนินการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนก่อนและหลังประยุกต์หลักการนิเวศวิทยา สังเคราะห์แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อจัดท าคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลัก
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้ อมชุมชนตามหลักการ
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดคือ วิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาของผู้น าชุมชน รองลงมาคือ
ความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ส าหรับปัจจัยภายนอกคือการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ทั้ง 4 พื้นที่มีค่าตั้งแต่ 1 - 25 ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละชุมชนปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละพื้นที่ลดลงจากการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการ
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมมีค่าตั้งแต่ 100 - 2200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะขึ้นกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละชุมชน ส าหรับแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ได้แก่  การวิเคราะห์ทรัพยากรในชุมชน 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนให้เหมาะสม การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การพัฒนาขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม  

นิติกร พงษ์ไพบูลย์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจาก
การท าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาสามพรานโมเดล  โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตร
อินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ และเสนอแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ โดยท า
การส ารวจและเก็บข้อมูลการด าเนินการโครงการสามพรานโมเดล อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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โดยสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ จ านวน 32 คน คือ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไชด์ (1 คน) ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการ (11 คน) และผู้บริโภค (20 คน) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจับกลุ่มประเด็นเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยและเสนอแนวทางการท าเกษตร
อินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาพบว่าตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถน าข้อมูลมาค านวณผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนได้มีทั้งหมด 9 กลุ่ม จาก 11 กลุ่ม โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน
ภาพรวมคิดเป็น 1.45 แสดงว่าทุก ๆ การลงทุน 1 บาท ส่งผลลัพธ์ทางสังคมมูลค่า 1.45 บาท เช่น 
การเกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และกลุ่ม
เกษตรกร ในผลลัพธ์ด้านสังคมได้ความรู้เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขอรับรองมาตฐาน
เกษตรอินทรีย์ การท าน้ าหมักและท าปุ๋ย ด้านเศรษฐกิจ คือ เกษตรกรสามารถก าหนดราคาขายที่เป็น
ธรรมให้กับตนเองแต่อยู่ในเกณฑ์ราคาขายของตลาดอินทรีย์และเกษตรกรคนอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก และ
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ จากการที่เกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรก็ช่วยฟ้ืนฟูคุณภาพดิน
และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีการหมุนเวียนทรัพยากรในท้องถิ่นและในพื้นที่ของตนเองมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น น าเศษอาหารจากร้านค้าในหมู่บ้านมาเลี้ยงหมู มูลหมูที่ได้น ามาหมักท าปุ๊ยเพื่อ
ใช้ในแปลงเกษตรต่อไป 

โดยสรุปการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ ท าให้ผู้วิจัยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็น 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ในหลายๆ ด้าน เช่น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ช่วยให้
ผู้วิจัยมีความตระหนักในการวางแผนกิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อรูปแบบของการท่องเที่ยว 
และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม หรือแนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ช่วยให้ทราบถึงหลักการจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  รวมถึงวิธีการในการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ที่สามารถน ามาประเมินผลตอบแทนที่จะได้จากการ
ลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ ให้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะช่วยชี้ให้เห็นถึง
กระบวนการในการด าเนินการ ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาทให้มีความยั่งยืน 
เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 



 
 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น อัตลักษณ์ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตและปริมาณการผลิต และความต้องการใน
การพัฒนา ฯลฯ ของทั้ ง 5 กลุ่ ม  ได้แก่  กลุ่ มล่องเรือ  กลุ่ มพิพิ ธภัณฑ์  กลุ่ ม เกษตรกรรม  
กลุ่มโซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์ สาเหตุที่เลือกพัฒนาพื้นที่นี้ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนมีการ
รวมกลุ่มกัน รวมทั้งมีจุดเด่นในเรื่องของอาหารปลอดภัย จากการที่เกษตรกรจะใช้สารชีวภาพในการ
ก าจัดแมลงแทนการใช้สารเคมี มีโครงการพลังงานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งในชุมชนจะมีการแบ่งกลุ่มกันตามความสามารถและความถนัด  
จึงมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้  

เพื่อให้ได้ข้อมูลเจาะลึก จึงใช้การสัมภาษณ์กับหน่วยงานของภาครัฐ ชุมชน ตัวแทนกลุ่ม
กิจกรรม และประชาชนท้องถิ่น และมีการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยว เช่น ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น จากนั้นจึงท าการออกแบบการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยใช้การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) โดยผู้วิจัย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพให้ เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนและความ
ต้องการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท  
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3.2 กรอบแนวคิด 

 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
   

  (Support side)  

1.มาตรการจากภาครัฐ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มาตรการภาษี 

(Supply side) 

1. ความสามารถหรือศักยภาพ

ของกลุ่มกิจกรรม  

- ล่องเรือ 
- พิพิธภัณฑ์ 
- เกษตรกรรม 
- โซลาร์เซลล์ 
- ปศุสัตว์ 

2. ทรัพยากรในชุมชน 

3. การสนับสนุนจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

4. ปัจจัยสนับสนุน 
- ผลิตภัณฑ ์
- สถานที่ 
- การส่งเสริม 
- การตลาด 

การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI) 

(Demand side) 

1. พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
- สิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว 
- วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
- ลักษณะการเดินทาง 
- ยานพาหนะที่ใช้ในการ

ท่องเที่ยว 
- ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

2. ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
- ด้านธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 
- ด้านการคมนาคม 
- ด้านความปลอดภัย 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ด้านสินค้าและบริการ 
- ด้านกิจกรรม 
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 3.2.1 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
3.2.1.1 Supply side 

1) ความสามารถหรือศักยภาพของกลุ่มกิจกรรม หมายถึง ชุมชนสิงหนาทมี

ความต้องการ ความพร้อม และมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ ซึ่ง

ในชุมชนจะมีการแบ่งกลุ่มกันตามความสามารถและความถนัด โดยทางชุมชนเองมีความต้องการใน

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.1) ล่องเรือ หมายถึง การล่องเรือพายแบบโบราณ น ามาประยุกต์ให้เข้า

กับบรรยากาศของสิงหนาท ตลอดจนชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมสองฝั่งคลองหลุมทองหลาง นอกจากนี้
ยังมีร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ าให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิน่ 

1.2) พิพิธภัณฑ์ หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพของชุมชนในสมัยก่อน เช่น เกวียน เครื่องสีข้าว คันไถ รวมทั้งการเรียนรู้วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน 

1.3) เกษตรกรรม หมายถึง การเข้าชมสวนเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้ ตลอดจนการจ าหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

1.4) โซลาร์เซลล์ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนที่นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าชมนิทรรศการพลังงานทดแทนที่มีการน าระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ในการสูบน้ าเข้าแปลง
เกษตรของคนในพื้นที่ 

1.5) ปศุสัตว์ หมายถึง การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนในการท า

ปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารสัตว์ รวมทั้งการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม 

2) ทรัพยากรในชุมชน หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในต าบลสิงหนาท ทั้ง

สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน คลอง และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ความสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
3) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานในพื้นที่ให้การ

สนับสนุนในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดอาชีพและรายได้จากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เช่น การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ การช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูล หรือการสนับสนุน

ทางด้านเทคนิค 
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4) ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง ผู้บริหารในท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนให้คนใน

ชุมชนพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการด าเนินงาน การฝึกอบรม การให้ความรู้ 

เป็นต้น ท าให้คนในชุมชนมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

4.1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตมาจากชุมชน โดยภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นๆ เป็นการ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือการสร้างศักยภาพที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ โดยยกระดับของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และ   
ส่งเสริมความสามารถในการด าเนินงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

4.2) สถานที่ หมายถึง สถานที่ประกอบกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยวของ
ชุมชน เป็นสถานที่ที่ชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยคนในชุมชน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความต้องการของทุก
ฝ่าย  

4.3) การส่งเสริม หมายถึง ผู้บริหารในท้องถิ่นให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ตลอดจนการให้ความรู้ ทักษะ ค าแนะน า ข้อมูล และข่าวสาร 

4.4) การตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายการตลาด
และการให้องค์ความรู้ทักษะทางด้านการตลาด  ท าให้บุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชน 
เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน 

3.2.1.2 Demand side 
1) พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยว 

ทั้งการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและการใช้บริการนั้นอย่างไรจากกระบวนการตลาด ซึ่งเกิดจาก

กระบวนการรับรู้ ความชอบ หรือไม่ชอบ ทัศนคติ ตลอดจนปัจจัยภายนอกต่าง  ๆ เป็นผลให้แต่ละ

บุคคลมีพฤติกรรมต่างกัน ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการตัดสินใจ

กระท ากิจกรรมตามที่ตนได้ตัดสินใจเลือกสรรแล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง 
1.1) แหล่งข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุและ

อินเทอร์เน็ต แผ่นพับหรือโบชัวจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือคู่มือการเดินทาง รวมทั้งการ
แนะน าจากเพื่อน ครอบครัว และแหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ในการเดินทางที่ผ่านมา 

1.2) สิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่มีความน่าสนใจ สภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ และมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับแต่ละฤดูกาล มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงออกมาในรูปวิถีชีวิตของคนพื้นที่ ศาสนสถาน 
ประวัติศาสตร์ จารีต และประเพณี รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยว 
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1.3) วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หมายถึง ความต้ังใจในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวว่ามีความต้องการที่จะเดินทางไปที่ไหน ไปอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ใน
การเดินทางของนักท่องเที่ยวต้องเป็นการเดินทาง เพื่อความเพลิดเพลิน และการพักผ่อน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละคนจะแตกต่างกันในรายละเอียดและเป็นตัวระบุกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต้องการ 

1.4 ) ลั กษณ ะการเดินทาง หมายถึ ง  การเลือกการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว อาจเป็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว เที่ยวแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือบริษัททัวร ์

1.5) ยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว หมายถึง รูปแบบของการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวอาจเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง รถยนต์บริษัทน าเที่ยว 

รถจักรยานยนต ์และ อื่น ๆ  

1.6) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย

ซื้อของที่ระลึก เป็นต้น 

2) ความต้องการของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความต้องการ/ความอยากได้ใน

สินค้า บริการ และสถานที่  รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยวจนเกิดความพอใจ  
2.1) ด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม หมายถึง ความต้องการให้

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ไม่เสื่อมโทรม อากาศสดชื่น และ
ไม่มีมลพิษ 

2.2) ด้านการคมนาคม หมายถึง ความต้องการให้การเดินทาง เช่น มี
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มปี้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจนเข้าใจง่าย  

2.3) ด้านความปลอดภัย หมายถึง ความต้องการให้เกิดความปลอดภัย
ระหว่างการท่องเที่ยว โดยการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง มีสถานพยาบาลใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว หรือมีการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนอย่างเหมาะสม 

2.4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความต้องการในการให้บริการ
ของสถานที่จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เช่น ห้องน้ า สถานที่จอดรถ ที่เพียงพอกับ
ปริมาณนักท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว  

2.5) ด้านสินค้าและบริการ หมายถึง ความต้องการให้สินค้าและบริการมี
คุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม  

2.6) ด้านกิจกรรม หมายถึง ความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กับสถานที่และฤดูกาล ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว กิจกรรมมีความน่าสนใจ น่าประทับใจ
และดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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3.2.1.3 Support side  
มาตรการจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การที่ภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมา

ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ใช้จ่ายเงินกันมากขึ้น จะได้เกิดการหมุนเวียนเงินไปสู่ส่วน ๆ ต่างในภาคการ

ท่องเที่ยวมากขึ้น 

มาตรการภาษี  หมายถึง มีมาตรการทางภาษี ในการลดภาษี ให้กับ

นักท่องเที่ยว โดยหากนักท่องเที่ยวได้มีการจ่ายเงินส าหรับการท่องเที่ยว เช่น ค่ามัคคุเทศก์ ค่าที่พัก 

โรงแรมรีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน 

15,000 บาท ส าหรับจังหวัดหลักหรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทส าหรับจังหวัดรองและเมื่อรวมกัน

แล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท (ยุทธนา ศรีสวัสดิ,์ 2562) 

 

3.3 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.3.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนท้องถิ่น  
3.3.1.1 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สิงหนาท ได้แก่ นายก ปลัด และผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จากองค์การบริหารส่วนต าบล 
สิงหนาท 

3.3.1.2 ประชาชน ได้แก่ ตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มล่องเรือ  
กลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์  

ประกอบไปด้วย 

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท จ านวน 3 คน 
กลุ่มล่องเรือ จ านวน 1 คน 
กลุ่มพิพิธภัณฑ์   จ านวน 1 คน 
กลุ่มเกษตรกรรม จ านวน 1 คน 
กลุ่มโซลาร์เซลล์ จ านวน 1 คน 
กลุ่มปศุสัตว ์ จ านวน 3 คน 
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3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 1,582,905 คน (ส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2560) เป็นฐานในการค านวณกลุ่มตัวอย่าง สามารถหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2549) ในระดับ
ความเชื่อมั่น 90%  ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ในระดับ 
10% ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวนของตัวอย่างที่ต้องการสุ่มค านวณได้จากสูตรของทาโร่ ยามาเน ดังน้ี 

สูตร   n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2 

โดยที่ n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่ม 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า มีค่าตั้งแต่
ร้อยละ 1  ร้อยละ 5  และร้อย ละ 10  หรือ  0 .01 , 
0.05 และ 0.1 ตามล าดับ 

แทนค่า n =  
1,582,905 

1+1,582,905 (0.1)2 

   n = 99.99 
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวอย่างน้อยที่สุดที่เป็นตัวแทนของประชากรใน

การศึกษาครั้งนี้อย่างน้อย คือ 100 คน 
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ เป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง และต าบลสิงหนาทไม่ได้อยู่ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ แต่อยู่
ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีมากกว่า จึงเลือกเฉพาะสถานที่ที่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มาเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษา  ได้แก่  พิพิ ธภัณฑ์ล้ านของเล่น  เกริก ยุ้น พันธ์  
ตลาดน้ าอโยธยา ตลาดน้ าทุ่งบัวชม ตลาดโกงโค้ง และฟาร์มเมล่อน Papa'SAM ดังนั้นจึงใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยเริ่มจากการเลือกตัวอย่างแบบโควตาแบบ
ไม่เป็นสัดส่วน (Quota Selection) คือ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ ตลาดน้ าอโยธยา 
ตลาดน้ าทุ่งบัวชม ตลาดโกงโค้ง และฟาร์มเมล่อน Papa'SAM จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน/สถานที่ 
จากนั้นท าการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection)  
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3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ 
3.4.1.1 แบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และประชาชนท้องถิ่น ในต าบลสิงหนาท โดยการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 40 นาที - 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประเด็นที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ เช่น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น 

3.4.1.2 แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามที่มีทั้งลักษณะเป็นปลายเปิดและปลาย
ปิ ด  (Open and Close ended Question) จ าน วน  100 ชุ ด  โด ย ก า รส า ร ว จ ด้ ว ย ต น เอ ง 
ณ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ ตลาดน้ าอโยธยา ตลาดน้ าทุ่งบัวชม ตลาดโกงโค้ง และฟาร์ม
เมล่อน Papa'SAM จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 ชุด/ที่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ประเด็นที่ใช้ในแบบสอบถาม เช่น ข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น 

3.4.1.3 แบบบันทึก ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม จุดขาย ผลผลิตและปริมาณ
การผลิต และความต้องการในการพัฒนาของทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมในต าบลสิงหนาท รวมถึงข้อมูล 
เชิงปริมาณ เพื่อน ามาประกอบในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ในช่วงเดือน
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด าเนินการตามวิธีการ ดังนี ้
1) น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน ตรวจสอบความตรง (Validity) เพื่อพิจารณา

ความถูกต้อง และความชัดเจนของเนื้อหา  ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มกิจกรรม และแบบสอบถาม ได้ค่า ioc 
มากกว่า 0.5 ทั้งหมด (รายละเอียดดังภาคผนวก ข)  

2) น าไปทดลอง (Try out) จ านวน 20 ชุดกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไป
ที่เดินทางไปที่ต าบลสิงหนาท ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ /เพื่อน ติดต่อธุรกิจ อื่น ๆ 
เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งทรัพยากรและศักยภาพของพื้นที่  จาก
เดินทางมาต าบลสิงหนาท เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ก่อนน าไปใช้จริงกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลที่ได้ในตอนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่า 
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reliability analysis คือ 0.96 และตอนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของ
ต าบลสิงหนาท ค่า reliability analysis คือ 0.92 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 

 

3.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

1) แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้  

1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว และตอนที่ 2 ข้อมูลลักษณะและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว  

2. ค่าเฉลี่ย (Sample Mean) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 
ข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ตอนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท สรุปผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้มาตรา
วัดแบบลัทเคิร์ท 5 ระดับ (5 - Point Likert Scale) และส าหรับค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้อง ให้เลือกค าตอบในช่องไม่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ระดับความต้องการมากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
ระดับความต้องการมาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ระดับความต้องการปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
ระดับความต้องการน้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
ระดับความต้องการน้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
ไม่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวนระดับช้ันเท่ากับ 5 ชั้น (คะแนนจาก 1 – 5) ค านวณ
ได้จากสูตรดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  =  5 – 1  = 0.80 
จ านวนระดับชั้น                5 
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ดังนั้นในแต่ละช่วงคะแนนของระดับชั้นจะเท่ากับ 0.80 คิดเป็นการแบ่งช่วงคะแนนในแต่
ละระดับชั้น ดังนี ้

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21 - 5.00 ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20 ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40 ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและตอนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะทั่วไปในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใช้การ
อ่านพิจารณาข้อเสนอแนะพร้อมทั้งจับกลุ่มข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อแสดงค่าความถี่ 

2) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ((Descriptive Analysis) 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์รายบุคคล แล้วน าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาช่วยในการ
วิเคราะห์ ให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

3) แบบบันทึก วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์และเข้าไปสังเกตการณ์การ
ด าเนินการของทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจริง เช่น โครงการกิจกรรมที่จะ
จัดขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยว จุดขายของตนเอง อัตราการผลิต ผลผลิต สินค้า และความต้องการในการ
พัฒนา เป็นต้น จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI) จากสูตร 

 

ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของสิงหนาทจะวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลและปัจจัย
น าเข้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเงินทั้งหมด เมื่อได้มูลค่าของแต่ละตัวชี้วัดจากแต่ละกลุ่มกิจกรรม
แล้วจะน าตัวเลขมาค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ดังสูตรข้างต้น 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = 
มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 
 มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป 



 
 

 
ผลการวิจัย 

4.1 ผลการลงส ารวจและสัมภาษณ์ชุมชน 

ต าบลสิงหนาท มีพื้นที่ทั้งหมด 17,199 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการเกษตร 16,329 ไร่ สภาพพื้นที่เป็น
ที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลพระยาบันลือ 

ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านม้า อ าเภอบางไทร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลคลองพระยาบนัลือ 

มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ประกอบ
ไปด้วย หมู่ที่1 บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่2 บ้านปากคลองหลุมทองหลาง หมู่ที่3 บ้านหลวงประสิทธิ์ หมู่ที่
4 บ้านผักบุ้งล้วม หมู่ที่5 บ้านหลุมทองหลาง หมู่ที่6 บ้านหนองน้ าส้ม และหมู่ที่7 บ้านหนองน้ าส้ม
ประชาชนในต าบลสิงหนาทแต่ละหมู่ประกอบอาชีพ ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 ท านา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชน ปลูกพืชผัก ปลูกหญ้า
แพงโกล่า ค้าขาย รับจ้าง 

หมู่ที่ 2 ท านา ท าปลาส้มบูดู ท าน้ าปลา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ ปลูกมะพร้าว กล้วยน้ าว้า 
มะม่วง ปุ๋ยน้ าชีวภาพ พืชผักต่าง ๆ ค้าขาย รับจ้าง 

หมู่ที่ 3 รับจ้าง ท านา 
หมู่ที่ 4 ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง 
หมู่ที่ 5 ท านา รับจ้าง ท าสวน ปลูกพืชผักต่าง ๆ และปลูกผักปลอดสารพิษ 
หมู่ที่ 6 ท านา ท าสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ค้าขาย 
หมู่ที่ 7 ท านา ท าสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงวัว ค้าขาย (องค์การบริหารส่วนต าบล

สิงหนาท, 2556)  

ผลการศึกษาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาของชุมชนสิงหนาท พบว่าชุมชน 
สิงหนาทเกิดจากการรวมตัวกันเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ โดยชาวบ้าน เพื่อหาอาชีพเสริมนอกจากการท านา 
ชาวบ้านในสิงหนาทประกอบอาชีพท านาปีละ 2-3 ครั้ง และพยายามยกระดับผลิตภัณฑ์  เช่น 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสตรีมุสลิมต าบลสิงหนาท ที่มีการรวมกันท าขนมขายเป็นสินค้า OTOP 
ชุมชนนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของอาหารปลอดภัย เพราะเกษตรกรจะใช้สารชีวภาพในการก าจัดแมลง
แทนการใช้สารเคมี เช่น การน าเหล้าขาว น้ าส้มสายชู นมสดมาหมัก การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโค
เดอร์ม่า เป็นต้น ในการก าจัดแมลง ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนเนื่องจากสารเคมีมีราคาสูงกว่า แต่การ
ท าเกษตรกรรมที่นี่ยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์แต่เป็นเกษตรปลอดภัย กล่าวคือผักของที่นี่มีความปลอดภัย
ประมาณ ร้อยละ 40 เนื่องจากยังมีการใช้ปุ๋ย NPK อยู่ แต่เลิกใช้สารเคมีในการก าจัดแมลงไปแล้ว มี
โครงการพลังงานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการท า
ตู้อบที่ใช้ในการท ากล้วยตากแทนการตากแดดท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารได้มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ให้ชุมชนเป็นเจ้าของและด าเนินการด้วยตนเอง จึงเสนอให้การท่องเที่ยวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
เนื่องจากไม่ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวในจ านวนมากและไม่ต้องการให้เกิดการปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน 
แต่ต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นสามารถสร้างรายได้จากท้องถิ่น ไม่ต้องออกไปหางานนอก
พื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดการเกิดของเสียและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ได้จากชุมชนต้องท าเป็นแบรนด์สิงหนาท อยากให้มีการท าโฮมสเตย์ และ
ให้ชาวบ้านเป็นไกด์น าเที่ยวเอง ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการด าเนินการด้วยชุมชนเอง อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ที่มีการให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ โดย
การน าวิทยากรมาจัดอบรมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การท าสารชีวภาพก าจัดแมลง วิธีการดูแลฟาร์มแพะให้
ปลอดโรค เป็นต้น มีการใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 367,500 บาท/ปี (กระทรวงพลังงาน, 2561) การให้
ความรู้ ท าให้ผู้น าชุมชนและชาวบ้านมีแนวทางในการด าเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม  รวมถึง
วิสัยทัศน์ของผู้น าในแต่ละกลุ่มกิจกรรมและความเข้มแข็งของผู้น า ที่สามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกลุ่ม เช่น การมีความรู้ไม่ เท่ากัน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นต้น และมีความคิดที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบอาชีพของคนในกลุ่ม ให้หันมารวมตัวกันประกอบอาชีพและพัฒนา
อาชีพของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆภายในชุมชน อีกทั้งยังมีความตระหนัก
ถึงการรักษาทรัพยากรภายในชุมชน เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรและการเกิดมลพิษ โดยในแต่ละกลุ่ม
กิจกรรมมีการด าเนินการ ดังนี ้  
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4.1.1 กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
ได้ท าการลงพื้นที่เข้าไปศึกษาถึงกระบวนการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งใน

การพึ่งพาตนเอง จากการสร้างอาชีพและรายได้ มีจ านวน 5 กลุ่มกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งรายละเอียดของ
กระบวนการในการด าเนินการในแต่ละกลุ่มกิจกรรมีดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มล่องเรือ  

ที่ต าบลสิงหนาทมีคลองหลุมทองหลางไหลผ่านภายในพื้นที่ รวมถึงการที่ชาวบ้าน
ในพื้นที่มีเรือพายกันหลายครัวเรือน ก านันบัญชา  พวงสวัสดิ์ (ก านันต าบลสิงหนาท) จึงเกิดแนวคิดที่
จะท าอย่างไรให้ชาวบ้านมีรายได้จากสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนโดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ เนื่องจากในแต่ละครัวเรือนจะมีเรือพายเป็นของตนเองอยู่
แล้ว แต่ไม่ได้น ามาใช้งานบ่อยนัก ร่วมกับการที่มีคลองหลุมทองหลางไหลผ่านต าบล จึงอยากให้เกิด
เป็นตลาดน้ าสิงหนาท ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนและมีการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนมาจัด
จ าหน่าย  

 

ภาพที่ 4.1 คลองหลุมทองหลาง 
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เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ยังต้องมีการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้านก่อน ดังภาพที่ 4.1 
จะเห็นว่าหากจะเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้ เป็นตลาดน้ าจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการปรับปรุง
ทัศนียภาพริมสองฝั่งคลอง เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ การก าจัดวัชพืชทั้งบนบกและในน้ า และในบริเวณ
พื้นดินของทั้งสองฝั่งคลองจะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ส าหรับการรองรับการสร้างท่าเรือ ในปัจจุบัน
กลุ่มล่องเรือจึงยังไม่มีการด าเนินการ แต่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารในพื้นที่กับชาวบ้านเกี่ยว
ความต้องการในการพัฒนา ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่และความร่วมมือของชาวบ้านในการ
ด าเนินการว่าจะให้ตลาดน้ าสิงหนาทออกมาในรูปแบบไหน จึงอยากให้เกิดเป็นตลาดน้ าสิงหนาท ที่มี
การบริหารจัดการด้วยชุมชน โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีคณะท างานในการบริหารจัดการตลาด
น้ า ซึ่งชาวบ้านจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ทั้งการวางแผน การด าเนินการ ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบและการร่วมกันแก้ไขปัญหา  

2) กลุ่มพิพิธภัณฑ์  

ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงความต้องการ
ของคุณลุงปทุม เขียวค า ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ลุงปทุม เริ่มเก็บสะสมสิ่งของที่เป็นเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ภูมิปัญญาไทยมาตั้งแต่ปี 2530 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า 30 ปี บางชิ้นเก่าแก่มากมี
อายุนับร้อยปี วิถีชีวิตของลุงปทุมเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตแบบสมถะ  

 
ภาพที่ 4.2 ข้าวของ เครื่องมือ เครื่องใช้ในอดีต 
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ในปัจจุบันเวลามีงานที่เกี่ยวข้องกับวิถึชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพของคนไทย จะมีการขอยืมของสะสมของลุงปทุมไปจัดแสดงท าให้บางครั้งเกิด
ความเสียหาย ลุงปทุมจึงมีแนวคิดที่จะท าพิพิธภัณฑ์ขึ้นเอง โดยใช้พื้นที่บริเวณรอบ ๆ บ้านของตนเอง
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชุมชนในสมัยก่อน ซึ่ง
ในอนาคตหากจัดสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีการดึงคนในชุมชนเข้ามารวมกลุ่มเป็น
ทีมงานในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการด าเนินการของพิพิธภัณฑ์ เช่น เป็นไกด์น า
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านโดยผ่านข้าวของเครื่องใช้ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของ
ชุมชนในสมัยก่อน เช่น เกวียน หม้อต้มยา เครื่องสีข้าว คันไถ ฯลฯ เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน ส่วนบริเวณภายนอกสถานที่จัดแสดงจะมีการ
จัดจ าหน่ายอาหารและสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มปศุสัตว์ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ 
ในต าบลสิงหนาท 

3) กลุ่มเกษตรกรรม  

การท าเกษตรกรรมที่นี่ยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์แต่เป็นเกษตรปลอดภัย คือ ผักของ
ที่นี่มีความปลอดภัยประมาณ ร้อยละ 40 จากการเลิกใช้สารเคมีในการก าจัดแมลงแต่ใช้สารชีวภาพใน
การก าจัดแมลงแทน รวมทั้งมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ า เพื่อน ามาใช้ในการท า
เกษตรกรรม ที่ชุมชนสิงหนาทจะมีจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยู่ 3 จุดด้วยกัน ชาวบ้านสามารถ
น าผลผลิตไปขายที่จุดใดก็ได้ โดยราคารับซื้อจะตายตัว ไม่มีการผันผวนตามกลไกตลาด เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในการปลูกผัก ที่สามารถค านวณรายได้จากการขายในแต่ละครั้ง โดย
ไม่ต้องกังวลว่าจะขาดทุนหรือขายผลผลิตไม่ได้ ซึ่งในตอนเริ่มของการเข้าร่วมกับกลุ่มจะมีการสอบถาม
ถึงความต้องการของชาวบ้านก่อน ว่าอยากปลูกอะไร และปลูกในปริมาณเท่าไหร่ โดยไม่มีการบังคับ
ว่าจะปลูกต้องผักอะไร เพื่อให้ชาวบ้านสามารถปลูกผักได้ตามความสามารถ ความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง ทั้งนี้ผลผลิตที่จะน ามาขายได้นั้นจะต้องได้รางวัลมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) หลังจากรับซื้อมาแล้วจะมีการ
คัดแยกส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วน ามาหมักเป็นปุ๋ย เพื่อน าไปใช้ต่อกันเองภายในกลุ่ม แล้วจึงน า
ผลผลิตส่งออกต่อไปยังต่างประเทศ แต่ในอนาคตหากมีการเชื่องโยงระหว่างกลุ่มกิจกรรมก็จะมีการ
น าเอาเศษผักที่คัดแยกเอาไว้ในส่วนที่เหลือจากการท าปุ๋ยหมัก ส่งต่อไปให้กับกลุ่มปศุสัตว์เพื่อน าไป
เป็นอาหารสัตว ์ 
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ภาพที่ 4.3 การด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรรม 

จากภาพที่ 4.3 เป็นหนึ่งในจุดที่จะมีการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้าน แล้วน ามาคัด
แยก เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนส่งออก ซึ่งในทุก ๆ วันจะมีรถจากบริษัทหลายแห่งมารับผลผลิตทาง
การเกษตรจากแต่ละจุด นอกจากจะมีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังมีการใช้ตู้อบในการท า
กล้วยตากท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
หนึ่งในจุดรับซื้อผลผลิตนั้นอยู่บริเวณริมฝั่งคลองหลุมทองหลางซึ่งจะเป็นตลาดน้ าในอนาคต จึงได้
เลือกจุดรับซื้อผลผลิตนี้มาเป็น 1 ในจุดน าร่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4) กลุ่มโซลาร์เซลล์  

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ า
และล าคลองหลายสายไหลผ่าน จึงเหมาะส าหรับการท านาและเพาะปลูก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มถูกขนาบด้วยพื้นที่สูง 3 ด้าน คือ ทิว
เข าท างด้ านตะวันตกของประ เทศ  และเขต เทื อก เขาและที่ สู งท างภาค เหนื อกั บภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเขตที่ราบสูง จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน 
ส่วนในฤดูหนาวจะไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีคือ 28.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.2 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อน
จัดในรอบปี โดยอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 40.6 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาว
ที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่ าที่สุดวัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส (ส านักงานจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา, 2562) ด้วยสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงมีความเหมาะสม
ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นการลดการก่อมลภาวะและช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้า 

ที่ต าบลสิงหนาทมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและมีแดดแรงมากในช่วงกลางวัน 
จึงมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ าให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์แทนเครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามัน ซึ่งสถานีโซลาร์เซลล์ในต าบลมีทั้งหมด 5 สถานีด้วยกัน โดยใน
ปัจจุบันทาง อบต.สิงหนาทจะแต่งตั้งทีมงานในการดูแลแต่ละสถานีส าหรับการเปิดปิดเครื่องสูบน้ า 
โดยกลุ่มโซลาร์เซลล์มีแนวคิดที่จะเลือก 1 สถานี  มาจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทน เช่น 
โครงการพลังงานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ดังภาพที่ 
4.4 เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ 

 
ภาพที่ 4.4 สถานีสูบน้ าพลังแสงอาทิตย ์

จากภาพที่ 4.4 ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
เพื่อใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ าจากคลองมาใช้ใน
ชุมชน 
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5) กลุ่มปศุสัตว์ 

กลุ่มปศุสัตว์มีจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากโครงการส่งเสริมอาชีพทั่วประเทศ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท าให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างเครืองญาติที่ท าฟาร์มแพะ เป็นวิสาหกิจชุมชนคนรักแพะ  
หมู่ 2  RD Farm ในปัจจุบันนี้ RD Farm เป็นฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ B ซึ่งกรมปศุสัตว์
จะเป็นผู้ตรวจโรคและให้ประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานของฟาร์ม ในปัจจุบันฟาร์มนี้
จะมีการเลี้ยงแพะ ขยายพันธุ์แพะ แล้วส่งออกเป็นตัวหรือขายเป็นเนื้อ  โดยยังไม่มีการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนมแพะ เนื่องจากฟาร์มแพะแห่งนี้เป็นการท าฟาร์มแพะเนื้อเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ซึ่งทางกลุ่มมีแนวคิดที่จะน าแพะนมมาเลี้ยงแตย่ังไม่สามารถด าเนินการได้ในปัจจุบัน เนื่องจาก
การเลี้ยงแพะนมนอกจากจะมีต้นทุนส าหรับพ่อพันธุแ์ม่พันธุแ์ล้ว ยังมีต้นทุนของการสรา้งโรงเรือนและ
อุปกรณ์ส าหรับการรีดนมแพะ  

ส าหรับกลุ่มปศุสัตว์มีการเก็บเงินค่าสมาชิก 300 บาทส าหรับผู้ที่จะเข้ากลุ่ม ใน
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน แบ่งเวรในการดูแลเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ท าหน้าที่ 2 วัน โดยไม่มี
ค่าจ้างรายวัน แต่จะมีเงินปันผลจากการขายผลผลิตในแต่ละครั้ง 

 

ภาพที่ 4.5 วสิาหกิจชุมชนคนรักแพะ หมู ่2  RD Farm 
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เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มนี้ เป็นมุสลิมทั้งหมด กลุ่มปศุสัตว์จึงมีแนวคิดในการ
ด าเนินการท่องเที่ยว โดยอยากให้มีร้านอาหารฮาลาล ที่มีการน าผลผลิตจากฟาร์มคือเนื้อแพะมาเป็น
วัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร จัดท าเป็นร้านอาหารท้องถิ่น นอกเหนือจากการเลี้ยงแพะแล้ว
กลุ่มนี้จะมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นด้วย จึงมีแนวคิดในการด าเนินการท่องเที่ยวโดยการมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมให้อาหารแพะ ป้อนนมลูกแพะ ให้อาหารปลา และขี่ม้าชมทุ่งนา  
เป็นต้น 

ส าหรับการเชื่องโยงการเดินทางของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระหว่างแต่ละกลุ่ม
กิจกรรม ทางผู้บริหารในพื้นที่มีแนวคิดที่จะใช้รถขนส่งสาธารณะที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในการ
เดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถอีแต๊ก รถอีแต๋น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชน นอกจากกลุ่มกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่มที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ที่สิงหนาทยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีก
หลายกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสตรีมุสลิมต าบลสิงหนาท เกษตรกรกลุ่มข้าวปลอดภัย และ
มีนโยบายในการสร้างคาเฟ่ทุ่งนา เพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของการท่องเที่ยวที่สิงหนาท ทั้งนี้ชุมชน
สิงหนาทมีศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง โดย
ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี การบริหารจัดการและการ
ด าเนินการด้วยชุมชนเอง 

แต่ละกลุ่มกิจกรรมมีแนวคิดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการท่องเที่ยว ดังนี ้ 
1) กลุ่มล่องเรือ มีแนวคิดที่จะน าเรือพายที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วมาใช้ในการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการน าสิ่งของที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดต้นทุน รวมทั้งลดการปล่อย
มลพิษ และปรับพื้นที่สองฝั่งคลองให้เป็นตลาดน้ า มีการน าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มกิจกรรมอื่นมาจัด
จ าหน่าย เช่น ผลผลิตจากกลุ่มเกษตร กลุ่มปศุสัตว์ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ  ที่ให้คนใน
ชุมชนมาออกร้าน  

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มล่องเรือ มีดังน้ี 
1. การล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นการ

ล่องเรือเยี่ยมชมบรรยากาศของชุมชน ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยจะไม่มีการตั้ง
ร้านค้าริมสองฝั่งคลอง เพื่อไม่ให้เกิดการบดบังทัศนียภาพนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน โดยมีระยะทางไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร  

2. เลือกซื้อสินค้าจากเรือสินค้าชาวบ้านที่มีการน าผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจ าหน่าย 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากเรือสินค้าของชาวบ้านซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชน 

3. ท ากิจกรรม CSR เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การเก็บผักตบชวา  
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2) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบันมีการเก็บสะสมเครื่องมือที่ใช้ในการท าเกษตรกรรมตั้งแต่
อดีต จึงมีแนวคิดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการท่องเที่ยวโดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการท า
เกษตรกรรมตั้งแต่อดีตมาจัดแสดง และบริเวณภายนอกสถานที่จัดแสดงก็จะมีการน าผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มกิจกรรมอื่นมาจัดจ าหน่าย   

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มพิพิธภัณฑ ์มีดังน้ี 
1. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชุมชนใน

สมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เกวียน คันไถ เครื่องสีข้าว หม้อต้มยา สุ่มจับปลา ลอบดัก
ปลา เป็นต้น 

2. เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน 

3) กลุ่มเกษตรกรรม ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรรมได้มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร
ไปยังต่างประเทศจึงมีแนวคิดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการท่องเที่ยวโดยการน าผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีจุดเด่นในเรื่องของผักปลอดภัยมาจัดจ าหน่ายที่จุดท่องเที่ยวของตน บริเวณตลาดน้ า และ
พิพิธภัณฑ ์

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มเกษตรกรรม มีดังน้ี 
1. การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อ

ผลผลิตโดยเลือกเก็บได ้
2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

4) กลุ่มโซลาร์เซลล์ ที่ต าบลสิงหนาทมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ า
ให้กับคนในชุมชน ซึ่งสถานีโซลาร์เซลล์มีทั้งหมด 5 สถานี โดยมีแนวคิดที่จะเลือก 1 สถานีมาจัดแสดง
นิทรรศการพลังงานทดแทน เช่น โครงการพลังงานทดแทนชุมชน โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มโซลาร์เซลล์ มีดังน้ี 
1. มีศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาหลักการ

ท างานของระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
2. มีการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน 

5) กลุ่มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์ที่สิงหนาทจะเลี้ยงแพะเพื่อส่งออกเป็นหลัก แต่ก็ยังมีการ
เลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ด้วย ทั้ง ปลา ม้า วัว และมีทุ่งนาอยู่ภายในฟาร์มด้วย จึงมีแนวคิดในการด าเนินงาน
การท่องเที่ยวโดยการมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมให้อาหารแพะ ป้อนนมลูกแพะ ให้
อาหารปลา และขี่ม้าชมทุ่งนา เป็นต้น  



78 
 

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มปศุสัตว ์มีดังน้ี 
1. การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนในการท าปศุสัตว์ เช่น การให้อาหาร

สัตว ์การขี่ม้าชมทุ่งนา 
2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม เช่น เนื้อแพะ อาหารที่มีวัตถุดิบ

หลักมาจากแพะ 

ผลจากการลงส ารวจและสัมภาษณ์ชุมชน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนสิงหนาท ซึ่งพบว่า 
ชุมชนสิงหนาท เดิมมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้น าในชุมชน
ต้องการให้คนในชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น และมีความต้องการให้ชุมชนเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเริ่มจากการด าเนินการของกลุ่มกิจกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มล่องเรือ กลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งผู้บริหารได้มีแนวนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีเป้าหมายคือ “ชุมชนเป็นเจ้าของและด าเนินการด้วยตนเอง” 
กล่าวคือ ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากท้องถิ่น ไม่ต้องออกไปหางานนอกพื้นที่ โดยมีการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดการเกิดของเสียและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การ
รวมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการภายในกลุ่มต้องพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินการต่อไป ในส่วนของชุมชนสิงหนาทมีศักยภาพ ความพร้อม 
และความต้องการในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ประชาชนในชุมชนส่วนมาก
ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการท่องเที่ยว จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนชุมชน ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 

4.2 การวิเคราะห์ความต้องการนักท่องเที่ยว 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอ 
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการ
ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว จ านวน 100 คน  แล้วน ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการนักท่องเที่ยว เพื่อน าข้อมูลที่ได้ในส่วนของนักท่องเที่ยวไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของสิงนาท โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ 
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ ตลาดน้ าอโยธยา ตลาดน้ าทุ่งบัวชม ตลาดโกงโค้ง และฟาร์ม 
เมล่อน Papa'SAM ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดผลการศึกษาแสดงได ้ดังนี ้
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4.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน สรุปได้ดังนี ้

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 21 21.0 
หญิง 79 79.0 

รวม 100 100.0 
2. อายุ   

18 – 24 ปี 31 31.0 
25 – 32 ปี 35 35.0 
33 – 39 ปี 14 14.0 
40 – 46 ปี 11 11.0 
47 – 53 ปี 4 4.0 
54 – 60 ปี 3 3.0 
60 ปีขึ้นไป 2 2.0 

รวม 100 100.0 
3. การศึกษา   

ประถมศึกษา 2 2.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 18.0 
อนุปริญญา/ปวส. 7 7.0 
ปริญญาตร ี 48 48.0 
สูงกว่าปริญญาตร ี 23 23.0 

รวม 100 100.0 
4. อาชีพ   

ธุรกิจส่วนตัว 14 14.0 
พนักงานบริษัท 39 39.0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 2 2.0 
รัฐวิสาหกิจ 4 4.0 
รับจ้างทั่วไป 3 3.0 
เกษตรกร 1 1.0 
นักเรียน/นักศกึษา 29 29.0 
แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน 5 5.0 
อื่น ๆ 3 3.0 

รวม 100 100.0 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า 9,000 บาท 20 20.0 
9,001 – 14,000 บาท 18 18.0 
14,001 – 19,000 บาท 22 22.0 
19,001 – 24,000 บาท 10 10.0 
24,001 – 29,000 บาท 5 5.0 
29,001 – 34,000 บาท 9 9.0 
34,001 – 39,000 บาท 5 5.0 
39,000 ขึ้นไป 10 10.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 4.1. พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ย วใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79 มากที่สุดมีอายุระหว่าง 25 – 32 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 18 – 24 ปี และ 33 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 และ 14 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญา
ตรี และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 23 และ 18 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่มพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 29 และ 14 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีรายได้มากที่สุดคือ 14,001 – 
19,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 9,000 บาท/เดือน และ9,001 – 
14,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 20 และ 18 ตามล าดับ 
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4.2.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน สรุป
ได้ดังนี ้

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้คือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1.1 ท่องเที่ยว/พักผ่อน 80 80.0 
1.2 เยี่ยมญาติ/เพื่อน 14 14.0 
1.3 ติดต่อธุรกิจ/ดูงาน 1 1.0 
1.4 ประชุม/สัมมนา 1 1.0 
1.5 ทัศนะศึกษา/หาความรู ้ 13 13.0 
1.6 ท าบุญไหว้พระ 30 30.0 
1.7 ทางผ่าน 13 13.0 
1.8 อื่น ๆ 1 1.0 

2. ลักษณะการเดินทาง 
คนเดียว 2 2.0 
ครอบครัว 57 57.0 
กลุ่มเพื่อน 38 38.0 
บริษัททัวร ์ 3 3.0 

รวม 100 100.0 
3. ยานพาหนะในการเดินทาง 

รถยนต์ส่วนตัว 82 82.0 
รถโดยสารประจ าทาง 4 4.0 
รถเช่า/รถตู ้ 9 9.0 
รถยนต์บริษัทน าเที่ยว 3 3.0 
รถจักรยานยนต ์ 2 2.0 
รถไฟ 0 0.0 

รวม 100 100.0 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
4. ท่านหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1 หนังสือพิมพ ์ 2 2.0 
4.2 อินเตอร์เน็ต 81 81.0 
4.3 วารสาร/นิตยสาร 6 6.0 
4.4 วิทยุ/โทรทัศน ์ 11 11.0 
4.5 ญาติ/เพ่ือน 41 41.0 
4.6 ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว 14 14.0 
4.7 บริษัททัวร ์ 6 6.0 

5. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งประมาณเท่าไหร่ 
 

ต่ ากว่า 1,000 บาท 16 14.0 
1,000 – 3,000 บาท 49 49.0 
3,001 – 5,000 บาท 25 25.0 
5,001 – 7,000 บาท 7 7.0 
มากกว่า 7,000 บาท 3 3.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุดคือ การท่องเที่ยว/พักผ่อน คิดเป็น
ร้อยละ 80 รองลงมาคือ ท าบุญไหว้พระ และเยี่ยมญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 30 และ 14 ตามล าดับ 
ลักษณะการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ เดินทางกันเป็นครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57  
รองลงมาคือ กลุ่มเพื่อนและบริษัททัวร์ คิดเป็นร้อยละ 38 และ 3 ตามล าดับ ส าหรับยานพาหนะใน
การเดินทางมากที่สุดคือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ รถเช่า/รถตู ้และ
รถโดยสารประจ าทาง คิดเป็นร้อยละ 9 และ 4 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ ญาติ/เพื่อนและศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ 41 และ 14 ตามล าดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ 1,000 – 3,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ  49 รองลงมาคือ 3,001 – 5,000 บาท และต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และ 
16 ตามล าดับ  
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4.2.3 ผลการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน สรุปได้ดังนี ้

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
ต้องการ 

ด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
1. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ไม่เสื่อมโทรม 3.98 0.77 มาก 
2. ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ส่ง

เสียงดัง 
3.78 0.89 มาก 

3. อากาศสดชื่นและไม่มีมลพิษ 4.00 0.90 มาก 
4. การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.52 1.01 มาก 
5. มีอุปกรณ์รองรับขยะเพียงพอและเหมาะสม 3.56 0.91 มาก 
6 . ชุมชนมี วิถี ชี วิต  ความ เป็ นธรรมชาติ และมี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
4.01 0.80 มาก 

รวม 3.81 0.88 มาก 
ด้านการคมนาคม 

1. ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.07 0.77 มาก 
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง 4.00 0.85 มาก 
3. ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจนเข้าใจง่าย 3.92 0.81 มาก 
4. รถขนส่งสาธารณะที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนใน

การเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถอีแต๊ก 
รถอีแต๋น 

3.69 0.93 มาก 

รวม 3.92 0.84 มาก 
ด้านความปลอดภัย 

1. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 3.68 0.91 มาก 
2. มีสถานพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยว 3.48 0.82 มาก 
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ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

3. มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนอย่างเหมาะสม 3.67 0.87 มาก 
รวม 3.61 0.87 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. การบริการด้านสุขอนามัย เช่น ห้องน้ า 3.73 1.00 มาก 
2. สถานที่จอดรถ 3.86 0.84 มาก 
3. มีเอกสาร/แผ่นพับ/QR code เพื่อประกอบการ

ท่องเที่ยว 
3.46 0.86 มาก 

4.การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 3.59 0.93 มาก 
รวม 3.66 0.91 มาก 

ด้านสินค้าและบริการ 
1. ร้านอาหารท้องถิ่น  4.00 0.75 มาก 
2. ร้านขายสินค้า OTOP/ของที่ระลึก 3.94 0.79 มาก 
3. ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เครื่องด่ืม 3.84 0.79 มาก 
4. ความเหมาะสมของค่ายานพาหนะ 3.60 0.91 มาก 

รวม 3.85 0.81 มาก 
ด้านกิจกรรม 

1. การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 3.94 0.83 มาก 
2. ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 4.00 0.83 มาก 
3. ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 3.97 0.88 มาก 
4. มีบุคลากรให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมี

คุณภาพ  
3.76 0.84 มาก 

รวม 3.91 0.85 มาก 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมาก ในทุกหัวข้อ ได้แก่  1. 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ไม่เสื่อมโทรม 2. ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ส่ง
เสียงดัง 3. อากาศสดชื่นและไม่มีมลพิษ 4. การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. มีอุปกรณ์
รองรับขยะเพียงพอและเหมาะสม 6. ชุมชนมีวิถีชีวิต ความเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มี
ค่าเฉลี่ย 3.98, 3.78, 4.00, 3.52, 3.56 และ 4.01 ตามล าดับ  

2) ด้านการคมนาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นราย
หัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมาก ในทุกหัวข้อ ได้แก่ 1. ความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2. ความปลอดภัยในการเดินทาง 3. ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจน
เข้าใจง่าย 4. รถขนส่งสาธารณะที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
รถอีแต๊ก รถอีแต๋น มีค่าเฉลี่ย 4.07, 4.00, 3.92  และ 3.69 ตามล าดับ  

3) ด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นราย
หัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมาก ในทุกหัวข้อ ได้แก่ 1. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 2. มีสถานพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยว 3. มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือน
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.68, 3.48 และ 3.67 ตามล าดับ 

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากในทุกหัวข้อ ได้แก่ 1. การ
บริการด้านสุขอนามัย เช่น ห้องน้ า  2. สถานที่จอดรถ 3. มีเอกสาร/แผ่นพับ/QR code เพื่อ
ประกอบการท่องเที่ยว 4.การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.73, 3.86, 3.46 
และ 3.59 ตามล าดับ 

5) ด้านสินค้าและบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาเป็น
รายหัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมาก ในทุกหัวข้อ ได้แก่ 1. ร้านอาหารท้องถิ่น 
2. ร้านขายสินค้า OTOP/ของที่ระลึก 3. ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เครื่องดื่ม  4. ความ
เหมาะสมของค่ายานพาหนะ มีค่าเฉลี่ย 4.00, 3.94, 3.84 และ 3.60 ตามล าดับ  

6) ด้านกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นราย
หัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากในทุกหัวข้อ ได้แก่ 1. การเปิดโอกาสให้ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 2. ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 3. ความน่าสนใจของ



86 
 

 

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 4. มีบุคลากรให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 
3.94, 4.00, 3.97 และ 3.76 ตามล าดับ  

ผลความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านการคมนาคม มีค่าเฉลี่ย 
3.92 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านสินค้าและบริการ ด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านความปลอดภัย มีค่าเฉี่ย 3.91, 3.85, 3.81, 3.66 และ 3.61 ตามล าดับ 

4.2.4 ผลการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบล
สิงหนาท ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน สรุปได้ดังนี ้

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรม
ท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 

กิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

กิจกรรมล่องเรือ  
1. ล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชมธรรมชาติและวิถี

ชีวิตชาวบ้าน 
3.98 0.72 มาก 

2. ท ากิจกรรม CSR เช่น การเก็บผักตบชวา 3.56 0.88 มาก 
รวม 3.77 0.80 มาก 

กิจกรรมพิพิธภัณฑ ์
1. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของ

ชุมชนในสมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
เกวียน 

3.80 0.77 มาก 

2. เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดี
งามที่คงอยู่ในชุมชน 

3.98 0.70 มาก 

รวม 3.89 0.74 มาก 
กิจกรรมเกษตรกรรม 

1. การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถ 4.06 0.75 มาก 
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กิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

เก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได ้
2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4.02 0.75 มาก 

รวม 4.04 0.75 มาก 
กิจกรรมโซลาร์เซลล ์

1. ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 3.70 0.88 มาก 
2. ชมนิทรรศการพลังงานทดแทน 3.70 0.84 มาก 

รวม 3.70 0.86 มาก 
กิจกรรมปศุสตัว์ 

1. การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนในการท า
ปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารสัตว ์

3.85 0.93 มาก 

2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม 3.76 0.83 มาก 
รวม 3.81 0.88 มาก 

หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างในกิจกรรมท่องเที่ยว
ของต าบลสิงหนาทของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน สรุปได้ดังนี้ 

1) กิจกรรมล่องเรือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อพิจารณาเป็นราย
หัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ล่องเรือลัดเลาะไปตาม
คลองชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 2. ท ากิจกรรม CSR เช่น การเก็บผักตบชวา มีค่าเฉลี่ย 3.98 
และ 3.56 ตามล าดับ 

2) กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณาเป็น
รายหัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้
ในการประกอบอาชีพของชุมชนในสมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เกวียน 2. เรียนรู้วิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.80 และ 3.98 ตามล าดับ 
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3) กิจกรรมเกษตรกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณาเป็น
รายหัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การเข้าชมสวน
เกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้  2. การจ าหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีค่าเฉลี่ย 4.06 และ 4.02 ตามล าดับ 

4) กิจกรรมโซลาร์เซลล์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 เมื่อพิจารณาเป็น
รายหัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ทดแทน 2. ชมนิทรรศการพลังงานทดแทน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และ 3.70 ตามล าดับ 

5) กิจกรรมปศุสัตว์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณาเป็นราย
หัวข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในระดับมากทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การสัมผัสกับวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนในการท าปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารสัตว์ 2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
ฟาร์ม มีค่าเฉลี่ย 3.85 และ 3.76 ตามล าดับ 

ผลความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบล 
สิงหนาทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือ กิจกรรม
เกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมล่องเรือ และ
กิจกรรมโซลาร์เซลล ์มีค่าเฉลี่ย 3.89, 3.81, 3.77 และ 3.70 ตามล าดับ 
 

4.3 การเชื่อมโยงกิจกรรมของชุมชนสิงหนาท 

 จากการศึกษาข้อมูลของทุกกลุ่มกิจกรรมทั้ง 5 แห่ง ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ภายในชุมชน โดยใช้หลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศเป็นแนวทางในการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้แต่ละกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดต้นทุนบางประเภทที่
สามารถลดได้ มีการน าของเสียมาใช้ประโยชน์ และมีการใช้ทรัพยากรหรือสาธารณูปโภคร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า ซึ่งการแลกเปลี่ยนดังกล่าวช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดรายจ่าย และส่งผลประโยชน์ต่อ
ด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสิงหนาท นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารท้องถิ่น ร้านขายสินค้า 
OTOP และของที่ระลึก ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งที่จอดรถ 
ห้องน้ า ถังขยะ ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการให้ ในแหล่งท่องเที่ยวมี
กิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ รวมทั้งได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
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 จากการศึกษาศักยภาพของชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยข้อมูลศักยภาพ
ของชุมชนได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากตัวแทนของทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรม และข้อมูลความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คน สามารถสรุปการเชื่อมโยง
กิจกรรมของชุมชนสิงหนาทระหว่าง 5 กลุ่มและความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนี้ กลุ่มโซลาร์เซลล์
จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ าให้กับทั้งชุมชน กลุ่มล่องเรือจะให้กลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่ม 
ปศุสัตว์น าสินค้ามาขายบริเวณตลาดน้ า กลุ่มเกษตรกรรมมีการน าเศษผักที่นอกเหนือจากการน าไป
หมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้กันเองภายในกลุ่มส่งต่อให้กับกลุ่มปศุสัตว์เพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์ ส าหรับกลุ่ม  
ปศุสัตว์มีการน ามูลแพะส่วนหนึ่งนอกเหนือจากส่วนที่ขายส่งต่อไปให้กับกลุ่มเกษตรกรรมเพื่อน าไป
หมักเป็นปุ๋ยคอก ในส่วนของกลุ่มพิพิธภัณฑ์จะให้พื้นที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ส าหรับการน าสินค้า
จากกลุ่มเกษตรกรรมและปศุสัตว์มาจัดจ าหน่าย และมีการน าความต้องการของนักท่องเที่ยวมา
เชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวของสิงหนาท เช่น การน าผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่ม 
ปศุสัตว์มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท าอาหารเพื่อจัดท าเป็นร้านอาหารท้องถิ่น มีรายละเอียดดัง
ปรากฏในภาพที่ 4.6 
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หมายเหต ุ                  กิจกรรมของสิงหนาท                       ทรัพยากรที่ใช้แลกเปลี่ยน           สินค้า/บริการ ระหว่างกลุ่มกิจกรรม 
                               วัตถุดิบในกระบวนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร                        การเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่ม                                

ภาพที่ 4.6 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร วัตถุดิบ และการใชท้รัพยากรร่วมกันของแต่ละกลุ่มกิจกรรมในชุมชนสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
 

 

กลุ่มเกษตรกรรม 

กลุ่มล่องเรือ 

กลุ่มปศุสัตว ์

จ าหน่ายนอกชุมชน 

เศษผัก 

มูลสัตว์ 

น าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย 

น าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย 

สูบน้ า 

กลุ่มโซลาร์เซลล ์

กลุ่มพิพธิภัณฑ ์

น าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย 

สูบน้ า 
น าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย 

ร้านอาหารท้องถิ่น 
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4.4 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) มี
ประโยชน์คล้ายกับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินโดยทั่วไป  คือ เป็นการใช้เครื่องมือทบทวน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการ เพื่อน ามาปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนงานของกิจการใน
อนาคต เพื่อประเมินผลและวัดความคืบหน้าของการด าเนินการ โดยที่ไม่ได้ค านึงในแง่ของเศรษฐกิจ
อย่างเดียว แต่มีการค านึงถึงผลลัพธ์ที่ได้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้
จากการลงทุนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสะท้อนข้อมูลว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการมากน้อยเพียงใด แต่วิธีการนี้มีข้อจ ากัดอยู่ ด้วยเหตุที่การวัดมูลค่าของ
กิจกรรมที่ด าเนินงานความยุ่งยากในกรณีที่ บางการด าเนินการบางกิจกรรมหาราคาตลาดมา
เทียบเคียงไม่ได้ เนื่องจากในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนต้องมีการตีความทั้ง
ต้นทุนในการผลิตและประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้
บางอย่างยากต่อการเทียบเป็นมูลค่า 

ส าหรับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการด าเนินการของกลุ่มกิจกรรม
ในต าบลสิงหนาท มีการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตทั้งข้อมูลวัตถุดิบและปัจจัยน าเข้าที่สามารถ
แปลงเป็นตัวเงินทั้งหมดโดยใช้หน่วยเป็นต่อปี เพื่อดูผลตอบแทนระยะยาว และผลประโยชน์ที่ได้ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อได้มูลค่าทางการเงินของแต่ละตัวชี้วัดจากแต่ละกิจกรรมแล้ว 
สามารถเอาตวัเลขนั้นมาค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนได ้ดังนี ้

 

กล่าวคือ น ามูลค่าและประโยชน์ที่ได้ในปัจจุบันทั้งหมดมาหารกับมูลค่าจากการลงทุนทั้งหมดที่
ใช้ไป จะได้ออกมาเป็นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ท าการประเมินผลตอบแทนดังกล่าวโดย
สะท้อนต้นทุนในการลงทุนของแต่ละกิจกรรมครอบคลุมผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการคาดการณ์ในกรณีที่มีการรวมตัวกันของทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรม 
เมื่อน าต้นทุนในการด าเนินการมาประเมินผลตอบแทนให้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า ทุกกิจกรรมมีค่าของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 
หมายถึง ในทุกการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกรรมของชุมชนจะมีผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่า 1 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = 
มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 
 มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป 
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นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิตแต่ละกระบวนการที่สามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้ผลิต  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท มีการด าเนินการท่องเที่ยวเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
เท่านั้น เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการให้วิถีชีวิตของชุมชนด าเนินไปในรูปแบบเดิม คือ ไม่
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน แต่ต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นสามารถสร้าง
รายได้จากท้องถิ่น ไม่ต้องออกไปหางานนอกพื้นที่ โดยชุมชนยังคงรูปแบบในการประกอบอาชีพ
ตามเดิม และต้องการใช้การท่องเที่ยวเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้สินค้าของต าบลเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายในการส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งไม่ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก ซึ่ งไม่ต้องให้มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 100 คน/วัน เพราะมีความต้องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย จึงค านวณผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนโดยคิดในกรณีที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวในวันเสาร์และอาทิตย์  และมี
นักท่องเที่ยว จ านวน 100 คน เท่านั้น 

จากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กลุ่มกิจกรรมที่มีค่าผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มล่องเรือ มีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.40 
รองลงมาคือ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มโซลาร์เซลล์ โดยมีมูลค่า
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.19, 1.66, 1.60 และ 1.25 ตามล าดับ ซึ่งรายละเอียดการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมอธิบายได้ ดังต่อไปนี ้
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1) กลุ่มล่องเรือ  
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มล่องเรือ ทางกลุ่มต้องการใช้เรือที่ทางชุมชนมีอยู่แล้ว 

จ านวน 10 ล า มารองรับนักท่องเที่ยว มีระยะทางในการล่องเรือ 4 กิโลเมตร (ไปกลับ) มีต้นทุนการ
ผลิตในส่วนของค่าก่อสร้างท่าเรือและค่าจ้างแรงงานคนในการปรับปรุงทัศนียภาพ มีผลประโยชน์ที่ได้
จากการด าเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดจากการค านวณ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี ้

ตารางที่ 4.5 ต้นทุนการผลิตของกลุ่มล่องเรือ 

ต้นทุนการผลิต 
จ านวน 

(หน่วย/ปี) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

1. เรือพาย - - - มีอยู่แล้ว 

2. ค่าก่อสร้างท่าเรือ   

96,986 
(969,859/10) 

อายุการใช้งาน 
10 ปี 

- ค่ าวัสดุ ที่ ใช้ ในการสร้างท่ า เรือ 
ขนาด 3 x 8 ม. 

- 814,234* 

- ค่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างสะพานเหล็ก
ปรับระดับ ขนาด 1.50 x 8.50 ม. 

- 155,625* 

3. ค่าบ ารุงรักษาท่าเรือ 3 ครั้ง 20,000* 60,000  

3. ปรับปรุงทัศนียภาพ 
- การตัดกิ่งไม้และก าจัดวัชพืช 

3 คน 300** 234,000 
ท างาน 5 วัน/
สัปดาห ์

รวม 390,986 บาท/ปี 

หมายเหตุ * กรมเจ้าท่า (2561) 
** คิดตามแรงงานขั้นต่ า 

ตารางที่ 4.6 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มล่องเรือ 
ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

- รายได้จากการล่องเรือ ล าละ 300 
บาท ระยะทาง 4 กม.(ไปกลับ) 
คิดจากเรือ 1 ล า วิ่ง 3 รอบ/วัน ได้
เป็น  104* วันx (300บาท  x 10 
ล า) x 3 รอบ = 936,000 บาท/ปี 

รวม 936,000 บาท/ปี 

- เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 
- สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ มีช่องทางใน
การจ าหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น 

 

- ใช้เรือพายเพื่อลดการก่อมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก คือ เรือเครื่องใช้น้ ามันดีเซล 
ซึ่งน ามันดีเซล 1 ลิตร 

มีค่า emission factor =2.71433**  
KgCO2eq/หน่วย เรือใช้น้ ามัน 0.36 
ลิตร/กม. ระยะทาง 2กม. เดินทางไป



94 
 

 

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

กลับ(0.36 x 4 = 1.44 ลิตร)  
คิดเป็น (2.71433 x 1.44) x 10 ล า 
x 3รอบ  
= 117.26 KgCO2eq/หน่วย 

ขาย Carbon Credit  
ราคา Carbon Credit คือ0.2***ยูโร
หรือ 6.76 บาท/หน่วย คิดเป็น 6.76 
x 117.26 = 792.67 บาท 

- ก าจัดวัชพืชในน้ า เช่น ผักตบชวา 

รวม 792.67 บาท/ปี 

รวม 936,793 บาท/ปี 

หมายเหตุ * การท่องเที่ยวมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย ์(52 สัปดาห์ x 2 วัน) 
** อ้างอิงค่า Emission Factor ในการค านวณจากคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอน

ฟรุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, 2562 
*** อ้างอิงราคา Carbon Credit ในการค านวณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน), 2562 (ราคา ณ วันที่ 3 กันยายน 2562)  

ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของกลุ่มล่องเรือ คือ  
= 936,793/390,986 
= 2.40 

จากการค านวณ SROI ของกลุ่มล่องเรือ มีค่าเท่ากับ 2.40 หมายถึง ทุกการลงทุน 1 บาท จะ
ให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 2.40 บาท โดยจากการค านวณ SROI พบว่า มีต้นทุน
การผลิตในค่าก่อสร้างท่าเรือค่อนข้างสูง แต่เมื่อน ามาค านวณจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมอายุ จึงมีการคิด
ค่าเฉลี่ยในการก่อสร้างเป็นปี โดยน าค่าเสื่อมอายุประมาณ 10 ปี เข้ามาค านวณ และมีต้นทุนในการ
บ ารุงรักษาท่าเรือและการจ้างแรงงาน ซึ่งผลประโยชน์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางด้านไม่
สามารถน ามาตีเป็นมูลค่าได้ สามารถสรุปผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกลุ่มล่องเรือ ได้ดัง
ภาพที่ 4.7  
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ภาพที่ 4.7 สรุปผลการประเมิน SROI กลุ่มล่องเรือของต าบลสิงหนาท 
  

กลุ่มล่องเรือ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- รายได้จากการล่องเรือ  
(936,000 บาท/ปี) 

ผลประโยชน์ทางสังคม 
- เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 
- สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ มีช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้ามาก
ยิ่งขึ้น 

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
- ใช้ เรือพายเพื่ อลดการก่ อ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Carbon 
Credit = 792.67 บาท/ป)ี 
- ก า จั ด วั ช พื ช ใน น้ า  เช่ น 
ผักตบชวา 

มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(SROI) = 2.40 

เรือพาย เป็นเรือที่ชุมชนมีอยู่แล้ว 
จ านวน 10 ล า 

ปรับปรุงทัศนียภาพ โดยการตัดกิ่งไม้และ
ก าจัดวัชพืช ค่าแรงงาน 3 คน 
 (234,000 บาท/ปี) 

ค่าก่อสร้างท่าเรือ 96,986 บาท/ป ี

ค่าบ ารุงรักษาท่าเรือ 60,000 บาท/ปี 
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2) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ 
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ สิ่งของที่น ามาจัดแสดงส่วนมากเป็นมรดกที่

ตกทอดมาจากรุ่นพ่อแม่และมีบางส่วนที่สะสมเอง มีต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าจ้าง
แรงงานคนในการจัดการพิพิธภัณฑ์ มีผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มพิพิธภัณฑ์มีรายละเอียดจากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4.7 ต้นทุนการผลิตของกลุ่มพิพิธภัณฑ ์

ต้นทุนการผลิต 
จ านวน 

(หน่วย/ปี) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท/ปี) 
หมายเหต ุ

1. สิ่งของที่น ามาจัด
แสดง 

- - 100,000* 
มีทั้งไดร้ับมาและสะสม
เอง 

2. ค่าไฟฟ้า 12 ครั้ง 400 4,800*  

3. ค่าแรง  5 คน  300 156,000 ท างาน 104** วัน 

รวม 260,800 บาท/ป ี

หมายเหตุ * ผลการสอบถามตัวแทนกลุ่ม 
** การท่องเที่ยวมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย ์(52 สัปดาห์ x 2 วัน) 
 

ตารางที่ 4.8 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ 
ผลประโยชน ์

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ค่าเข้าชม 40 บาท/คน 
คิดเป็น 104วัน* x (100คน x 
40บาท)  
 
รวม 416,000 บาท/ปี 

- มี ก า ร น า สิ น ค้ า จ า ก ก ลุ่ ม
เกษตรกรรมและปศุสัตว์มา
จ าห น่ ายบ ริ เวณ ด้ าน ห น้ า
พิพิธภัณฑ์ 

- เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ มีมา
ตั้งแต่อดีตผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่
น ามาจัดแสดง 

- เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ส ร้ า ง
จิตส านึ ก ในการดู แลอนุ รักษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ผ่ า น ข้ า ว ข อ ง
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ 
 

รวม 416,000 บาท/ป ี

หมายเหตุ * การท่องเที่ยวมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย ์(52 สัปดาห์ x 2 วัน) 
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ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของกลุ่มพิพิธภัณฑ ์คือ  
= 416,000/260,800 
= 1.60 

 จากการค านวณ SROI ของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 1.60 หมายถึง ทุกการลงทุน 1 บาท 
จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.60 บาท โดยจากการค านวณ SROI พบว่า มี
ต้นทุนการผลิตจากค่าไฟฟ้าและค่าแรงงาน ส าหรับต้นทุนสิ่งของที่น ามาจัดแสดงซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ไม่
สามารถน ามาค านวณเป็นรายปีได้ ดังนั้นผลการค านวณ SROI ในครั้งนี้จึงเป็นการค านวณตั้งต้นที่มี
การคิดรวมต้นทุนทุกอย่าง ผลประโยชน์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถน ามาตีเป็นมูลค่าได้ 
สามารถสรุปผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกลุ่มพิพิธภัณฑ ์ได้ดังภาพที ่4.8  

 
ภาพที่ 4.8 สรุปผลการประเมิน SROI กลุ่มพิพิธภัณฑข์องต าบลสิงหนาท 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

- ค่าเข้าชม 40 บาท/คน 
คิดเป็น 104วัน* x (100คน 
x 40บาท)  
= 416,000 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ทางสังคม 
- จ าหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรรม

และปศุสัตว์ 
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตผ่าน
ข้าวของเครื่องใช้ที่น ามาจัดแสดง 

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
- เกิดการเรียนรู้และสร้างจึต
ส านึ ก ใน ก ารดู แ ลอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแ วดล้ อม  ผ่ าน ข้ าวขอ ง
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ ์

กลุ่มพิพิธภัณฑ ์

มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ(SROI) = 1.60 

สิ่งของที่น ามาจัดแสดงส่วนมากเป็นมรดกที่ตกทอด
มาจากรุ่นพ่อแม่  
มีบางส่วนที่สะสมเอง มูลค่า 100,000 บาท 

ค่าไฟที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ 4,800 บาท/ป ี
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3) กลุ่มเกษตรกรรม 
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรรม มีสมาชิกทั้งสิ้น 32 ราย ใช้ที่ดินของ

ตนเองในการปลูกผักขนาดของที่ดินประมาณ 2 งาน/ครัวเรือน (2 งาน = 800 ตร.ม.) และมีผักที่ปลูก
ขายประมาณ 30 ชนิด แต่มีเพียง 4 ชนิดที่สามารถส่งขายได้ตลอดทั้งปี โดยใน 1 ปี จะลงเมล็ดพันธุ์ 
3 ครั้ง ดังนั้นต้นทุนการผลิตและผลประโยชน์ที่ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงค านวณ
จากผลลัพธ์รวมที่ได้จากการด าเนินการของกลุ่มและคิดเฉพาะผักที่ส่งขายได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรรมมีรายละเอียดจากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังน้ี 

ตารางที่ 4.9 ต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรรม 

ต้นทุนการผลิต 
จ านวน 

(หน่วย/ปี) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

1. พันธุ์พืช***    คิดเฉพาะผักที่ขายได้ตลอดทั้งปี 

- มะเขือพวง - - - ต้นพันธุ์เดิม 

- กะเพรา 3 ครั้ง 15** 2,880 1 ซอง ปลูกได้ 100 ตร.ม. 

- ผักบุ้งจีน 3 ครั้ง 15** 2,880 1 ซอง ปลูกได้ 100 ตร.ม. 

- โหระพา 3 ครั้ง 15** 2,880 1 ซอง ปลูกได้ 100 ตร.ม. 

2. ปุ๋ย     

- ปุ๋ย NPK 96 กิโลกรัม 16 1,536 
ใส่ 1 ครั้ง/การปลูก ใน 1 ปี ปลูก 3 
ครั้ง 

- ปุ๋ยอินทรีย์ - - - ได้จากการหมักเศษผักที่คัดแยก 

3. สารชีวภาพก าจัดแมลง 32 ลิตร 5 8,320 ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4. ค่าแรง     

- ค่าจ้างปลูกผัก - - - ไม่มีค่าจ้างเพราะท ากันเอง 

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 32 คน 300* 499,200 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

รวม 517,696 บาท/ปี 

หมายเหตุ * คิดตามแรงงานขั้นต่ า 
** เมล็ดผักเจียไต๋ราคา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
*** คิดในกรณีที่ 1 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ ปลูกผักทั้ง 4 ชนิด เท่า ๆ กัน คือ 1 ครัวเรือน มี

พื้นที่ในการเพาะปลูก 800 ตร.ม. แบ่งปลูกชนิดละ 200 ตร.ม. ดังนั้น ต้องใช้เมล็ด
ผักเจียไต๋ 2 ซอง/ชนิด ในการปลูกแต่ละครั้ง  
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ตารางที่ 4.10 ผลประโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรรม 

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

- รายได้จากการขายผลผลิต* 
- มะเขือพวง 600 กก./เดือน 

ราคา 60 บาท/กก  

เป็นเงิน 432,000 บาท/ปี 

- กะเพรา 412 กก./เดือน  

ราคา 25 บาท/กก  

เป็นเงิน 123,600 บาท/ปี 

- ผักบุ้งจีน 600 กก./เดือน 

ราคา 25 บาท/กก  

เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี 

- โหระพา 412 กก./เดือน 

ราคา 25 บาท/กก  

เป็นเงิน 123,600 บาท/ปี 

รวม 859,200 บาท/ปี 

- เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน 

- ประชาชนได้บริโภคผักปลอดภัย
ซึ่ งดีต่ อสุ ขภาพและประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

 

-  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ
ใช้สารชีวภาพในการก าจัดแมลง 

-  เศษผักสามารถหมุนเวียนไปใช้
ประโยชน์ต่อได้น ามาใช้หมักเป็นปุ๋ย
เพื่อใช้กันภายในกลุ่ม  

-  ส่งต่อเศษผักที่คัดแยกที่เหลือจาก
การหมักออกไปให้กลุ่มปศุสัตว์เพื่อ
น าไปเป็นอาหารสัตว์ 

  

รวม 859,200 บาท/ปี 

หมายเหตุ * คิดเฉพาะผักที่ขายได้ตลอดทั้งป ี

ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของกลุ่มเกษตรกรรม คือ  
= 859,200/517,696 
= 1.66 

 จากการค านวณ SROI ของกลุ่มเกษตรกรรม มีค่าเท่ากับ 1.66 หมายถึง ทุกการลงทุน 
1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.66 บาท โดยจากการค านวณ SROI พบว่า 
มีต้นทุนการผลิตจากค่าพันธุพืช ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย และค่าสารชีวภาพก าจัดแมลง ส่วนผลประโยชน์
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถน ามาตีเป็นมูลค่าได้ สามารถสรุปผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนของกลุ่มเกษตรกรรมได้ดังภาพที ่4.9 
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ภาพที่ 4.9 สรุปผลการประเมิน SROI กลุ่มเกษตรกรรมของต าบลสิงหนาท 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
รายได้จากการขายผลผลิต 

- มะเขือพวง 432,000 บาท/ปี 

- กะเพรา 123,600 บาท/ปี 

- ผักบุ้งจีน 180,000 บาท/ปี 

- โหระพา 123,600 บาท/ปี 

รวม 859,200 บาท/ปี 

 

ผลประโยชน์ทางสังคม 

- เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน 

- ป ระช าช น ได้ บ ริ โภ ค ผั ก
ปลอดภัยซึ่งดีต่อสุขภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะใช้สารชีวภาพในการ
ก าจัดแมลง 

- เศษผักสามารถหมุนเวียนไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้น ามาใช้หมัก
เป็นปุ๋ยเพื่อใช้กันภายในกลุ่ม  

- ส่งต่อเศษผักที่คัดแยกที่เหลือ
จากการหมักออกไปให้กลุ่มปศุ
สัตว์เพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์ 

กลุ่มเกษตรกรรม 

มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(SROI) = 859,200/728,056 

 = 1.66 

พันธุ์พืช ผักพื้นบ้านประมาณ 30 ชนิด ขาย
ตามฤดูกาล แต่ชนิดที่ขายตลอดทั้งปี ได้แก่ 
มะเขือพวง กะเพรา ผักบุ้งจีน โหระพา  
(8,640 บาท/ปี) 

ใช้ปุ๋ย NPK + ปุ๋ยอินทรีย์ 
- ปุ๋ยสูตร NPK จากนอกชุมชน 1,536 บาท/ป ี

- ปุ๋ยอินทรีย์ ได้จากการหมักเศษผักทีค่ัดแยก 

สารชีวภาพก าจัดแมลง ก านันบัญชาจะให้หัวเชื้อ 6 
ลิตร แล้วน าไปขยายต่อเอง เมื่อขยายแล้วต้องเอามา
คืน 12 ลิตร เพื่อน าไปแจกต่อ 
วิธีขยาย หัวเชื้อ 1 ลิตร + ไข่ไก่ 3 ช้อนโต๊ะ + ผงชู
รส 2 ช้อนชา + น้ าเปล่า 5 ลิตร คิดเป็น 30 บาท/6 
ลิตร เท่ากับ 5 บาท/ลิตร ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ลิตร/ครัวเรือน มทีั้งสิ้น 32 ราย 
รวม (32x5 )x52 = 8,320 บาท/ปี 
 

ค่าแรงงาน 

- ค่าจ้างปลูกผัก ไม่มี เพราะเป็นการท า
กันเองในครัวเรือน 
- ค่ า ข น ส่ ง  3 2  ค น  คิ ด เบื้ อ งต้ น ต าม
ค่าแรงงานขั้นต่ า 728,056 บาท/ปี 
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4) กลุ่มโซลาร์เซลล์ 
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มโซลาร์เซลล์ ที่ต าบลสิงหนาทในอดีตจะมีค่าใช้จ่ายในการ

สูบน้ าเข้าสู่แปลงนาจากเครื่องสูบน้ าที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แต่เมื่อมีการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงช่วยลดค่าใช่จ่ายตรงนี้ได้ โดยมีสถานีโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 5 สถานี แต่ละสถานีมีขนาด
ก าลังผลิตไฟฟ้า 4,500 วัตต์ต่อชุด เป็นพลังงานให้กับเครื่องสูบน้ าแบบพญานาคขนาดก าลังไฟฟ้า 
3,700 วัตต์ต่อชุด จ านวน 10 ชุด โดย 

- สถานีที่ 1,4,5 ได้รับมาจากส านักงานพลังงานจังหวัด 
- สถานีที่ 2,3 ส านักงานพลังงานจังหวัดออกให้ 70% อบต.สิงหนาทออกเอง 30%  
มีต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าก่อสร้างโซลาร์เซลล์สถานีที่ 2 และ 3 มีค่าจ้างแรงงานคนในการ

ดูแลท าความสะอาดสถานีโซลาร์เซลล์ มีผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มโซลาร์เซลล์ มีรายละเอียดจากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน ดังน้ี 

ตารางที่ 4.11 ต้นทุนการผลิตของกลุ่มโซลาร์เซลล ์

ต้นทุนการผลิต 
จ านวน 

(หน่วย/ปี) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

1.ค่าก่อสร้างสถานีโซลาร์เซลล์ - - 1,475,400*  

2. ค่าแรงงานในการดูแลสถานีโซลาร์
เซลล์ 

25 คน 1,000 50,000 2 ครั้ง/ปี 

รวม 1,525,400 บาท/ปี 

หมายเหตุ * ผลจากการสอบถามตัวแทนกลุ่ม 
 
ตารางที่ 4.12 ผลประโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโซลาร์เซลล ์

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

- มีทั้งหมด 5 สถานี โดย 1 สถานี 
ช่ วยประหยัดค่ าไฟ  367 ,500* 
บาท/ปี  
คิดเป็น 367,500บาท x 5 สถานี 
= 1,837,500 บาท/ป ี

- สูบน้ าเข้าแปลงนาให้กับคนใน
ชุมชน 

 

- เป็ น ร ะ บ บ สู บ น้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ จึงช่วยลดต้นทุนค่า
ไฟฟ้าส าหรับการใช้เครื่องสูบน้ า
แบบเดิมได ้

 
รวม 1,837,500 บาท/ปี 

หมายเหตุ * กระทรวงพลังงาน (2561) 
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ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของกลุ่มโซลาร์เซลล์ คือ  
= 1,837,500/1,525,400 
= 1.25 

 จากการค านวณ SROI ของกลุ่มโซลาร์เซลล์ มีค่าเท่ากับ 1.25 หมายถึง ทุกการลงทุน 1 
บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.25 บาท โดยจากการค านวณ SROI พบว่า 
มีต้นทุนการผลิตจากค่าก่อสร้างสถานีโซลาร์เซลล์และค่าแรงงานในการดูแลสถานีโซลาร์เซลล์ ส่วน
ผลประโยชน์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถน ามาตีเป็นมูลค่าได้ สามารถสรุปผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนของกลุ่มโซลาร์เซลล์ ได้ดังภาพที ่4.10 

 
 
ภาพที่ 4.10 สรุปผลการประเมิน SROI กลุ่มโซลาร์เซลล์ของต าบลสิงหนาท 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- ช่วยประหยัดค่าไฟ  
1,837,500 บาท/ปี    

ผลประโยชน์ทางสังคม 
- สูบน้ าเข้าแปลงนาให้กับคน
ในชุมชน       

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
- เป็นระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงช่วยลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้าส าหรับการใช้เครื่อง
สูบน้ าแบบเดิมได้ 

กลุ่มโซลารเ์ซลล ์

มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ(SROI) = 1.25 

มีโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 5 สถานี  แต่ละสถานีมีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้า 
4,500 วัตต์ต่อชุด เป็นพลังงานให้กับเครื่องสูบน้ าแบบพญานาค
ขนาดก าลังไฟฟ้า 3,700 วัตต์ต่อชุด จ านวน 10 ชุด 
- สถานีที่ 1,4,5 ได้รับมาจากส านกังานพลังงานจังหวัด 

- สถานีที่ 2,3 ส านักงานพลังงานจังหวัดออกให้ 70% อบต.สิง

หนาทออกเอง 30%  

คิดเป็น 737,700 บาท/สถานี รวมเป็น 1,475,400 บาท 

ค่าบ ารุงรักษา 

50,000 บาท/ปี 
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5) กลุ่มปศุสัตว์ 
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มปศุสัตว์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน มีการเก็บค่าแรก

เข้าเป็นสมาชิก 100 บาท/คน มีต้นทุนการผลิตจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะ ค่าอาหาร ส่วนเครื่องสับ
หญ้าได้รับมาจากกรมปศุสัตว์ มีผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มปศุสัตวม์ีรายละเอียดจากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังน้ี 

ตารางที่ 4.13 ต้นทุนการผลิตของกลุ่มปศุสัตว์ 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท/ปี) หมายเหตุ 

1. แพะ     
- พ่อพันธุ์  1 35,000 5,000 7 ปี เปลี่ยน 
- แม่พันธุ์  10 4,000 10,000 4 ปี เปลี่ยน 

2. อาหาร     
- อาหารส าเร็จรูป 8,030 กก. 11 88,330 22 กก./วัน 
- หญ้าเนเปียร์  32,120 กก. 1.6 51,392 88 กก./วัน 
- หญ้าแพงโกล่า 156 80 12,480 3 ก้อน/สัปดาห์ 

3. เครื่องสับหญ้า - - - ได้รับมาจากกรมปศุสัตว์ 

รวม 167,202 บาท/ปี 

ตารางที่ 4.14 ผลประโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มปศุสัตว ์
ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

- มีการเก็บค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก 100 
บ าท /คน  มี สมาชิ ก  15  คน  คิ ด เป็ น 
100*15 = 15,000 บาท 
- มีการส่งออกเป็นเนื้อ 80 % เป็นตัว 20 
% ใน 1 ปี ให้ลูก 60 ตัว 
     - เนื้อแพะ ราคาขาย 300 บาท/กก. 
300 x (48 x 20*) = 288,000บาท/ปี 
     - ลูกแพะ 2,000 บาท/ตัว (2,000 x 
12) = 24,000 บาท/ปี 
รวม 327,000 บาท/ปี 

- เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน 
- สร้างความสามัคคีในชุมชน 

- ปุ๋ ย มู ล แ พ ะ ส่ งต่ อ ให้ กั บ ก ลุ่ ม
เกษตรกรรม 
- ขายมู ลแพะ ราคา 25 บ าท /
กิโลกรัม ขาย 30 กก./สัปดาห์ 
คิดเป็น 30*25 = 750 กก./สัปดาห์ 
หรือ 39,000 บาท/ปี 
รวม 39,000 บาท/ปี 

รวม 366,000 บาท/ปี 

หมายเหตุ * เนื้อแพะที่ขาย คือ แพะที่น้ าหนัก 20 กิโลกรัม  
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ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของกลุ่มปศุสัตว ์คือ  
= 366,000/167,202 
= 2.19 

 จากการค านวณ SROI ของกลุ่มปศุสัตว์ มีค่าเท่ากับ 2.19 หมายถึง ทุกการลงทุน 1 บาท จะ
ให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 2.19 บาท โดยจากการค านวณ SROI พบว่า มีต้นทุน
จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะ ค่าอาหาร ส่วนผลประโยชน์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางค่าไม่
สามารถน ามาตีเป็นมูลค่าได้ สามารถสรุปผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกลุ่มปศุสัตว์ ได้ดัง
ภาพที่ 4.11 

 
ภาพที่ 4.11 สรุปผลการประเมิน SROI กลุ่มปศุสัตวข์องต าบลสิงหนาท  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- มีการเก็บค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก 
100 บาท/คน มีสมาชิก 15 คน 
คิดเป็น 100*15 = 15,000 บาท 
- ส่งออก 

- เนื้อแพะ 288,000บาท/ปี 
- ลูกแพะ 24,000 บาท/ปี  

รวม 366,000 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ทางสังคม 
- เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน 
- สร้างความสามัคคีในชุมชน 

 

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

- ปุ๋ยมูลแพะส่งต่อให้กับกลุ่ม
เกษตรกรรม 

- ขายมูลแพะ  
39,000 บาท/ปี 
รวม 39,000 บาท/ปี 

กลุ่มปศุสัตว ์

มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(SROI) = 2.19 

พ่อพันธุ ์น าเข้าจากต่างประเทศ ราคา 35,000 บาท/ตัว มี 1 ตัว (7 ปี เปลี่ยน 35,000/7 = 5,000 บาท/ปี) 
แม่พันธุ ์พันธุ์พื้นเมือง 4,000 บาท/ตัว มี 10 ตัว (4 ปี เปลี่ยน 40,000/4 = 10,000 บาท/ปี) 

รวม 15,000 บาท/ปี 

เครื่องสับหญ้าได้รับมาจากกรมปศุสัตว์ 
อาหาร 
- อาหารส าเร็จรูป 22 กก./วัน  
- หญ้าเนเปียร์วันละ 88 กก./วัน 
- หญ้าแพงโกล่า 3 ก้อน/สัปดาห ์ 

รวม 152,202 บาท/ปี 
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 การลงทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท หลังการประยุกต์น า
หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศมาใช้กับการด าเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มแล้ว พบว่า
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มมีการพึ่งพาทรัพยากรร่วมกันโดยมีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรและมีการ
แลกเปลี่ยนวัตถุดิบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรม 
ดังกล่าว จึงน ามาค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยมีการประเมินทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการลงทุนโดยการรวมกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มกิจกรรมมีผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 เนื่องจากการลงทุนในแต่ละกิจกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เช่น
ต้นทุนด้านพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการก าจัดของเสีย โดยกลุ่มกิจกรรมที่มีผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนจากการด าเนินการมากที่สุด คือ กลุ่มล่องเรือ เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิต
บางส่วนอยู่แล้ว คือ เรือพาย และต้นทุนการผลิตส่วนอื่น เช่น ท่าเรือ ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ท าให้มีต้นทุน
การผลิตต่ ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มกิจกรรมอื่น มีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.40 
รองลงมาคือ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มโซลาร์เซลล์ โดยมีมูลค่า
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.19, 1.66, 1.60 และ 1.25 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 ความส าเร็จจากการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในต าบลสิงหนาท 

กลุ่มกิจกรรม ค่า SROI ประโยชนท์ี่เกดิต่อชุมชน 

กลุ่มล่องเรือ 2.40 - เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน 
- สร้างความสามัคคีในชุมชน 
- ลดการเกิดมลพิษจากการใช้พลังงานสะอาด 

- ได้บริโภคอาหารปลอดภัยซึ่งดีต่อสุขภาพและประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

- การแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน 

- การพึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

กลุ่มพิพิธภัณฑ์ 1.60 

กลุ่มเกษตรกรรม 1.66 

กลุ่มโซลาร์เซลล์ 1.25 

กลุ่มปศุสัตว ์ 2.19 

 

 

 



 

 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและความ
ต้องการนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน 3) เพื่อประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบลสิงหนาท ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับศักยภาพในชุมชนและความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้ง
สอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศ  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากนั้นจึงเข้าไปในพื้นที่ชุมชนสิงหนาทเพื่อ
สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกและสร้างความเข้าใจกับตัวแทนของชุมชน ส าหรับการสอบถามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งได้มีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เพื่อก าหนด
กรอบแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยตัวอย่างของประชากรที่ใช้ศึกษา
ในครั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวของสิงหนาท ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น 
เกริก ยุ้นพันธ์ ตลาดน้ าอโยธยา ตลาดน้ าทุ่งบัวชม ตลาดโกงโค้ง และฟาร์มเมล่อน Papa'SAM แล้ว
ออกแบบการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการวิเคราะห์มูลค่า
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะผลการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
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5.1 ศักยภาพของชุมชน ความต้องการของนักท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนสิงหนาท 

5.1.1 ศักยภาพของชุมชนและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 
สิงหนาท 

จากการลงพื้นที่ชุมชน ท าการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานในท้องที่และผู้น า
กลุ่มกิจกรรมหรือตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรม โดยใช้การสัมภาษณ์และการส ารวจพื้นที่จริง เมื่อน าผล
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลพบว่า ผู้บริหารได้มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยมีเป้าหมายคือ “ชุมชนเป็นเจ้าของและด าเนินการด้วยตนเอง” กล่าวคือ เป็นการที่ชุมชนสามารถ
สร้างรายได้จากท้องถิ่น ไม่ต้องออกไปหางานนอกพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ OTOP นวัตวิถี 
(กรมการพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป.) ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ากับ
การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในชุมชนต่าง ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวและเพิ่มยอดขายสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดการเกิดของเสียและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิสาขา ภู่จินดา (2558) ที่กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตามหลักนิเวศ
อุตสาหกรรม จะช่วยให้กิจกรรมในกลุ่มของชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการ
เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การน าวัตถุดิบตั้งแต่ต้นมา
ใช้ในการผลิต หากมีการพัฒนาที่ดีจะสามารถใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนมาช่วยลดต้นทุนได้ รวมถึงมีการ
น าของเสียมาใช้ประโยชน์ในชุมชน จนเกิดเป็น zero waste ดังนั้นการด าเนินการควรพิจารณาความ
เป็นไปได้หลาย ๆ ด้าน การใช้ปัจจัยเสริมหรือตัวเร่งกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การใช้ปุ๋ยทาง
การเกษตร ควรพัฒนาและวางแผนการใช้ให้เหมาะสม พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชนมาใช้ เช่น การน าเศษวัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ต่อ เป็นต้น 
นอกจากนี้การรวมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการภายในกลุ่มต้องพัฒนากระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินการต่อไป  

ในส่วนของชุมชนสิงหนาท เดิมมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่และผู้น าในชุมชนต้องการให้คนในชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น และมีความ
ต้องการให้ชุมชนสิงหนาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเริ่มจากการด าเนินการของกลุ่มกิจกรรม 
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งผล
การด าเนินการของแต่ละกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และเมื่อมี
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การน าหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ก็ช่วยให้ ชุมชนมีต้นทุนการ
ผลิตต่ าลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น ท าให้ได้รับความสนใจและเกิดความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ ชุมชนสิงหนาทมีศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการในการพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ประชาชนในชุมชนส่วนมากยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ด าเนินการท่องเที่ยว จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ ส่งเสริม 
และสนับสนุนชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวลัญช์ สัจจาภิรัตน์ และกฤช จรินโท (ม.ป.ป.) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ทั้งทางด้านงบประมาณและความรู้ ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง และงานวิจัยของราณี อิสิชัยกุล และรชพร จันทร์
สว่าง (2560) ที่ได้เสนอให้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน มีแนวทางในการบังคับใช้มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างจริงจัง การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และงานวิจัยของวุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม (2555) ที่กล่าวถึงปัจจัย
ภายนอกชุมชน ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การส่งเสริม
ด้านการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่าของสกุลเงิน และทัศนคติที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สถานที่ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนจะต้อง
มีการพัฒนาในหลายด้าน ได้แก่ 

1) พัฒนาบุคลากร การพัฒนาคนในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุด เพราะ
การผลิตหรือด าเนินการใด ๆ จะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด การวางแผน ในการ
พัฒนาบุคลากรในชุมชน ทั้งนี้บุคลากรในชุมชนสิงหนาทยังขาดความรู้และความเข้าใจในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว จึงต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และการวางแผน เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

2) งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณต่าง ๆ จะต้องมีการจัดสรรให้ใช้จ่าย
ต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องมีการอบรมการท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่ายให้แก่ชุมชนน ท าให้ทราบว่าปัจจุบันรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร มีงบประมาณในการ
ลงทุนเท่าไหร่ หรือควรเริ่มลงทุนในส่วนใดก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของชุมชน 

3) วัสดุอุปกรณ์ โดยการก าหนดแนวทางการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นส่วนส าคัญ
ของการผลิตและบริการในทุกกิจกรรม ให้มีคุณภาพและผลิตได้ในระยะเวลาที่ก าหนด มีการดูแล
รักษาและป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ วัสดุสิ่งของ วัตถุดิบ 
ซึ่งมีส่วนน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องมีการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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เพื่อให้สินค้าและบริการของชุมชนสิงหนาทมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4) วิธีด าเนินการ คือ วิธีการ ขั้นตอน หรือขบวนการในการท างานหรือการผลิต ต้องมี
การจัดการ การวางแผน การติดตาม การตรวจสอบ และการควบคุมการผลิตหรือการด าเนินกิจกรรม 
โดยก าหนดให้มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องมีการพัฒนาขั้นตอนการท างาน 
น าเอาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  และวางแผนขบวนการท างานให้ดี เพื่อให้การด าเนินงานทั้งหมดของ
ชุมชนสิงหนาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.1.2 ความต้องการของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในชุมชนสิงหนาท 

จากการสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 100 คน พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 25 – 32 ปี จ านวนมากที่สุด โดยมากที่สุดมีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี และ
มากที่สุดเป็นกลุ่มพนักงานบริษัท โดยกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีรายได้มากที่สุดคือ 14,001 – 19,000 
บาทต่อเดือน ส าหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุดคือ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ลักษณะการเดินทางของ
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือเดินทางเป็นครอบครัว และยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมากที่สุดคือ 
รถยนต์ส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด และมีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวมากที่สุดคือ 1,000 – 3,000 บาท/ครั้ง  

พบว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาก
ที่สุดอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านการคมนาคม รองลงมา
คือ ด้านกิจกรรม ด้านสินค้าและบริการ ด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านความปลอดภัย ตามล าดับ ส าหรับผลความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างในกิจกรรม
ท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
มากที่สุดคือ กิจกรรมเกษตรกรรม รองลงมาคือ กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมล่องเรือ 
และกิจกรรมโซลาร์เซลล์ ตามล าดับ 

 5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสิงหนาท  
1) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ที่มี

การให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ มีการใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้
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ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การให้ความรู้ ท าให้ผู้น าชุมชนและชาวบ้านมีแนวทางในการด าเนินงานที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

2) วิสัยทัศน์ของผู้น าในแต่ละกลุ่มกิจกรรมและความเข้มแข็งของผู้น า ที่สามารถ
มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม และมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบอาชีพของคนใน
กลุ่ม ให้หันมารวมตัวกันประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกลุ่ม
กิจกรรมอื่น ๆภายในชุมชน อีกทั้งยังมีความตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรภายในชุมชน เพื่อลดการ
สูญเสียทรัพยากรและการเกิดมลพิษ 

3) ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จากการที่คนในชุมชนมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือการมีรายได้และอาชีพจากท างานในท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยชุมชนมีการ
รวมตัวกันผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนนอกเหนือจากการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ เช่น 
งานรื่นเริง กิจกรรมตามประเพณี และวันส าคัญต่างๆ คนในชุมชนมีการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

4) องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน นอกจากวิสัยทัศน์ ความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชน และการเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งความสามัคคีของคนในชุมชนแล้ว องค์ความรู้
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากประชาชน
ในชุมชนเป็นเสมือนแรงงานส าคัญที่ช่วยให้กิจกรรมนั้นประสบความส าเร็จ ซึ่งการด าเนินการทั้งหมด
จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเห็น มีความเข้าใจ มีความต้องการ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการที่
จะท าให้บุคลากรกลุ่มนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการต่าง ๆ ได้ ต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้น
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จจึงต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง อาจท าโดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้การจัดสัมมนา การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ หรือการศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ที่
สามารถเป็นต้นแบบในการด าเนินการได้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศต่อไป  

5) สินค้าและบริการ สินค้าและบริการต้องดีมีคุณภาพ โดยคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการที่ดีในที่นี้หมายถึง สามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีได้ตลอด ไม่
ควรท าให้คุณภาพของสินค้าหรือบริการตกลง ควรท าให้คุณภาพของสินค้าหรือบริการดีขึ้นเรื่อยๆ จะ
ท าให้ลูกค้าสนใจและให้การสนับสุนต่อไป 

6) การประชาสัมพัน ธ์ ในการจะท าให้สถานที่ท่องเที่ ยวเป็นที่ รู้จักต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าแผนการเผยแพร่ให้ตรงกับสื่อที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น โซเชียลมีเดีย อาทิ face book instagram หรือ สื่อโฆษณาทาง
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โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยเนื้อหาที่ใช้ต้องมีความน่าสนใจ น่าดึงดูด ท าให้ผู้ที่พบ
เห็นรู้สึกอยากเดินทางมาท่องเที่ยว 

 

5.2 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของสิงหนาท 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)  
ของต าบลสีหนาท ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 5 กลุ่มกิจกรรม พบว่า ทุกกิจกรรมมีค่าของ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 หมายความว่าทุกการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
กิจกรรมนั้น จะมีผลตอบแทนหรือก าไรกลับคืนมามากกว่า 1 จากการน าหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และชุมชนเชิงนิเวศ มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้กับแต่ละกลุ่มกิจกรรม โดยมีการเชื่อมโยง
ทรัพยากรบางอย่างเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การน าเศษผักที่
เหลือจากการหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ภายในกลุ่มเกษตรกรรมส่งต่อไปให้กับกลุ่มปศุสัตว์ เพื่อน าไปเป็น
อาหารสัตว์ หรือการน ามลูสัตว์ที่เหลือจากส่งขายของกลุ่มปศุสัตว์มาส่งต่อให้กับกลุ่มเกษตรกรรม เพื่อ
น าไปหมักเป็นปุ๋ยและใช้ภายในกลุ่มเกษตรกรรม และการใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่ม
โซล่าเซลล์ในการสูบน้ าเข้ามาใช้ในกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มปศุสัตว์ รวมถึงการน าสินค้าจากกลุ่มอื่น
มาจัดจ าหน่ายที่ตลาดน้ าของกลุ่มล่องเรือและที่พิพิธภัณฑ์ของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัย
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างแต่ละกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 

กิจกรรมที่มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากที่สุดคือ กลุ่มล่องเรือ เนื่องจากมีเรือ
พาย ซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตอยู่แล้ว และต้นทุนการผลิตส่วนอ่ืน เช่น ท่าเรือ ที่เป็นต้นทุนคงที่ท าให้มี
ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มกิจกรรมอื่น มีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 
2.40 รองลงมาคือ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มโซลาร์เซลล์  โดยมีมูลค่า
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 2.19, 1.66, 1.60 และ 1.25 ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มโซลาร์เซลล์มี
มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนน้อยที่สุด เนื่องจากการด าเนินการของกลุ่มไม่ได้มีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว แต่มีการคิดในส่วนของการลดค่าไฟฟ้าจากการใช้
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น แตกต่างการกลุ่มอื่นที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวในรูปแบบของ
สินค้าและบริการ 

 

5.3 แผนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนสิงหนาท 

จากการศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนเพื่อน ามาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของสิงหนาทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน ที่เน้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม ส่วนการท่องเที่ยวเป็นเพียงรายได้เสริมของชุมชน โดยน าร่องที่ กลุ่มกิจกรรม 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มล่องเรือ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มโซลาร์เซลล์ และกลุ่มปศุสัตว์ สามารถจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1) กลุ่มล่องเรือ มีกิจกรรม ได้แก่ 
- การล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 
- เลือกซื้อสินค้าจากเรือสินค้าชาวบ้านที่มีการน าผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจ าหน่าย 
- ท ากิจกรรม CSR เช่น การเก็บผักตบชวา 

2) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ มีกิจกรรม ได้แก่ 
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชุมชนในสมัยก่อน 

ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เกวียน 
- เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน 

3) กลุ่มเกษตรกรรม มีกิจกรรม ได้แก่ 
- การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดย

เลือกเก็บได ้
-  การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

4) กลุ่มโซลาร์เซลล์ มีกิจกรรม ได้แก่ 
- มีศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาหลักการท างานของ

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
- มีการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน 

5) กลุ่มปศุสัตว ์มีกิจกรรม ได้แก่ 
- การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนในการท าปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารสัตว์ การขี่ม้า

ชมทุ่งนา 
- การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม เช่น เนื้อแพะ อาหารที่มีวัตถุดิบหลักมาจาก

แพะ 

ส าหรับการเดินทางระหว่างแต่ละกลุ่มกิจกรรมจะใช้รถขนส่งสาธารณะที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถอีแต๊ก รถอีแต๋น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนี้ยังมีบริการจักรยานเช่าส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอิสระในการ
เดินทาง โดยจะมีป้ายบอกทาง เอกสารแผ่นพับ/QR code เพื่อประกอบการท่องเที่ยว มีร้านอาหาร
ท้องถิ่น ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของที่ระลึก และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งที่จอดรถ 
ห้องน้ า และถังขยะ  
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ภาพที่ 5.1 แผนภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสิงหนาท 

ร้านอาหารท้องถิ่น 
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ร้านเช่าจักรยาน 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต าบล 

สิงหนาท มีการประเมินผลประโยชน์ที่ได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง เจ้าหน้าที่
จากองค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาทและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 100 คน น ามาพิจารณา
ถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจากการเชื่อมโยงกิจกรรมของ
ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน รวมทั้งความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนและผู้อื่นที่ต้องการสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของชุมชน พบว่าปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา คือ ประชาชนในชุมชน
ยังขาดความรู้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งการที่จะท าให้การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จนั้นควรมีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้

1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การส่วนปกครองในท้องที่ ควรมีการส่งเสริม
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้กับผู้น าและสมาชิกในแต่
ละกลุ่มกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก ในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อให้แต่ละ
กิจกรรมของชุมชนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการน าหลัก
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและชุมชนเชิงนิเวศเข้าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในแต่ละกลุ่ม 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งด้าน
บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจและเกิดการ
กลับมาเที่ยวซ้ า เช่น การมีมักคุเทศก์ ในการน าเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

3) จัดอบรมและเปิดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ าท้องถิ่น เพื่อดูแลตรวจสอบแหล่ง
ท่องเที่ยว เมื่อเกิดการบุกรุกหรือท าลายทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วย 

4) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มกิจกรรม
ในการจัดท าเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว และน าเสนอขายในราคาเหมา (Package) โดยก าหนดราคาที่
เหมาะสมและยุติธรรม 
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5.4.2 การศึกษาในอนาคต 

1) การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาศักยภาพและความต้องการในพัฒนาของ
ชุมชนรวมทั้งความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) เนื่องจากชุมชนสิงหนาทต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เพื่อพิจารณาว่า
ชุมชนสิงหนาท สามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เกินขีดความสามารถของชุมชนเอง 
รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกันหากมีนักท่องเที่ยวเกินความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 

2) ควรมีศึกษาแนวทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะท าให้ได้
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่มากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าแผนการเผยแพร่ให้ตรง
กับสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น โซเชียลมีเดีย อาทิ face book instagram หรือ สื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยเนื้อหาที่ใช้ต้องมีความน่าสนใจ น่าดึงดูด ท า
ให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกอยากเดินทางมาท่องเที่ยว และเกิดความสนใจต่อการท่องเที่ยวที่สิงหนาท โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ทางการ
ท่องเที่ยว  



116 

บรรณานุกรม  
 

บรรณานุกรม 
  

 

TNN. (2 5 6 1 ) .  ไ ท ย ติ ด อั น ดั บ โ ล ก นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ป ม า ก ที่ สุ ด .   สื บ ค้ น จ า ก 
https://www.tnnthailand.com 

กมล รัตนวิระกุล. (2549). การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน.  สืบค้นจาก http://www.thma.or.th/ 
index.php?lay=show&ac=article&Id=538822343 

กรมการพัฒนาชุมชน . (ม.ป.ป.). OTOP นวัตวิถี  เชื่อมโยงภูมิปัญญา วิถีชุมชน.  สืบค้นจาก 
http://nawatwithi.com/about/ 

กรมเจ้าท่า. (2561). รายงานท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ ปีงบประมาณ 
2561.  สื บ ค้ น จ า ก  https://www.md.go.th/stat/images/pdf_report_stat/2561/ 
report_port_MD_build2561.pdf 

ก รม ป่ า ไม้ . (2 5 4 8 ). ก า รท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งอ นุ รั ก ษ์ . สื บ ค้ น จ าก  http://www.forest.go.th/ 
WEFCOM/Part2TAT.html 

ก ร ม โร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม . (ม .ป .ป .) .  เมื อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม เชิ ง นิ เว ศ .  สื บ ค้ น จ า ก 
http://ecocenter.diw.go.th/index.php/source-of-indicators-14 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (ม.ป.ป.). การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิ เวศ 
(Ecotourism).   สืบค้นจาก http://www.dnp.go.th/park/sara/tour/eco.htm 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). ระบบสถิติท่องเที่ยวของประเทศไทย.  สืบค้นจาก 
https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11935 

กระทรวงพลังงาน. (2561). โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงาน
สะอาด อบต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง.  สืบค้นจาก http://ppp.energy.go.th/ 

กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ. (2544). การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าหรับเยาวชนไทย : 
กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี. (สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่). 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2554). โครงการศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2555). ข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เชิ ง นิ เ ว ศ .   สื บ ค้ น จ า ก  https://www.ieat.go.th/eco/upload/ 
a41b3yl2axienn9vmenuindoc_PublicManualNov2012.pdf 

กุลวรา สุวรรณพิมล. (2556). หลักการมัคคุเทศก์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : แสงดาว  
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2557). การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

 

https://www.tnnthailand.com/
http://nawatwithi.com/about/
https://www.md.go.th/stat/images/pdf_report_stat
http://www.dnp.go.th/park/sara/tour/eco.htm
https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11935
http://ppp.energy.go.th/


 

 

117 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ชนิดา  พุ่มศรี. (2561). การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 5 
(2), 1-14.  

เชี่ยวชาญ จวงจันทร์ ธีระ ฤทธิรอด และสุมนต์ สกลไชย. (2559). แนวทางการพัฒนาป่าชุมชนดงสาละ
เมินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ.์  วารสารการบริหารท้องถิ่น, 8(1), 37-43.  

โชติกา ภาษีผล. (2560). การประเมินผลตอบแทนทางสังคม. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 5(4), 342-352.  

ฐิรชญา มณี เนตร. (2552). ไทยศึกษาเพื่ อการท่องเที่ ยว. ขอนแก่น : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ถวิลวดี บุรีกุล. (2551). การมีสวนรวม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ. กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกลา้. 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง. (2552). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา. 

นคร ส าเภาทิพย์. (2542). การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพื้นที่อ าเภอนา
แห้ว จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

นิติกร พงษ์ไพบูลย์. (2560). ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
สามพรานโมเดล. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร)์. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่  1). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2555). การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พัชราภรณ์ ทวีกสิกรรม และกรมการท่องเที่ยว. (2553). คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว. 

พัชรินทร์ รัตนวิภา. (2547). การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของสมาชิก
องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. (การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  

ไพฑูรย์ พงศะบุตร. (2552). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งที่ 5), (ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่ม 5). 

 



 

 

118 

 

มุกเหรียญ สีตลานุชิต และวรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชุมชนวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 12(2), 83-98.  

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี. (2551). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2) . กรุงเทพฯ: 
ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. 

ยุ ท ธ น า  ศ รี ส วั ส ดิ์ .  ( 2 5 6 2 ) .  ค่ า ล ด ห ย่ อ น ท่ อ ง เที่ ย ว ไ ท ย  2 5 6 2 .  สื บ ค้ น จ า ก 
https://www.itax.in.th/pedia/ 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค
พับลิเคช่ันส์. 

ราณี อิสิชัยกุล และรชพร จันทร์สว่าง. (2560). การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยดุสิตธาน,ี 11(ฉบับพิเศษ), 1-17.  

ราตรี สิทธิพงษ์ และชาลี ตระกูล. (2560). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 23(3), 71-83.  

ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ. (2545). ท่องเที่ยวยั่งยืน (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  กรุงเทพฯ: 
กองทุนอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 

วรวลัญช์ สัจจาภิรัตน์ และกฤช จรินโท. (ม.ป.ป.). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาชุมชน
ทุ่งเพล ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 3-
31.  

วิสาขา ภู่จินดา. (2558). แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

วุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม. (2555). การศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : 
กรณีศึกษา สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สปป. ลาว. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี 8(1), 129-151.  

ศรีประภา ชัยวรวัฒน์. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตอุธยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง. (สารนิพนธ์บริหารุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, 
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ).  

สายพิณ สันทัด ทรงชัย สวนรัตนชัย และปาริชาต กฤษณะเศรณี. (2551). การศึกษาความต้องการของ
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย รามค าแหง).  

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย. (2559). คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(แหล่งท่องเที่ยวเชิง

 

https://www.itax.in.th/pedia/


 

 

119 

 

นิเวศ)จังหวัดเลย.   สืบค้นจาก http://www.loei.go.th/ 
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (2562). สภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  สืบค้นจาก http://www.ayutthaya.go.th/geography.htm 
สุวิมล ติรกานันท์. (2549). การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์:แนวทางสู่การปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2 

(ปรับปรุงใหม่)). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เสรี พงศ์พิศ. (2548). ฐานคิด : จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: พลังปัญญา. 
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก . ( 2562). Emission Factor.  สื บ ค้ น จ า ก 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/products_emission/products_emission.pnc 
อ งค์ ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารก๊ าซ เรื อ น ก ระจก . (2562). ราค าค าร์ บ อ น เค รดิ ต .  สื บ ค้ น จ าก 

http://carbonmarket.tgo.or.th/ 
องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลสิ งห น าท . (2 556 ). ข้ อ มู ลทั่ ว ไป ขอ งสิ งห น าท .  สื บ ค้ น จ าก  

http://www.singhanart.net/introduction/tambol-singhanart/ 
 
 

 

http://www.loei.go.th/
http://www.ayutthaya.go.th/geography.htm
http://www.singhanart.net/introduction/tambol-singhanart/


120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 



122 

แบบสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เรื่อง การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง   
แบบสัมภาษณ์จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์และเพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการ 
กระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อสรุปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ ์ 
ตอนที่ 2 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสิงหนาท 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
แหล่งท่องเที่ยว และมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งใหเ้กิดจิตส านึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  
ชุมชน / พื้นที่ / กลุ่มกิจกรรม____________________________________________________ 
ผู้ให้สัมภาษณ_์_____________________________เบอร์ติดต่อ_________________________ 
ต าแหนง___________________________________________________________________ 
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ_์__________________________________________________ 
 

ตอนที่ 2 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสิงหนาท 
ค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไร และในชุมชนของท่าน ท่านอยากเห็น/ต้องการให้ชุมชน

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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2. ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

3. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

4. ท่านมีแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน 

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

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

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

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

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

5. หน่วยงานของท่านได้มีการปรึกษาหรือก าหนดแนวทางหรือสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศกับชุมชนหรือไม่อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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6. หน่วยงานของท่าน มีนโยบาย หรือแผนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม และในชุมชนของท่านไดมีการด าเนินการตามแผนนั้นๆ อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

7. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่จะน าไปสูความส าเร็จในการส่งเสริมศักยภาพหรือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

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

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

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

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

8. ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอะไรบ้าง มีแนวทางที่จะแก้ไข
อย่างไร 

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

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

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

................................................................................................................................................................  
9. ความเป็นมาหรือสาเหตุของการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวภายในชุมชนของท่าน  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

10. ชุมชนของท่านมีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ จุดขายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................   
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แบบสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มกิจกรรม 
เรื่อง การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง   
แบบสัมภาษณ์จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์และเพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการ 
กระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อสรุปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ ์ 
ตอนที่ 2 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสิงหนาท 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
แหล่งท่องเที่ยว และมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  
ชุมชน / พื้นที่ / กลุ่มกิจกรรม____________________________________________________ 
ผู้ให้สัมภาษณ์______________________________เบอร์ติดต่อ_________________________ 
ต าแหนง___________________________________________________________________ 
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ_์__________________________________________________ 
 

ตอนที่ 2 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสิงหนาท 
ค าถาม 

1. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไร และในชุมชนของท่าน ท่านอยากเห็น/ต้องการให้ชุมชน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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2. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

3. กลุ่มกิจกรรมของท่าน มีศักยภาพในด้านใดบ้าง เช่น ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และคิดว่า
ตัวเองมีจุดเด่นหรือจุดด้อยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร ควรจะพัฒนา/ปรับปรุง
อย่างไร 

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

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

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

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

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

4. มีปัญหาหรืออุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนของท่านได้มีการปรึกษาหรือก าหนดแนวทางหรือสนับสนุน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนหรือไม่อย่างไรบ้าง 

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

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

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

................................................................................................................................................................  
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6. ท่านมีแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนเกิดความพอใจและ
ประทับใจ 

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

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

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

................................................................................................................................................................  
7. ชุมชน/กลุ่มกิจกรรมของท่านมีเครือข่ายอื่นๆ หรือการรวมกลุ่มกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล วัตถุดิบ หรือของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่มี 
ท่านมีแนวคิดหรือแนวโน้มที่จะเช่ือมโยงรวมกลุ่มเครือข่ายหรือไม่ 

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

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

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

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

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

8. ท่านคิดว่าอัตลักษณ์/จุดขายของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวของท่านคืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
เรื่อง การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์และเพื่อ

น าเสนอผลการศึกษาส าหรับเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ต่อไป ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจาก
ท่านช่วยตอบแบบสอบถามชุดนี้และขอโปรดตอบให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  
ตอนที่ 2 ข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
ตอนที่3 ความต้องการของนักท่ องเที่ ยวเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้  

ขอแสดงความนับถือ  
        นางสาวเมธาวี      บุหงาเรือง  

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง    ⃣    ที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 
    ⃣    ชาย    ⃣    หญิง  

2. อาย ุ

    ⃣    18 – 24 ปี    ⃣    25 – 32 ปี    ⃣    33 – 39 ปี 
    ⃣    40 – 46 ปี    ⃣    47 – 53 ปี    ⃣    54 – 60 ปี 

    ⃣    60 ปีขึ้นไป   

3. การศึกษา 
    ⃣    ประถมศึกษา    ⃣    มัธยมศึกษาตอนต้น    ⃣    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    ⃣    อนุปริญญา/ปวส.    ⃣    ปริญญาตร ี   ⃣    สูงกว่าปริญญาตร ี
    ⃣    อื่นๆ (ระบุ)...................   

4. อาชีพ 
    ⃣    ธุรกิจส่วนตัว    ⃣    พนักงานบริษัท    ⃣    ข้าราชการ 
    ⃣    รัฐวิสาหกิจ    ⃣    รับจ้างทั่วไป    ⃣    เกษตรกร 
    ⃣    นักเรียน/นักศกึษา   ⃣    แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน 

    ⃣    อื่นๆ (ระบุ)...................   

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ⃣    ต่ ากว่า 9,000 บาท   ⃣    9,001 – 14,000 บาท   ⃣    14,001 – 19,000 บาท 
 ⃣    19,001 – 24,000 บาท   ⃣   24,001 – 29,000 บาท   ⃣    29,001 – 34,000 บาท 

 ⃣    34,001 – 39,000 บาท   ⃣    39,000 ขึ้นไป  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง    ⃣    ที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ⃣    ท่องเที่ยว/พักผ่อน   ⃣    เยี่ยมญาติ/เพื่อน  ⃣    ติดต่อธุรกิจ/ดูงาน 
   ⃣    ประชุม/สัมมนา   ⃣    ทัศนะศึกษา/หาความรู ้  ⃣    ท าบุญไหว้พระ 

   ⃣    ทางผ่าน   ⃣    อื่นๆ (ระบุ).................... 

2. ลักษณะการเดินทาง 
   ⃣    คนเดียว   ⃣    ครอบครัว   ⃣    กลุ่มเพื่อน 
   ⃣    บริษัททัวร ์   

3. ยานพาหนะในการเดินทาง 
   ⃣    รถยนต์ส่วนตัว   ⃣    รถโดยสารประจ าทาง   ⃣    รถเช่า/รถตู ้
   ⃣    รถยนต์บริษัทน าเที่ยว   ⃣    รถจักรยานยนต ์   ⃣    รถไฟ 

   ⃣    อื่นๆ (ระบุ).............................. 

4. ท่านหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ⃣    หนังสือพิมพ์    ⃣    อินเตอร์เน็ต   ⃣   วารสาร/นิตยสาร 
   ⃣    วิทยุ/โทรทัศน ์   ⃣    ญาติ/เพ่ือน   ⃣   ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว 

   ⃣    บริษัททัวร ์   ⃣    อืน่ๆ (ระบุ)...................... 

5. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งประมาณเท่าไหร ่
 

   ⃣    ต่ ากว่า 1,000 บาท   ⃣    1,000 – 3,000 บาท   ⃣    3,001 – 5,000 บาท 
   ⃣    5,001 – 7,000 บาท   ⃣    มากกว่า 7,000 บาท  
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ตอนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง    ⃣    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ระดับความตอ้งการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
เกี่ยว 
ข้อง 

ด้านธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
1. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ไม่เสื่อมโทรม       

2. ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ส่ง
เสียงดัง 

      

3. อากาศสดชื่น และไม่มีมลพิษ       

4. การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       

5. มีอุปกรณ์รองรับขยะเพียงพอ และเหมาะสม       

6. ชุมชนมีวิถีชีวิต  ความเป็นธรรมชาติและมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

      

ด้านการคมนาคม  
1. ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว       

2. ความปลอดภัยในการเดินทาง       

3. ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจนเข้าใจง่าย       

4. รถขนส่งสาธารณะที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนใน
การเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถ
อีแต๊ก รถอีแต๋น 

      

ด้านความปลอดภัย  
1. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง       

2. มีสถานพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยว       

3 . มี การติดตั้ งป้ ายและสัญ ญ าณ เตือนอย่ าง
เหมาะสม 

      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. การบริการด้านสุขอนามัย เช่น ห้องน้ า       
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ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ระดับความตอ้งการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
เกี่ยว 
ข้อง 

2. สถานที่จอดรถ       

3. มีเอกสาร/แผ่นพับ/QR code เพื่อประกอบการ

ท่องเที่ยว 

      

4.การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว       

ด้านสินค้าและบริการ  
1. ร้านอาหารท้องถิ่น        

2. ร้านขายสินค้า OTOP/ของที่ระลึก       

3. ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เครื่องด่ืม       

4. ความเหมาะสมของค่ายานพาหนะ       

ด้านกิจกรรม  
1. การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน       

2. ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว       

3. ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว       

4. มีบุคลากรให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมี

คุณภาพ  
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ตอนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง    ⃣    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

หากต าบลสิงหนาทมีการจัดการท่องเที่ยวดังนี้ ท่านมีความต้องการอย่างไรบ้าง 

กิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 
ระดับความตอ้งการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เกี่ยว 

ข้อง 
กิจกรรมล่องเรือ   

1. ล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชมธรรมชาติและวิถี
ชีวิตชาวบ้าน 

     
 

2. ท ากิจกรรม CSR เช่น การเก็บผักตบชวา       
กิจกรรมพิพิธภัณฑ ์  

1. เรียนรู้เครื่องมือที่ ใช้ในการประกอบอาชีพของ
ชุมชนในสมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
เกวียน 

     
 

2. เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดี
งามที่คงอยู่ในชุมชน 

     
 

กิจกรรมเกษตรกรรม  
1. การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บ
ผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้ 

     
 

2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร       
กิจกรรมโซลาร์เซลล์  

1. ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน       
2. ชมนิทรรศการพลังงานทดแทน       

กิจกรรมปศุสัตว์  
1. การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนในการท า

ปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารสัตว์ 
     

 

2. การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม       
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการ  

1..................................................................................       
2..................................................................................       
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กิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 
ระดับความตอ้งการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เกี่ยว 

ข้อง 
3..................................................................................       

 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
…………………………………………………........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ข  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
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ตารางที่ ข-1 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสิงหนาท 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 

1 ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไร และในชุมชนของ
ท่าน ท่านอยากเห็น/ต้องการให้ชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอย่างไร 

1 1 1 1 0 1 0.83 ใช้ได้ 

2 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็น
อย่างไร 

1 1 1 1 1 0 0.83 ใช้ได้ 

3 ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 ท่านมีแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้คนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 หน่วยงานของท่านได้มีการปรึกษาหรือก าหนดแนวทางหรือ
สนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศกับชุมชน
หรือไม่อย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 หน่วยงานของท่าน มีนโยบาย หรือแผนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม และในชุมชน
ของท่านไดมีการด าเนินการตามแผนนั้นๆ อย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7 ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่จะน าไปสูความส าเร็จในการส่งเสริม
ศักยภาพหรือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง มีแนวทางที่จะแก้ไข
อย่างไร 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 ความเป็นมาหรือสาเหตุของการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนของท่าน 

1 1 1 1 0 1 0.83 ใช้ได้ 

10 ชุมชนของท่านมีอัตลักษณ์ /จุดขายในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

1 1 1 1 0 -1 0.5 ใช้ได้ 

หมายเหต ุค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามซึง่ค านวณจากสูตรู IOC  ต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป  
 

ค่า IOC = 0.83+0.83+1+1+1+1+1+1+0.83+0.5 / 10 
= 0.89 (ใช้ได้) 
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ตารางที่ ข-2 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับ

ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสิงหนาท 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 

1 ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไร และในชุมชนของ
ท่าน ท่านอยากเห็น/ต้องการให้ชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอย่างไร 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 กลุ่ มกิจกรรมของท่ าน มีศักยภาพในด้ านใดบ้ าง เช่น 
ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และคิดว่าตัวเองมีจุดเด่น
หรือจุดด้อยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร ควร
จะพัฒนา/ปรับปรุงอย่างไร 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 มีปัญหาหรืออุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
หรือไม่ อย่างไร 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนของท่านได้มีการปรึกษาหรือ
ก าหนดแนวทางหรือสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในชุมชนหรือไม่อย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 ท่านมีแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในชุมชนเกิดความพอใจและประทับใจ 

1 1 1 1 0 1 0.83 ใช้ได้ 

7 ชุมชน/กลุ่มกิจกรรมของท่านมีเครือข่ายอื่นๆ หรือการ
รวมกลุ่มกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่ อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
วัตถุดิบ หรือของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือไม่ 
อย่างไร หากยังไม่มี ท่านมีแนวคิดหรือแนวโน้มที่จะเชื่อมโยง
รวมกลุ่มเครือข่ายหรือไม ่

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์/จุดขายของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยว
ของท่านคืออะไร 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

หมายเหต ุค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามซึง่ค านวณจากสูตรู IOC  ต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป  
 

ค่า IOC = 1+1+1+1+1+0.83+1+1 / 8 
= 0.97 (ใช้ได้) 
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ตารางที่  ข-3 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเก่ียวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเก่ียวกับการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประเด็นที่ต้องการ
วัด 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 

ด้านธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

1 สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม 
ไม่เสื่อมโทรม 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

2 ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสียงดัง 

1 1 1 0 0 1 0.67 ใช้ได้ 

3 อากาศสดชื่น และไม่มีมลพิษ 1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 
4 ก าร ใช้ ภ าช น ะที่ เป็ น มิ ต รกั บ

สิ่งแวดล้อม 
1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

5 มีอุปกรณ์รองรับขยะเพียงพอ และ
เหมาะสม 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

6 ชุ ม ช น มี วิ ถี ชี วิ ต  ค ว า ม เป็ น
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ มี เอ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะถิ่น 

1 1 1 0 0 1 0.83 ใช้ได้ 

ด้านการคมนาคม 1 ความสะดวกสบายในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

2 ความปลอดภัยในการเดินทางใน
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

3 ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยว
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

4 การบริการขนส่งสาธารณะบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดมีความ
เชื่อมโยงกัน 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

1 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

2 มี ส ถ า น พ ย า บ า ล ใก ล้ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

3 มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือน
อย่างเหมาะสม 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย
ความสะดวก 

1 การบริการด้านสุขอนามัย เช่น 
ห้องน้ า 

1 1 1 0 1 0 0.67 ใช้ได้ 

 2 สถานที่จอดรถ 1 1 1 0 1 0 0.67 ใช้ได้ 
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ประเด็นที่ต้องการ
วัด 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 

 3 มีเอกสาร/แผ่นพับ/QR code เพื่อ
ประกอบการท่องเที่ยว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

 4 การติดต่อประสานงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

ด้ าน สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการ 

1 ร้านอาหารท้องถิ่น  1 1 1 0 1 0 0.67 ใช้ได้ 
2 ร้านขายสินค้า OTOP/ของที่ระลึก 1 1 1 0 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมของราคาอาหาร/
เครื่องดื่ม 

1 1 1 0 1 0 0.67 ใช้ได้ 

4 ความเหมาะสมของค่ายานพาหนะ 1 1 1 0 1 -1 0.50 ใช้ได้ 

ด้านกิจกรรม 1 การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

2 ความหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

3 ความน่ าสนใจของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

4 มีบุคลากรให้ความรู้ในช่วงด าเนิน
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ  

1 1 1 0 1 0 0.67 ใช้ได้ 

หมายเหต ุค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามซึง่ค านวณจากสูตรู IOC  ต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
 

ค่า ioc = 0.83+0.83+0.67+0.67+0.67+0.5+0.83+083+0.83+0.67 / 10 
= 0.73 (ใช้ได้) 
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ตารางที่  ข-4 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิง
หนาท (หากต าบลสิงหนาทมีการจัดการท่องเที่ยวดังนี้ ท่านมีความต้องการอย่างไรบ้าง) 

ประเด็นที่ต้องการ
วัด 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 

กิจกรรมล่องเรือ 1 ล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ท ากิจกรรม CSR เช่น  การเก็บ
ผักตบชวา 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์ 

1 เรี ย น รู้ เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช้ ใน ก า ร
ป ระกอบ อาชี พ ขอ งชุ ม ชน ใน
สมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น เกวียน 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

กิจกรรม
เกษตรกรรม 

1 ก า ร เข้ า ช ม ส ว น เก ษ ต ร  โด ย
นักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิต
ในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือก
เก็บได้ 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

กิจกรรมโซลาร์
เซลล์ 

1 ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 
2 ชมนิทรรศการพลังงานทดแทน 1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

กิจกรรมปศุสัตว์ 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัส
กับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนใน
การท าปศุสัตว์ 

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากฟาร์ม 

1 1 1 0 1 1 0.83 ใช้ได้ 

หมายเหต ุค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามซึ่งค านวณจากสูตรู IOC  ต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

 
ค่า IOC = 1+1+1+1+1+0.83+0.83+0.83+1+0.83 / 10 

 = 0.93 (ใช้ได้) 
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ผลการทดสอบความเที่ยง (Reliability)  

1. ผลการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของตอนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.959 25 
 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ไม่เสื่อมโทรม 4.00 .725 20 
ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ส่งเสียงดัง 3.65 .988 20 
อากาศสดชื่น และไม่มีมลพิษ 3.90 1.021 20 
การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.50 1.051 20 
มีอุปกรณ์รองรับขยะเพียงพอ และเหมาะสม 3.55 .887 20 
ชุมชนมีวิถีชีวิต ความเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 4.15 .671 20 
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.50 .607 20 
ความปลอดภัยในการเดินทาง 4.25 .851 20 
ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชัดเจนเข้าใจง่าย 4.15 .813 20 
รถขนส่งสาธารณะที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 3.90 1.021 20 
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 3.80 .894 20 
มีสถานพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยว 3.65 .813 20 
มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนอย่างเหมาะสม 3.90 .788 20 
การบริการด้านสุขอนามัย เช่น ห้องน้ า 4.10 1.021 20 
สถานที่จอดรถ 4.15 .745 20 
มีเอกสาร/แผ่นพับ/QR code เพื่อประกอบการท่องเที่ยว 3.80 .894 20 
การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 3.95 .887 20 
ร้านอาหารท้องถิ่น 4.20 .616 20 
ร้านขายสินค้า OTOP/ของที่ระลึก 3.85 .813 20 
ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เครื่องดื่ม 4.05 .759 20 
ความเหมาะสมของค่ายานพาหนะ 3.80 .894 20 
การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 4.05 .945 20 
ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 4.30 .733 20 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 4.35 .587 20 
มีบุคลากรให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 3.85 .813 20 
 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม 
ไม่เสื่อมโทรม 

95.35 210.134 .661 .958 

ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสียงดัง 

95.70 200.537 .823 .956 

อากาศสดชื่น และไม่มีมลพิษ 95.45 201.734 .751 .957 
การใช้ ภ าชนะที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 

95.85 206.029 .577 .959 

มีอุปกรณ์ รองรับขยะเพียงพอ 
และเหมาะสม 

95.80 206.589 .674 .958 

ชุ ม ช น มี วิ ถี ชี วิ ต  ค ว า ม เป็ น
ธ ร รม ช าติ แ ล ะ มี เอ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะถิ่น 

95.20 214.905 .468 .959 

ความสะดวกสบายในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 

94.85 213.503 .602 .958 

ความปลอดภัยในการเดินทาง 95.10 205.147 .767 .957 
ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยว
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

95.20 204.063 .854 .956 

รถขนส่ งสาธารณ ะที่ เป็ น อั ต
ลักษณ์ของชุมชน 

95.45 204.050 .667 .958 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

95.55 205.208 .724 .957 

มี ส ถ าน พ ย าบ าล ใก ล้ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

95.70 206.116 .762 .957 

มีการติดตั้ งป้ ายและสัญญาณ
เตือนอย่างเหมาะสม 

95.45 206.261 .781 .957 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

การบริการด้านสุขอนามัย เช่น 
ห้องน้ า 

95.25 198.513 .869 .955 

สถานที่จอดรถ 95.20 204.905 .895 .956 
มี เอกสาร/แผ่นพับ/QR code 
เพื่อประกอบการท่องเที่ยว 

95.55 210.366 .516 .959 

การติดต่อประสานงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

95.40 202.989 .822 .956 

ร้านอาหารท้องถิ่น 95.15 216.239 .438 .959 
ร้ าน ขายสิ น ค้ า  OTOP/ของที่
ระลึก 

95.50 213.737 .427 .960 

ความเหมาะสมของราคาอาหาร/
เครื่องดื่ม 

95.30 208.432 .709 .957 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ค่ า
ยานพาหนะ 

95.55 205.945 .694 .957 

การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน 

95.30 206.958 .615 .958 

ความหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 

95.05 208.682 .725 .957 

ความน่าสนใจของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 

95.00 215.158 .526 .959 

มีบุคลากรให้ความรู้ในช่วงด าเนิน
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 

95.50 206.368 .751 .957 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

99.35 224.555 14.985 25 
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2. ผลการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของตอนที่ 4 ความต้องการของนักท่องเที่ยวใน

กิจกรรมท่องเที่ยวของต าบลสิงหนาท 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.917 10 
 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

ล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 4.00 .459 20 
ท ากิจกรรม CSR เช่น การเก็บผักตบชวา 3.35 .671 20 
เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชุมชนในสมัยก่อน 3.75 .786 20 
เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน 4.00 .725 20 
การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิต
โดยเลือกเก็บได้ 

4.10 .852 20 

การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4.10 .852 20 
ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 3.60 .995 20 
ชมนิทรรศการพลังงานทดแทน 3.55 .945 20 
การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนในการท าปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารสัตว์ 4.00 .973 20 
การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม 4.00 .795 20 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

ล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 

34.45 36.682 .284 .925 

ท ากิ จกรรม  CSR เช่ น  การเก็ บ
ผักตบชวา 

35.10 33.568 .573 .915 

เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพของชุมชนในสมัยก่อน 

34.70 32.853 .555 .916 

เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามที่คงอยู่ในชุมชน 

34.45 31.734 .760 .905 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

ก า ร เข้ า ช ม ส ว น เก ษ ต ร  โด ย
นักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตใน
สวนหรือซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บได้ 

34.35 31.082 .701 .908 

การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

34.35 30.555 .763 .904 

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 34.85 28.555 .840 .899 
ชมนิทรรศการพลังงานทดแทน 34.90 29.147 .827 .900 
การสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในการท าปศุสัตว์ เช่น การให้
อาหารสัตว์ 

34.45 28.471 .872 .897 

การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากฟาร์ม 

34.45 31.839 .669 .910 

 

 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

38.45 38.471 6.203 10 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพการเก็บข้อมูล ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับองค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาทและ
ตัวแทนจาก 5 กลุ่มกิจกรรม 
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ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกลุ นางสาวเมธาวี บุหงาเรือง 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประสบการณก์ารท างาน   
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