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การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  3 ประการ คือ 1) เพื ่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งทั้ง  11 หมู่บ้าน จำนวน 400 คน 
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ
แบบการประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด (OLS) และการประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น 
(2SLS) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหาว่าปัจจัยใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และก่อให้เกิด
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการวิจัยสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการ
ติดตามและประเมินผลมีอิทธิพลทางบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 2) ปัจจัยความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และกรอบนโยบายการท่องเที ่ยวมี
อิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  เมื่อจำแนกตามแตล่ะ
ปัจจัย พบว่า ความพร้อมของชุมชน ทุกตัวแปรล้วนมีอิทธิพลทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่วนความผูกพันต่อชุมชน มีเพียงแค่ด้านความพึงพอใจในชุมชนและความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย
ของชุมชนที่มีอิทธิพลทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สุดท้ายเป็นกรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
ทุกตัวแปรล้วนมีอิทธิพลทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ปัจจัยความพร้อมของชุมชน และ
ความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายที่จะสร้างความพร้อมของ
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ชุมชนและความผูกพันต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวนั้น  ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสำเร็จของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ แต่จะต้องคำนึงถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นเงื่อนไข
เบื้องต้นทั้งก่อนและระหว่างดำเนินการเพ่ิมระดับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้นำชุมชนควรที่จะให้ความสำคัญกับสร้างความพร้อมของชุมชนและ
ความผูกพันให้กับสมาชิกในชุมชนที่จะผลักดันให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมที่จะได้รับ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อชุมชน ทำให้การท่องเที่ยวของชุมชน
ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
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The purposes of this study were 1) to explore participation of people in Ban Bang 

Nam Pueng affecting The success of CBT 2) to explore the factors affecting participation 

of people in Ban Bang Nam Pueng and 3) to analyze the influence of factors that affect 

participation of people contributting the success of CBT via the participation of people 

in Ban Bang Nam Pueng. The research used quantitative methods conducting on 

questionnaire from the sample population of 400 people living in Ban Bang Nam Phueng 

community. Statistics used to analyze data were 1) Descriptive Statistics 2) Correlation of 

Pearson Bivariate Correlation and 3) Multiple Regression Analysis in 2 technique, Ordinary 

Least Squares (OLS) and Two-Stage Least Squares (2SLS), to investigate the factors 

affecting the participation of people in the area and contribute the success of CBT. 

The research results were as follows: Firstly, people's participation in 4 sub-

variables, decision making, operation, benefits sharing and follow-up and evaluation, 

have a positive significantly influence on the success of community-based 

 



 ง 

tourism. Secondly, the community readiness, community engagement and the tourism 

policy framework factor have a positive significantly influence on the participation of 

people in Ban Bang Nam Pueng. When it was classified by individual factors, it was found 

that all the community readiness sub-variables have a positive influence on people’s 

participation. Next, community satisfaction and acceptance of community goals in 

community engagement has a positive influence on people’s participation. Last one, all 

the tourism policy framework sub-variables have a positive influence on people's 

participation. Finally, community readiness factor and community engagement factor 

have a positive significantly influence on the success of CBT via people's participation in 

area. However, the implementation of policies to not only create community readiness 

and community engagement to the community but also consider process of participation 

of people in before and during the process to increase the level of CBT success. 

From the results of the study indicated that community leaders should focus on 

encouraging community readiness and community engagement in order to push people 

to realize the value and the collective benefit which will be awarded people to work for 

the community and support the tourism of the community successful. Especially, the 

economic and social aspects of the community 

 

 



 จ 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้และการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตไม่อาจจะสำเร็จได้  หากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณอาจารย์ณัฐฐา วินิจนัยภาคในฐานที่ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นเสมือนแม่ที่
คอยเอาใจใส่ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต และการทำวิทยานิพนธ์ ท่านได้ให้คำแนะนำ ติดตามงาน และตรวจ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ จนทำให้สามารถก่อรูปร่างจนเป็นเล่มได้สมบูรณ์ ขอขอบคุณอาจารย์ราณี อิสิชัยกุลที่
เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จนทำให้ข้าพเจ้าพัฒนามาสู่
กรอบวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ณัฐกริช เปาอินทร์ที่สอนวิชาระเบียบวิธีการวิจัย 1 
และ 2 ให้กับข้าพเจ้า จนทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจทั้งกระบวนการและสถิติที ่ใช้ในการวิจัย  รวมถึงยังให้
คำแนะนำในการเลือกใช้สถิต ิ2SLS ที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ขอขอบคุณนายสำเนาว์ รัศมทิัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ผู้นำวิสาหกิจชุมชน
บ้านธูปหอมสมุนไพร ผู้นำวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ที่ให้ข้าพเจ้าเข้าไปเก็บข้อมูลในบริเวณของ
ชุมชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านบางน้ำผึ้งที่เสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามเพ่ือทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาตอบคำถามการวิจัยของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทของคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ทั้งสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์และการจัดการภาครัฐและเอกชนทั้ง 12 คน ที่เป็นที่พึ ่งทางจิตใจที่ทำให้ข้าพเข้ามีความสุข 
สนุกสนาน และหัวเราะทุกครั้งเวลาที่ได้พบเจอกัน ซึ่งช่วยเพิ่มพลังทางร่างกายและสมองให้ข้าพเจ้ามี
แรงในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสำเร็จ 

ขอขอบคุณ และขอมอบความสำเร็จของการเป็นมหาบัณฑิตของคณะรัฐประศาสนศาสตร์แก่
คุณพ่อเผด็จ ฐิโณทัย คุณแม่วรารัตน์ ภมรพล และคุณพี่เมลดา ฐิโณทัย และทุกๆ คนในครอบครัวฐิ
โณทัยและภมรพล ที่เป็นแรงกายแรงใจที่สำคัญที่ทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จจนมาถึงในวันนี้ 

ท้ายสุด ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกป้อง และ
ดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวของท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ 
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บทท่ี 1  
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

การเดินทางของมนุษย์เกิดขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์ยุคหิน วัตถุประสงค์การเดินทางของมนุษย์  
ในยุคนั้นเป็นเพียงการย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาทรัพยากรที่จะใช้ในการดำรงชีพ เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 
คำว่า “การท่องเที่ยว” ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนโลก เป็นคำที่มาจากภาษาละตินที่แปลว่า เจ้าบ้าน
และชาวต่างชาติ (Griffiths, 1772) จนกระท่ังในช่วงศตวรรษท่ี 17 ได้เกิดการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจ ในช่วงแรกของการเกิดการท่องเที่ยวได้ถูกสงวนไว้สำหรับเชื้อพระวงศ์และขุนนางชนชั้นสูง 
หรือที ่เรียกว่า Grand Tour เป็นการเดินทางไปเรียนรู ้วัฒนธรรมและอารยธรรมของพื้นที ่อื ่นๆ 
(Chaney, 2000) หลังจากผ่านยุครู้แจ้ง (Enlightenment Era) มนุษย์เริ่มออกเดินทางมากขึ้น สืบ
เนื่องมาจากในช่วงแรกเป็นการเผยแผ่ศาสนา ต่อมาเป็นการขยายอำนาจทางการปกครอง จนกระทั่ง
เข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงนำมาสู่การแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพยากรในพื้นที่อื่นๆ  
ซึ่งการเดินทางของมนุษย์ในช่วงแรกนั้นมักจะมีวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์แอบแฝง 

เมื่อปี พ.ศ. 2401 โทมัส คุกได้เปิดสำนักงานการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนให้ชาวอังกฤษ
เป็นครั้งแรกของโลก (Cox, 2014) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ในการเดินช่วงแรก
ใช้รถไฟและรถยนต์สำหรับการท่องเที่ยว ภายหลังการคมนาคมได้รับการพัฒนามาสู่เครื่องบิน ทำให้  
การท่องเที ่ยวโลกได้มีการปรับตัวมาสู ่เที ่ยวบินพาณิชย์ จึงถือเป็นจุดเริ ่มต้นของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวที่ทันสมัย (Flightglobal, 2002) 

การท่องเที่ยวก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมเต็มตัว ทำให้ประเทศต่างๆ ได้ใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื ่องมือหนึ ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย ภาครัฐได้ออก
นโยบายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวเมืองไทย เช่น ในปี พ .ศ. 2550 มีการรณรงค์ Amazing 
Thailand Campaign ที ่ประชาสัมพันธ์เพื ่อให้นักท่องเที ่ยวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนเมืองไทย  
หรือการรณรงค์ Visit Thailand Year Campaign ในปี พ.ศ. 2556 ที่ทำให้นักท่องเที ่ยวต่างชาติ
เดินทางมาเที ่ยวเมืองไทยอย่างล้นหลาม จะเห็นได้จากสถิตินักท่องเที ่ยวต่างชาติที ่เดินทางมา  
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ประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.60 และทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวขยายตัวถึงร้อยละ 19.06 
(กรมการท่องเที ่ยว , 2556) จนกระทั่งในปัจจุบันมีการรณรงค์ Open to the New Shades of 
Thailand Campaign ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยใน 
ปี พ.ศ. 2561 ได้มากถึง 38.63 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.16 จากปีก่อนหน้า และมีรายได้อยู่ที่ 
2.14 ล้านล้านบาท (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561, น. 2) 

ในระยะแรกการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที ่ยว 
เป็นหลัก จนกระทั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้คน
ไทยเที่ยวเมืองไทย ใช้ของไทย เพ่ือให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จึงได้ออกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
คนไทยท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น เช่น ในปี พ .ศ. 2559 ได้ออกการรณรงค์เที ่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ได้ 
ไม่เหมือนกัน หรือการรณรงค์ Amazing Thailand Go Local Campaign และในปี พ.ศ. 2561  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 55 เมืองรอง หลังรัฐบาลประกาศลดหย่อนภาษี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2561) จะเห็นว่าการท่องเที ่ยวถือเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

เมื่อการท่องเที่ยวถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจ จึงทำให้ภาครัฐพยายาม
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ยิ่งผลักดันให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่าง
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที ่ยวเดิม (Mass Tourism) (สินธุ ์ สโรบล และคณะ, 2546, น. 29-30)  
อีกท้ังชุมชนยังใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนหันมา
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังท้องถิ่นของตนเอง จนมิได้คำนึงถึง
ความยั่งยืนของพื้นที่ตนเอง ทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวเหล่าต้องนำเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ในการ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จนเกิดภาวะความเสื่อมโทรมนำมาสู่ปัญหาที่
เกิดจากการท่องเที่ยว อาทิ การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การขาดระบบจัดการมลพิษ ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำ
เน่าเสีย เป็นต้น (ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 1) การพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องคำนึงถึงการรักษา
สมดุลของการใช้ทรัพยากรและการรักษาให้ยังคงอยู ่ต ่อไป ประกอบกับในช่วงปี พ .ศ. 2515 
สหประชาชาติได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดและการพัฒนา
แบบไม่สมดุลที ่เน้นด้านเศรษฐกิจ ได้หันมาให้ความสนใจ “การพัฒนาอย่างยั ่งยืน” (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556, น. 10) จึงทำให้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะทรัพยากรทุกอย่างล้วนมีข้อจำกัดในการใช้ นอกจากนี้
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังทำให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือก เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน การท่องเที ่ยวผจญภัย การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน และการท่องเที ่ยว 
อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น (นิศา ชัชกุล, 2554, น. 262) 
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ความตื่นตัวของภาครัฐทำให้มีการออกนโยบายและโครงการเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
ความยั่งยืน แต่นโยบายและโครงการเหล่านั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป เช่น โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนพระประแดง (สีชมภู บุตรสินธุ์, 2561) ซึ่งเป็น
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
เพิ่มรายได้ให้ประชาชน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอพระประแดง 
แต่เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการกลับมุ่งไปที่จำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่ที่เพิ ่มขึ้น
แทน โดยมิได้ให้ความสำคัญในการที่จะผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และ
มองเห็นประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตมวลรวมประชาชาติเท่านั้น ทั้งๆ ที่โครงการนี้เกิดขึ้นมา
จากนักพัฒนาการจังหวัด นอกเหนือจากตัวอย่างโครงการข้างต้น ก็ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่มี
ลักษณะแบบเดียวกัน อาทิ โครงการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื ่อเพิ ่มศักยภาพใน  
การแข่งขัน (บุญเถิง เภาโพธิ์, 2561) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 
(ประสิทธิ์ ชื่นใจ, 2561) โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชาติชาย ยอดมิ่ง, 2561)  
เป็นต้น เนื่องจากโครงการต่างๆ เหล่านั้นมองที่โครงการเป็นตัวตั้ง ไม่ได้มองที่ประชาชน ทั้งที่บทบาท
และความสำคัญของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของในพื้นที่ตนเองนั้น ถือเป็น
จุดเริ่มของการพัฒนาที่ยั่งยืน (พจนา สวนศรี, 2546, น. 179)  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับอิทธิพล
มาจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมให้
ดำรงอยู่ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องดึงเอาคนในพื้นที่ เข้ามามี
บทบาทในการบริหาร การจัดการ การวางแผน และกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
ในฐานะบทบาทการเป็นเจ้าของที่มีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ที่จะต้อง
สร้างสมดุลของการดำเนินงานการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม 5 ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยทีม่ีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ (วีระพล ทองมา, 2559, 
น. 1-2) นอกจากนี ้ช ุมชนจะต้องเพิ ่มศักยภาพของคนในชุมชนให้มี ความพร้อมที ่จะเร ียนรู้   
มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันได้ เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก เพ่ิมการจัดการที่ทำให้
ทุกคนในชุมชนเข้าใจบทบาทและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มการมีส่วนร่วมที่ให้ทุกคน
ร่วมกันคิด แก้ไขปัญหา และใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และเพิ่มการเปิดกว้างที่จะยอมให้
ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพ่ือนำมาสู่การท่องเที่ยวที่มีการจัดการจากรากเหง้าของคนในชุมชนเอง 

การมีส่วนร่วมถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีองค์ความรู้  รู้จัก 
การจัดการความรู้ภายในชุมชน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน (Community 
Solidarity) อีกด้วย สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554, น. 115-117) เสนอว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม ทั้งสังคม 
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เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ ่งแวดล้อม รวมถึงความผูกพันต่อชุมชนส่งผลให้ชุมชนตระหนักถึง  
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันปฏิบัติ การตัดสินใจ 
และการประเมินผล สอดคล้องกับปิยธ ิดา ปาลรังษี (2557 , น. 106-110) ที ่ เสนอว่าปัจจัย 
ความเข้มแข็งของชุมชน การสื่อสาร และนโยบายของภาครัฐที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การดำเนินการท่องเที ่ยวของชุมชน อีกทั ้งการมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ทำให้  
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พบว่า งานวิจัยที่ผ่านมานั้นมุ่งศึกษาอยู่ใน 7 ขอบเขต คือ 1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Okazaki, 2008 , Pookaiyaudom, 2015 , Karta, Sukarsa, Hardini, and Suarthana, 2016, 
Warouw, Langitan, and Alamsyah, 2018, Achmad, Suryana, and Ratana, 2018, Chebus, 
2018, สุชิน แสงละออ, 2551, คมลักษณ์ สงทิพย์, 2557, อรวรรณ เกิดจันทร์, 2557, รุ่งวิทย์ ตรีกุล 
และคณะ, 2558, ดวงรัตน์ แตงทอง, 2555, จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ และคณะ, 2561) 2) ประเมิน
กระบวนการมีส่วนร่วม (Okazaki, 2008, Santos, Galárraga, and Ulloa, 2016, Ndlovu, Sibiya, 
and Giampiccoli, 2018, กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549, สุชิน แสงละออ, 2551, มณฑาวดี พูลเกิด, 2552, 
ร ุ ่ ง ว ิทย ์  ตร ี ก ุ ล  และคณะ , 2558) 3)  ป ั จจ ั ยความสำ เร ็ จ  (Kontogeorgopoulos, 2014, 
Nitikasetsoontorn, 2014, Karacaoglu and Birdir, 2017, อมรา อ ินทจ ักร , 2550, จ ันทร ์พร  
ช่วงโชติ, 2554, จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล, 2557) 4) ปัจจัยการมีส่วนร่วม (Williams, 2014, Chebus, 
2018, สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, ปิยธิดา ปาลรังษ,ี 2557, สุจันทรา สะพุ่ม, 2559, กฤติยา สมศิลา, 
2561) 5) อุปสรรคและผลกระทบของการมีส่วนร่วม (Aldecua and Barón, 2010, Kim, Park, 
and Phandanouvong, 2014, Prabhakaran, Nair, and Ramachandran, 2014, Karta, Sukarsa, 
Hardini, and Suarthana, 2016, Djou, M. Baiquni, and Fandeli, 2017, Ndlovu, Sibiya, and 
Giampiccoli, 2018, Achmad, Suryana, and Ratana, 2018, Chebus, 2018) 6 )  ว ิ ธ ี ก า ร มี  
ส่วนร่วม (Aldecua and Barón, 2010, Kim, Park, and Phandanouvong, 2014, Prabhakaran, 
Nair, and Ramachandran, 2014, Pookaiyaudom, 2015, Santos, Galárraga, and Ulloa, 
2016, Bunghez, 2016, Djou, M. Baiquni, and Fandeli, 2017, Mayaka, Croy, and Wolfram, 
2018, กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549) และ 7) กิจกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว (Emaad, 2008, 
Kontogeorgopoulos, 2014, Nitikasetsoontorn, 2014, กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549, สุชิน แสงละออ, 
2551, เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, 2551, มณฑาวดี พูลเกิด, 2552, คมลักษณ์ สงทิพย์, 2557, อรวรรณ  
เกิดจันทร์, 2557, รุ่งวิทย์ ตรีกุล และคณะ, 2558, ดวงรัตน์ แตงทอง, 2555, กฤติยา สมศิลา, 2561, 
จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ และคณะ, 2561) ในขณะที่งานศึกษาในเรื่องของปัจจัยการมีส่วนร่วมนั้นมี
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การศึกษาที ่ยังไม่มากนัก ทั ้งๆ ที่การมีส่วนร่วมถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงาน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
ตารางท่ี 1.1 ขอบเขตงานวิจัยที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Research Gaps) 

ลำดับ ผู้เขียน/ปี 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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1 Emaad (2008)       * 
2 Okazaki (2008) * *      
3 Aldecua and Barón (2010)     * *  
4 Kontogeorgopoulos (2014)   *    * 
5 Nitikasetsoontorn (2014)   *    * 
6 Williams (2014)    *    
7 Kim, Park, and Phandanouvong (2014)     * *  

8 
Prabhakaran, Nair, and Ramachandran 
(2014) 

    * *  

9 Pookaiyaudom (2015) *     *  
10 Santos, Galárraga, and Ulloa (2016)  *    *  
11 Bunghez (2016)      *  

12 
Karta, Sukarsa, Hardini, and Suarthana 
(2016) 

*    *   

13 Djou, M. Baiquni, and Fandeli (2017)     * *  
14 Karacaoglu and Birdir (2017)   *     
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ลำดับ ผู้เขียน/ปี 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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15 Warouw, Langitan, and Alamsyah (2018) *       
16 Ndlovu, Sibiya, and Giampiccoli (2018)  *   *   
17 Mayaka, Croy, and Wolfram (2018)      *  
18 Achmad, Suryana, and Ratana (2018) *    *   
19 Chebus (2018) *   * *   
20 กิ่งแก้ว บัวเพชร (2549)  *    * * 
21 อมรา อินทจักร (2550)   *     
22 สุชิน แสงละออ (2551) * *     * 
23 เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ (2551)       * 
24 มณฑาวดี พูลเกิด (2552)  *     * 
25 จันทร์พร ช่วงโชติ (2554)   *     
26 สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554)    *    
27 คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) *      * 
28 อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) *      * 
29 จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557)   *     
30 รุ่งวิทย์ ตรีกุล และคณะ (2558) * *     * 
31 ปิยธิดา ปาลรังษี (2557)    *    
32 ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) *      * 
33 สุจันทรา สะพุ่ม (2559)    *    
34 กฤติยา สมศิลา (2561)    *   * 
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ลำดับ ผู้เขียน/ปี 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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35 จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ และคณะ (2561) *      * 
รวม 12 6 6 6 7 9 13 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากตารางทบทวนวรรณกรรมเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขอบเขตของ  
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน จะเห็นว่าการศึกษากิจกรรมและการจัดการการท่องเที ่ยวมีผู ้สนใจ 
และทำการศึกษามากท่ีสุด สำหรับในส่วนของการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาระดับของการมีส่วน
ร่วมของชุมชน มากกว่าการให้ความสนใจปัจจัยที ่จะทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
รวมถึงความสำเร็จและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ของตนเอง  

ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งเป็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคกลางจากสถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2558) ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็น 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนด้วยการได้ร ับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที ่ยวในเขตภาคกลาง   
ปี พ.ศ. 2550 และรางวัลดีเด่นประเภทท่องเที่ยวชุมชนในปี พ.ศ. 2553 (องค์การบริหารส่วนตำบล
บางน้ำผึ ้ง, 2557) ถือเป็นชุมชนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชน  
รวมถึงการที ่ผ ู ้นำอย่างนายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบล นายสำเนาว ์ ร ัศม ิท ัต ที ่ เป ็นผ ู ้นำ 
การเปลี ่ยนแปลง มีแนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งใส่ใจเรื ่องของการมีส่วนร่วมที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมาร่วมประชุมลงความเห็นที่  
จะเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. 2547 จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งเป็น
ชุมชนต้นแบบ (Role Model) ของการศึกษาในครั้งนี้ 
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ด้วยเหตุที่นโยบายและโครงการของภาครัฐยังไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของ 
คนในชุมชนให้มีความสามารถในการดูแลจัดการการท่องเที ่ยวของชุมชน ไม่ได้ผลักดันให้เกิด  
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ท้องถิ่นให้เข้ามาบริหารการท่องเที่ยวของชุมชน และช่องว่ างของ 
การวิจัย (Research Gaps) ในประเด็นของปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จ จึงทำให้ผู้วิจัยมี 
ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะค้นหาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เกิด  
การมีส่วนร่วมในชุมชน พร้อมทั้งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในชุมชนบ้าน 
บางน้ำผึ ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื ่อนำมาเป็นแบบอย่างของโมเดลของ 
การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อชุมชนอ่ืนๆ  
 

1.2 ทำไมการศึกษาครั้งนี้จึงมีความสำคัญ 

การศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญที่จะนำมาสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาของการท่องเที่ยว  
อย่างยั่งยืน เนื่องจากนโยบายและโครงการที่ภาครัฐได้ดำเนินมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จ 
เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวแบบยั ่งยืน แหล่งท่องเที ่ยววิถีชุมชนพระประแดง (สีชมภู  
บุตรสินธุ์, 2561) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (บุญเถิง 
เภาโพธิ์, 2561) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท (ประสิทธิ์ ชื่นใจ, 2561) 
โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชาติชาย ยอดมิ่ง , 2561) เป็นต้น เนื่องจากโครงการ
ต่างๆ เหล่านั้นมองที่โครงการเป็นตัวตั้ง ไม่ได้มองที่ประชาชน (พจนา สวนศรี, 2546, น. 179)  

อีกทั ้งการมีส ่วนร่วมถือเป็นองค์ประกอบหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญต่อความสำเร็จของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จะให้เจ้าของชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการชุมชนเอง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้
จะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในความสำเร็จของตนเองที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ของ
ตนเองให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้ง 5 ประการ คือ ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (วีระพล ทองมา, 2559, น. 1-2)  

จึงกล่าวได้ว่า การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดการท้องถิ่นของตนเอง ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ 
บทบาทหน้าที่ของพลเมือง และความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ในชุมชนของตนเอง ที่จะมีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาพื้นที่ของตนให้ยั่งยืน 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้มุ่งหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะ
นำไปสู่ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่ของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน 

3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิด
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

1.4 คำถามในการวิจัยและสมมติฐานในการวิจัย 

คำถามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามวิจัยหลักของงานวิจัย คือ การมีส่วนร่วมใน 
การบริหารการท่องเที่ยวชุมชนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยใดบ้างและปัจจัยการมีส่วนร่วมใดบ้างที่ทำให้
เกิดความสำเร็จต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้งานวิจัย
บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรม พร้อมทั้งสกัดตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  
การมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน และความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน (ตารางที่ 2.4, 2.5 และ 2.6) จนทำให้ผู้วิจัยได้คำถามวิจัยย่อย ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส ่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่ก ับความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างไร 

2) ความสัมพันธ ์ระหว ่างความพร้อมของช ุมชนกับการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
ในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างไร 

3) ความสัมพันธ ์ระหว ่างความผูกพ ันต ่อช ุมชนกับการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
ในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างไร 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบนโยบายการท่องเที ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างไร 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างไร 
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ทั้งนี้การตอบคำถามการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาได้ตั ้งสมมติฐานขึ้น เพื่อช่วยในการทดสอบ 
ความถูกต้องของคำถามการวิจัย และเป็นแนวทางในการกำกับการแปลผลต่างๆ ที่จะช่วยสร้าง 
ความชัดเจนให้กับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังตารางข้างล่างนี้ 
 
ตารางท่ี 1.2 ตารางสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 

H1: การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในพื ้นที่ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

H1a:  การม ีส ่ วนร ่ วมด ้ านการปฏ ิบ ัต ิ ง าน  
มีความสัมพันธ์เช ิงบวกกับความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
H1b:  ก า รม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า นก า รต ั ด ส ิ น ใจ  
มีความสัมพันธ์เช ิงบวกกับความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
H1c: การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ 
มีความสัมพันธ์เช ิงบวกกับความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
H1d:  การม ีส ่ วนร ่วมด ้านการต ิดตามและ
ประเม ินผล  ม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกกับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

H2: ความพร้อมของชุมชนมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ 

H2a: ความพร ้อมของช ุมชนด ้านทร ัพยากร 
การท่องเที ่ยว ม ีความสัมพันธ ์เช ิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

H2b: ความพร้อมของช ุมชนด้านผ ู ้นำชุมชน  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที ่
H2c: ความพร้อมของชุมชนด้านการตระหนักถึง
ผลประโยชน์  ม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่
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สมมติฐานการวิจัย 

H2d: ความพร ้ อมของช ุ มชนด ้ าน ความรู้  
ความเข้าใจในการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

H3: ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

H3a: ความผูกพันต่อชุมชนด้านความพึงพอใจใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที ่
H3b: ความผูกพันต่อชุมชนด้านความเชื ่อมั่น 
และยอมรับเป้าหมายของชุมชน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่
H3c: ความผูกพันต่อชุมชนด้านระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

H4: ก ร อ บ น โ ย บ า ย ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ 

H4a: กรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านนโยบาย
ของภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
H4b: กรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านการตื่นตัว
ต ่อการวางแผนและก ิจกรรมท ่ อง เท ี ่ ย ว  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที ่
H4c: กรอบน โ ยบายกา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ด ้ า น 
ความช่วยเหลือจากภายนอก มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

H5: ป ัจจ ัยท ี ่ ส ่ งผลต ่อการม ีส ่ วนร ่ วม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสำเร็จของ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

H5a: ความพร้อมของชุมชนมีความสัมพันธ์ 
เช ิงบวกต่อความสำเร ็จของการท ่องเท ี ่ยว 
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนที ่
H5b: ความผูกพันของชุมชนมีความสัมพันธ์  
เช ิงบวกต่อความสำเร ็จของการท ่องเท ี ่ยว 
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สมมติฐานการวิจัย 

โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนที ่
H5c: กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
เช ิงบวกต่อความสำเร ็จของการท ่องเท ี ่ยว 
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนที ่

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้ทั้งหมด 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่ที ่ก ่อให้เกิด
ความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน: ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำรา วารสาร และงานวิจัย ได้แก่ หลักการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัย แนวคิดข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวน เขียนเรียบเรียง และสรุปแนวคิดต่างๆ ให้มีความเข้าใจ 
สอดคล้องกับการศึกษาในประเด็นดังกล่าว สำหรับการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้อง ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการทบทวนให้ครอบคลุมเกี ่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  
แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยว แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน แนวคิดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม การสกัดหาปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดความสำเร็จ 
 

 ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศ

หญิงที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 70 ปี และอาศัยอยู่ในตำบล 
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บ้านบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามกฎหมายบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์
และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะถือเป็นบุคคลที่มีความคิดและ 
การตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 คน และเพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำและ
ถูกต้องในการให้ข้อมูลเพื ่อทำการศึกษา ผู ้ว ิจัยได้ใช้การคำนวณโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่  
(Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีระ สินเดชารักษ์ , 2555) ที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ 
ค่าสัดส่วนของประชากร ผู้วิจัยได้เลือกระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัย
ยอมรับไดเ้ท่ากับร้อยละ 5  
 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู ้ว ิจ ัยทำการเก ็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในแหล่งช ุมชนที ่ประกอบกิจกรรม 

การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 11 
หมู่บ้าน โดยที่ผู้วิจัยจะทำการเก็บแบบสอบถามตามสัดส่วนของจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 
ดังนี้ 

1) หมู่ที่ 1 บ้านวัดบางน้ำผึ้งนอก   56 คน 
2) หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำผึ้ง    8  คน 
3) หมู่ที่ 3 บ้านบางน้ำผึ้ง    28  คน 
4) หมู่ที่ 4 บ้านบางน้ำผึ้ง    29  คน 
5) หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรง    12  คน 
6) หมู่ที่ 6 บ้านไฟไหม้    6  คน 
7) หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาสัก   20  คน 
8) หมู่ที่ 8 บ้านคลองบ้านผึ้ง   24  คน 
9) หมู่ที่ 9 บ้านบางน้ำผึ้ง    75  คน 
10) หมู่ที่ 10 บ้านคลองบางน้ำผึ้ง   96  คน 
11) หมู่ที่ 11 บ้านบางน้ำผึ้ง  46  คน 

 
 ขอบเขตด้านเวลา 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่  
1) ช่วงการพัฒนาหัวข้อในการวิจัย (Proposal Development) ตั ้งแต่ เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562 
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2) ช่วงการเก็บข้อมูล (Data Collection) ตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562  
3) ช่วงการสรุปผลการศึกษา (Research Summary) ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) กำหนดนโยบายหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ใน 
การบริหารจัดการการท่องเที ่ยวของชุมชนเพื ่อทำให้ชุมชนมีความพร้อมที ่จะเรียนรู ้และเกิด 
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในพื้นที ่

2) พัฒนาศักยภาพในการผลักดันให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน รวมถึงกำหนดแนวทางในการประสานงานในกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ิม  
ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

3) เสนอแนวทางในการขยายผลของตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่นำไปสู่
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความเข้าใจของผู้อ่านเป็นสำคัญ ผู้วิจัยจึงได้อธิบายคำศัพท์
ที่มีความเฉพาะในบริบทของการวิจัยในครั้งนี้และเป็นคำศัพท์ที่คาดว่าผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
คำศัพท์เหล่านั้นได้ให้นิยามความหมาย ดังนี้ 

1) ประชาชนในพื้นที ่ หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ตำบลบางน้ำผึ ้งทั ้งหมด  
11 หมู่บ้าน คือ บ้านวัดบางน้ำผึ้งนอก บ้านบางน้ำผึ้ง บ้านบางน้ำผึ้ง บ้านบางน้ำผึ้ง บ้านคลองทรง  
บ้านไฟไหม้ บ้านคลองตาสัก บ้านคลองบ้านผึ้ง บ้านบางน้ำผึ้ง บ้านคลองบางน้ำผึ้ง และบ้านบางน้ำผึ้ง 

2) การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนที่มี
การบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ อนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยว (สภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, 2554, น. 8) 

3) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ ระบบ
นิเวศ เป็นต้น และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความหมายเชิงคุณค่าต่อชุมชน เช่น ชีวิตและวัฒนธรรม
ของผู้คนในชุมชน เทศกาล งานประเพณีประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนชุมชน (นิศา ชัชกุล, 2554, น. 262) 
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4) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง บทบาทของชุมชนในการที่ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 32) 

5) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่
ในระดับการตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผล (พะยอม ธรรมบุตร, 2549) 

6) ความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสำเร็จเมื่อส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่
จะเข้ามาช่วยสร้างประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชน (Nitikasetsoontorn, 2014, pp. 26-28) 

7) ความพร้อมของชุมชน หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้ผู ้นำและสมาชิกในชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของชุมชนและการท่องเที่ยวของชุมชน  

8) ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง การที่บุคคลมีการแสดงออกทั้งการกระทำ ทัศนคติ  
และความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน มีความสนใจในความเป็นไปของ
ชุมชนอย่างเต็มใจและพยายามกระทำในสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ยอมรับและพร้อม
ที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน ยอมเสียสละทางด้านกำลังกายและสมองอย่างเต็มที่
ในการทำงาน (ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2513, น. 46, สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น.6) 

9) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบองค์การชุมชนและ
ส่งผลกระทบต่อการทำงานในชุมชน ทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และ
เงื่อนไขนโยบายของภาครัฐที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

1.8 บทสรุป 

การศึกษาเรื ่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที ่ทำให้เกิด
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยไว้ทั้งหมด 5 บท ซึ่งในบทที่ 1-3 
จะเกี ่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัย และในบทที่ 4-5 เกี ่ยวกับกระบวนการและผลการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้ 

บทที่ 1 อธิบายเกี ่ยวกับที ่มาและความสำคัญของการศึกษา สาเหตุของการศึกษา  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่ามีการมีส่วนร่วมใดบ้างที่จะมาส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน และเพื ่อศึกษาว่าปัจจัยอะไรบ้างที ่ส ่งผลต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่   
โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 4 ขอบเขต ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาที่จะทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ยวกับหลักการวิจัย แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยว แนวคิดทฤษฎี
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดความผูกพันต่อองค์การ 
แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม การสกัดหาปัจจัยที ่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื ้นที่  
และแนวคิดความสำเร็จ ด้านประชากร มีประชากรเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
บร ิบ ูรณ์หร ือผ ู ้ท ี ่บรรล ุน ิต ิภาวะ ที ่อาศัยอย ู ่ ในตำบลบ้านบางน ้ำผ ึ ้ง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้สูตรทาโร ยามาเน่ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 คน ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในแหล่ง
ชุมชนที่ประกอบกิจกรรมการท่องเที ่ยวของชุมชนบ้านบางน้ำผึ ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน และด้านเวลา ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
ช่วงเวลา ครอบคลุมเวลา 10 เดือน และได้มีการอธิบายรายละเอียดของประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
สุดท้ายได้กำหนดคำศัพท์นิยามเฉพาะ ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมองเห็นความเป็นไปได้
และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาในส่วนต่อไป 

บทที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดทั้งหมด 7 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิด  
การท่องเที่ยว แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม และแนวคิดความสำเร็จ รวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง  
ทั้งประวัติความเป็นมา บริบทพื้นที่ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ประเด็นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น สามารถจำแนกตัวแปรต้นได้เป็น 3 ตัวแปร คือ 1) ความพร้อมของชุมชน  
2) ความผูกพันต่อชุมชน 3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว และตัวแปรตาม 2 ตัวแปร คือ 1) การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 2) ตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งตัวแปรการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นตัวแปรที่ถูกนำมาใช้เป็นทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  

บทที่ 3 กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกรอบแนวคิดที่
ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ผู้วิจัยได้
เลือกระบบการวัดแบบ Likert Scale ที่มี 5 ระดับการวัด สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ  
2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การออกแบบเครื่องมือวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้
กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ จากนั้นได้นำไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) และความสอดคล้อง
ภายใน (Reliability Analysis) ของข้อความมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้อธิบายถึง
กำหนดระยะเวลาในการวิจัย การวางแผนในการดำเนินงาน และการประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน 
การดำเนินงาน เพื่อให้ผู้วิจัยมีเสาหลักในการดำเนินงานตามช่วงเวลาและเป็นไปตามกำหนดเวลาที่
ผู้วิจัยต้องการ 

บทที่ 4 กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือในการวิจัย (แบบสอบถาม) ด้วยสถิติ 
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน และเชิงอนุมาน 
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ประกอบด้วย Person’s Correlation และ Multiple Regression แบบ Ordinary Least Squares 
(OLS) และ แบบ Two-Stage Least Squares (2SLS) ผู ้ว ิจ ัยจะนำเสนอข้อมูล พร้อมด้วยผล 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้เอาล่วงหน้าในรูปแบบของตารางและแผนภาพเพ่ือทำให้
ผู้อ่านเข้าใจผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติมากยิ่งขึ้น  

บทที่ 5 กล่าวถึงผลการศึกษา โดยที่ผู ้ว ิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาตามประเด็นของ
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบคำถามการวิจัย และอภิปรายความสอดคล้องของผลการศึกษาในครั้งนี้กับ  
งานศ ึกษาก ่อนหน้า พร ้อมด ้วยเสนอข ้อเสนอเช ิงนโยบายให้หน่วยงานได ้นำไปปรับปรุง  
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 



 
 

 

บทท่ี 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนทีใ่นการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยมีคำถามวิจัยหลัก คือ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะทำให้
เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อที่จะทำให้ผู ้วิจัยสามารถที่จะหาคำตอบมาตอบ
คำถามวิจัยหลักของผู้วิจัยได้นั้น ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา โดยใช้ทั้งข้อมูล  
ปฐมภูมิ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลภาคสนามเองและข้อมูลทุติยภูมิ จึงทำให้ในบทนี้ผู ้วิจัยได้ทบทวน 
องค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเชิงเนื้อหาเอาไว้ 

การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้กำหนดกรอบการวิจัยที่เชื ่อมโยงกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่งานวิจัยก่อนหน้าได้ศึกษามาก่อน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตำรา วารสาร และงานวิจัย ได้แก่ หลักการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาวิจัย แนวคิดข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้ง
นี้ ผู ้วิจัยได้ทำการทบทวน เขียนเรียบเรียง และสรุปแนวคิดต่างๆ ให้มีความเข้าใจ สอดคล้องกับ
การศึกษาในประเด็นและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เป็นแนวทางและเป็นองค์ความรูท้ี่ทำให้ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญในการศึกษา โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.2 แนวคิดการท่องเที่ยว 
2.3 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.4 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.5 แนวคิดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ 
2.6 แนวคิดความสำเร็จ 
2.7 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง 

องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวไปข้างต้น แสดงอยู่ในภาพที่ 2.1 
ต่อไปนี้  
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างแนวคิดทฤษฎี  

องค์ประกอบของบทที่ 2 

2.1 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
- ตัวแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2 แนวคิดการท่องเที่ยว 
- ความหมายของการท่องเที่ยว 
- วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
- ประเภทของการท่องเที่ยว 
- ความสำคัญของการท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

2.3 แนวคิดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
- ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- ความจำเป็นของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- หลักพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
- ตัวอย่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ประสบ
ความสำเร็จ 

2.4 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
- ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- ความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- หลักการของการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
- กรอบนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน 

2.5 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
- ความหมายของการมีส่วนร่วม 
- ทฤษฎีหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- กระบวนการการมีส่วนร่วม 
- การสกัดตัวแปรการมีส่วนร่วม 
- ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
- ความหมายของความผูกพันต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อชุมชน 
- งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การมีส่วนร่วม 
 

2.6 แนวคิดความสำเร็จ 
- ความหมายของความสำเร ็จและปัจจัย
ความสำเร็จ 
- ตัวแบบการวัดความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
- งานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้องกับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.7 ข้อมูลชมุชนบ้านบางน้ำผ้ึง 
- ประวัติความเป็นมา 
- บริบทของพื้นที่ 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2.8 บทสรุป 
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2.1 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลมาจากการตระหนักถึงผลสืบเนื่องจาก 
การพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ หรือกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และกลไกการตลาด ส่งผลให้เกิดความเจริญ การเติบโต การผลิต และการบริโภค  
อย่างไรก็ตามการพัฒนาที ่ม ีล ักษณะแบบก้าวกระโดดได้ส ่ง ผลเส ียต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลกที่จำเป็นต้องพ่ึงพิงธรรมชาติ
และพืชผลในการดำรงชีพ  

แบบแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลักมีส่วนชี้นำการพัฒนาที่
เน้นการบริโภคที่ไม่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด ผลจาก 
แนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาได้ทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์  
และพืชพรรณ การพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ได้สร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยิ่ง เนื่องจากบางรัฐบาลไม่มีความรับผิดชอบ และขาดความรอบคอบใน
การออกนโยบายที ่จะมุ ่งมาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อีกทั ้งระบบราชการมี  
การฉ้อราษฎร์บังหลวง ขาดประสิทธิภาพ และไม่มีความโปร่งใสหรื อขาดการควบคุมตรวจสอบ 
มากเท่าท่ีควร นำไปสู่การพัฒนาที่ส่งผลให้เฉพาะบางกลุ่มขาดความยั่งยืน 

จากสภาพการณ์ดังกล่าวทำให้ในปี พ.ศ. 2515 สหประชาชาติได้มีการประชุมเรื่องมนุษย์ 
และส ิ ่ งแวดล ้อม (United Nations Conference on Human and Environment) จ ัดข ึ ้น  ณ  
กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน โดยจุดเริ่มต้นของการประชุมนี้เกิดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้
ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดและการพัฒนาแบบไม่สมดุล 
ท ี ่ เน ้นด ้ าน เศรษฐก ิจ  (World Commission on Environment and Development, 1987 )  
จึงหันมาให้ความสนใจ “การพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable Development)” ผ่านการเสนอ 
ของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2556, น. 10) 

กระแสความตื่นตัวและข้อเสนอให้นำเอาแนวคิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศและโลก จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) จากการ
ลงนามจาก 178 ประเทศ ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทของโลกที่ประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก จากแผนปฏิบัติการ 21 ข้างต้น ประเทศไทย
ได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนเข้ามา และบรรจุแนวคิดนี้ไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) และต่อมาแนวคิดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในระยะของ 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อมาได้เปลี่ยนจากแนวคิด
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การพัฒนาคนมาสู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 จนถึงปัจจุบัน นอกจากมอง “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยังเน้นแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, น. 17-18) 

 
 ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงปัญหารุนแรงทางความสมดุลใน 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริโภคของมนุษย์ที ่มุ ่งการพัฒนาในทางที่ผิดพลาด จึงทำให้  
ในปี พ.ศ. 2515 สหประชาชาติเริ่มเสนอแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนา จนกระทั้งต่อมามีนักวิชาการ  
และหน่วยงานทางภาครัฐได้ให้ความสนใจต่อแนวคิดนี้ และได้ให้คำจำกัดความไว้หลากหลาย  

โดยสหประชาชาติได้อธิบายความหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนว่า เป็นการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน โดยการพัฒนาหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ ไม่กระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการของคนรุ่นต่อๆ ไป (WCED, 1987) ฉะนั้นการพัฒนาที่ยั ่งยืน
กลายเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาในระยะยาวในระดับโลก ประกอบด้วยสามเสาหลักการพัฒนา
ที่ยั ่งยืนเพื่อให้บรรลุในลักษณะที่สมดุลการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความต้องการของ 
คนรุ่นต่อไปในอนาคต (WCED, 1987) การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาระยะ
ยาวระดับโลก ประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนา 
ที ่ย ั ่งยืนมีเป้าหมายที ่จะทำให้เกิดการบรรลุในลักษณะที่สร้างสมดุลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม จากความพยายามของสหประชาชาติที่ต้องการสร้าง
การพัฒนาอย่างยั ่งยืนจึงได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี พ .ศ. 2515 จนกระทั ่งในปี  
พ.ศ. 2555 ได้จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Rio + 20 Earth Summit 
จะมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นคือ 1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั ่งยืนและการขจัด 
ความยากจน และ 2) กรอบด้านสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน สำนักงานอธิการบดีสมัชชาแห่ง
สหประชาชาติได้นำแนวทางนี้ไปนำร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่อประเทศกำลังพัฒนาผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์มอริเชียสเพื่อดำเนินการตามโครงการ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
กำลังพัฒนาเกาะขนาดเล็ก (นิศา ชัชกุล, 2554, น. 275) 

สำหรับในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แม้กระทั ้งภาครัฐยังให้ความใส่ใจอย่างมาก จนได้นำเอาแนวคิดนี ้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุลใน 
การพัฒนามากขึ้น เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นจากการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539–2543) ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ (นิศา ชัชกุล, 2554, น. 279-280) 
คือ 

1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคนไทยเพื่อที่จะรักษา
อัตราการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจ 

2) การพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งยังต้องรักษา อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง 

3) การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและการพัฒนาชนบท ผ่านการพัฒนากลุ่มคนใน
ชนบท การกระจายอำนาจการปกครอง การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารและการกำหนดทิศทาง 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รัฐบาลได้ตระหนักเห็นถึงการนำเอาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาคนให้
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เพราะเดิมทีประเทศไทยได้ 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเท่านั้น การตื่นตัวต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาครัฐยังคงดำเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เป็นต้นไป  
ได้ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พร้อมทั้งยังคำนึงถึงการพัฒนาที่ต้องสอดคล้องกับปรัชญา  
ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงและเป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืนในท ุกๆ ด ้านของการพัฒนา  
เฉกเช่นเดียวกับการท่องเที ่ยว ที ่ได้นำเอาแนวคิดนี ้มาสู ่การปรับโฉมของการท่องเที ่ยวมาสู่  
การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน หลังจากที ่ได้จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาและการกำหนดทิศทาง  
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 (นิศา ชัชกุล, 2554, น. 278-279) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556 , น. 12) อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้
ว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นให้มนุษย์คำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการดำเนิน 
การพัฒนาควบคู ่ไปกับการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยให้เป็น  
การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน และยุคต่อๆ ไปอย่างเท่าเทียมกัน   
การพัฒนาอย่างยั ่งยืนเป็นวิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ ่นปัจจุบัน  
โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง สำหรับเป้าหมายสูงสุด 
ของแนวค ิดน ี ้อย ู ่ท ี ่การพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิตของประชากรโลกโดยย ังสามารถร ักษาระดับ  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ไม่ให้เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ และมุ่งเน้นความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Profit-People-Planet) (อนันตชัย ยูรประถม และคณะ, 
2557, น. 27-29) 
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ภาพที่ 2.2 พัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แหล่งที่มา: ปรับปรุงจาก UNESCO Future Lecture (2013, pp. 24-26)  

แผนฯ 1 พ.ศ. 2504-2509 

แผนฯ 2 พ.ศ. 2510-2514 

แผนฯ 3 พ.ศ. 2515-2519 

แผนฯ 4 พ.ศ. 2520-2524 

แผนฯ 5 พ.ศ. 2525-2529 

แผนฯ 6 พ.ศ. 2530-2534 

แผนฯ 7 พ.ศ. 2535-2539 

แผนฯ 8 พ.ศ. 2540-2544 

แผนฯ 9 พ.ศ. 2545-2549 

แผนฯ 10 พ.ศ. 2550-2554 

แผนฯ 11 พ.ศ. 2555-2559 

แผนฯ 12 พ.ศ. 2560-2564 

ยุคทองของการวางแผน ยุคประชาธิปไตย ยุคเปลี่ยนกระบวนทัศน ์
ยุคผันผวน

ทางการเมือง 

ยุคการปฏิรูป 

แผนการพัฒนาชุมชน 

เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่
กับการพัฒนา

สังคม 

ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมและ
ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคน 

ยึดปฏิบตัิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ 
สร้างสังคมใหม้ีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ชาติระยะยาว 
20 ป ีและ

ปฏิรปูประเทศ
เพื่อความ

ยั่งยืน 

วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ 

วิกฤตการเมืองภายใน 

รัฐประหาร 57 

มุ่งเน้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ และพัฒนา
ภูมิภาค และชนบท 
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กล่าวโดยสรุปความหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เป็นการพัฒนาที ่จะต้องคำนึงถึง  
การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ว่า สิ่งที่ต้องการนั้นมีความจำเป็นเพียงพอกับการดำเนินชีวิต
ของชุมชนปัจจุบันและชุมชนอนาคตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงอยู่อย่างสมดุลระหว่างสังคม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
 ตัวแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้น องค์ประกอบหลักของตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
จะต้องสร้างสมดุลของการพัฒนา ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดยไม่ได้ส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2550) ได้เสนอหลักการสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของ 
การพัฒนา ได้แก่ 

1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ กระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม เฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้ต่ำ  
อีกทั ้งจะต้องสร้างธุรกิจที ่สามารถสร้างผลกำไรและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ต้นทุน 
และทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยที่สุด ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นการพฒันา
เศรษฐกิจที ่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ มีความสมดุล 
นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจที ่เติบโตนั้นจะต้องมาจากกระบวนการผลิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เช่น ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  
ไม่สร้างมลพิษ เป็นต้น  

2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะ  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลให้มีผลิตภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้สังคมที่มีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพของระบบทาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างคนแต่ละรุ่น  เพื่อที่จะขจัดความ
ยากจนและรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะการรักษาความหลากหลายในสังคมจะช่วย
ผลักดันในเกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในสังคม ตั้งแต่ชั้นชนรากหญ้าจนถึงชนชั้นปกครองใน
กระบวนการตัดสินใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่
ระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศ
สามารถดูดซับและทำลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมด
ไปได้ ดังนั ้น แนวคิดนี ้จึงให้ความสำคัญกับการรักษาระบบนิเวศเหล่านี ้ให้สามารถปรับตัวต่อ  
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่คงไว้  
ซึ ่งความหลากหลายทางชีวภาพและการให้คนรุ ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการดำรงชีวิต  
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การดำเนินการดังกล่าวจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูล  
มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รวมถึงการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากที่สุด 

ดังนั ้นการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนเป็นการมุ ่งพัฒนาองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมให้ไปในทิศทางและระดับการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงผลกระทบ
เชิงลบที่จะได้รับจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื ่อยั งคงทรัพยากรไว้ให้คนรุ ่นหลังได้ใช้อยู่  
ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนานั้นเพื่อที่จะมุ่งตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบสังคมที่ เป็นธรรม 
ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐาน
ในการผลิตและการบริการ เพ่ือนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบความสัมพันธ์ตัวแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550. 

 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลังจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับความสนใจและมีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาของโลก จากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก (Earth Summit 
2012) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ผู้เข้าประชุมและเป็นพันธมิตรจำนวน 192 ประเทศ 

 

 

สังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

สังคมสีเขียว 

สังคมเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจสีเขียว 
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ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็น 
การกำหนดแนวทางที่จะนำมาวัดและประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศ
ทั่วโลก 

หลังจากนั ้นได้มีการประชุมระดับผู ้นำของสหประชาชาติเพื ่อรับรองวาระการพัฒนา
ภายหล ังในป ี พ .ศ . 2558 (UN Summit for the Adoption of the Post 2015 Development 
Agenda) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญที่จะรับรองเอกสาร 
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” (สยาม อรุณ
ศรีมรกต และยงยุทธ วัชรดุลย์ , 2559, น. 1-5) ที ่เป็นพันธะสัญญาทางการเมืองในระดับผู ้นำ  
เพื ่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนของโลกในอีก 15 ปีข ้างหน้า เพื ่อยืนยันเจตนารมณ์  
ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
และรูปแบบ และบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน สำหรับประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและได้รับรองร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติ
ระดับผู้นำเพ่ือรับรองวาระการพัฒนา 

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 
ปีข้างหน้าที ่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั ้งแต่เดือนกันยายน ปี  พ.ศ. 2558  
ถ ึ ง เด ื อนส ิ งหาคม ป ี  พ .ศ . 2573 ครอบคล ุมระยะเวลา 15 ป ี  โดยประกอบไปด ้ วย  17  
เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) (The United Nations Development Program, 
2015, pp. 3-21)  

เป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนทั ้ง 17 เป้าหมาย เป็นเครื ่องมือหนึ ่งที ่รัฐบาลจะต้องให้
ความสำคัญและปรับปรุงสู่แผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา ขณะที่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ 9 การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื ้นฐาน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เป ็นอ ีกหน ึ ่งเคร ื ่องม ือท ี ่ทำให ้โลกสามารถเช ื ่อมโยงก ันและย ังส ่งเสร ิมให ้เกิด  
ความเจริญรุ่งเรืองมาก ยิ่งโลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาและ 
การมีส่วนร่วมของทุกคน แน่นอนว่าการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนที่ถือเป็นโลก
เสมือนจริงจากระบบสังคมเครือข่ายออนไลน์ในการพัฒนาการท่องเที ่ยวตั ้งแต่ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (UNDP, 2015, p. 12) เช่น เว็บเพจ Wherever I Go เป็นเว็บเพจที่
ถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที ่ยวของคนที่มีเวลาว่างในช่วง เสาร์อาทิตย์ เพื ่อไปท่องเที ่ยว  
เชิงนิเวศและชุมชนในประเทศไทย อาทิ กางเต็นท์ที่ภูทับเบิกที่มีทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก เดินป่าแบบ 
Trail หรือ Trekking เป็นต้น 



 

 

27 

เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนที่รัฐบาลควรที่จะให้การสนับสนุน
ลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะ สร้างพื ้นที ่ส ีเขียว และเปิดโอกาสให้ผู ้คนเข้ามามีส่วนรวมใน 
การตัดสินใจในการวางแผนเมือง (UNDP, 2015, p. 14) เป้าหมายที่ 17 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่หล่อหลอมพลังของประชาชนมาขับเคลื่อนการพัฒนา (UNDP, 
2015, p. 17) ถือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที ่ทำให้เกิดการกระจายอำนาจในการปกครอง  
และส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากเป้าหมายการพัฒนาสองเป้าหมายข้างต้น เนื่องจากการกระจาย
อำนาจการบริหารและการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เริ่มต้นจากชุมชนเป็นผู้ที่ลงมือทำและเข้าสู่กระบวน  
การสร้างความเป็นชุมชนผ่านความรู้สึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่ เพราะจะทำให้ผู ้คนในชุมชนมี 
ความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์จากการใช้พ้ืนที่  

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่ 12 มีการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15  
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักของมนุษย์ให้รู้จัก
ความพอเพียงในการบริโภค และตระหนักถึงการพึ่งพิงกันและกันของสิ่งมีชีวิตบนโลก มนุษย์จะต้อง
รู้จักการสร้างสมดุล อนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ต่อไป (UNDP, 2015, p. 17) ซึ่งเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่กล่าวมาข้างต้น ทำให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที ่ยวแห่งชาติ  
กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา (แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ , 2560, น. 137-138) ตระหนักถึง 
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้นำมาสู่การออกแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559 เพื ่อพัฒนาการท่องเที ่ยวให้มีความพร้อมทั ้งการแข่งขัน การกระจายรายได้  
และคุณภาพของการท่องเที ่ยว ควบคู ่ไปกับการพัฒนาอย่างยั ่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาใน  
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ 
การท่องเที่ยว 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที ่ยว 4) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื ่อมั ่นและส่งเสริม 
การท่องเที ่ยว และ 5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วน ภาครัฐ  
ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  

หลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับนี้ ทำให้ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้พลิกโฉมมาสู่การท่องเที่ยวที่เน้นการเข้าถึงธรรมชาติ การดึงเอา  
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ การท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับแหล่ง
ท่องเที่ยว อีกทั้งยังทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีองค์ความรู้มากขึ้น จากการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายของแผนร่วมกัน คือ การส่งเสริม
พัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  
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แนวคิดการพัฒนาการอย่างยั่ง เป็นแนวคิดที่จะทำให้ผู้วิจัยเข้าใจทิศทางของการพัฒนา  
การท่องเที ่ยวของประเทศไทย ที ่ได้นำเอาตัวแบบการพัฒนาที่ยั ่งยืนและเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนมาสู่การกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2555 มาจนถึงปัจจุบัน  
ที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างรากฐานของชุมชน (รากเหง้า)  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อการสร้างการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาองค์การชุมชน 

 

2.2 แนวคิดการท่องเที่ยว 

ส่วนนี้ผู้วิจัยจะทำความเข้าใจแนวคิดการท่องเที่ยวในประเด็นความหมายของการท่องเที่ยว 
ว ัตถุประสงค์ของการท่องเที ่ยว ประเภทของการท่องเที ่ยว ความสำคัญของการท่องเที ่ยว  
และองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เพื่อทำให้เข้าใจพื้นฐานของการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่รูปแบบ  
การท่องเที่ยวอื่นๆ  
 

 ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ ่งที ่มีเป้าหมายบางอย่างของ  

การเดินทาง มนุษย์รู ้จักการเดินทางตั ้งแต่อดีต ซึ ่งเป็นการเดินทางเร่ร่ อนที ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ความอยู่รอด ต่อมาเป็นการเดินทางเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์บางประการ เช่น การเรียนรู้ อารยธรรม  
อาณานิคม เป็นต้น จนกระทั่งมาสู่การเดินทางเพื่อความบันเทิง จนได้มีหน่วยงานและนักวิชาการทั้ง 
ชาวไทยและต่างชาติได้เริ่มให้ความสนใจและได้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวไว้จำนวนมาก  
ผู้วิจัยได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยว สามารถที่จะแบ่งกลุ่มของ 
การนิยามความหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่มองถึงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเป็นหลัก  
2) กลุ่มท่ีมองถึงการเคลื่อนย้ายเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กลุ่มท่ีมองถึงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเป็นหลัก เป็นการนิยามความหมายที่
มุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของการเดินทางที่ไม่มีองค์ประกอบของการหารายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่า  
การเดินทางนี้จะเป็นการเดินทางที่มาปฏิบัติงานจากหน่วยงาน แม้แต่การเดินทางของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นการเดินทางตามภารกิจที่มอบหมาย ซึ่งไม่ได้มีการหารายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ถือเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ยกมาพอสังเขป ดังนี้ 

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization-WTO) อธิบายการท่องเที่ยว
เป็นการเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือไปร่วมประชุม แต่มิใช่เพื่อการประกอบ
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อาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรือไปอาศัยอยู่อย่างถาวร นอกจากนี้ยังได้ให้นิยามคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การท่องเที่ยวด้วย คือ  

(1) ผู้มาเยือน (Visitors) เป็นบุคคลผู้ซึ่งมายังประเทศหนึ่ง มิใช่การอยู่อาศัยถาวร 
ด้วยเหตุจูงใจใดก็ได้ ซึ่งมิเป็นการไปประกอบอาชีพที่ได้รับเงิน และต้องเข้ามาอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
และไม่เกิน 6 เดือน ผู้มาเยือนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

(ก) นักท่องเที่ยว (Tourists) เป็นผู้มาเยือนชั่วคราวที่มาพักไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง ใน
ประเทศที่ไปเยือนและมีเหตุจูงใจเพื่อมา ณ ที่นี้ 2 ประการ คือ 1) การพักผ่อน ความเพลิดเพลิน 
รักษาตัว กีฬา การศึกษา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2) ปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานหรือครอบครัว 

(ข) นักทัศนาจร (Excursionists) เป็นผู้มาเยือนชั่วคราวที่เข้าไปอยู่ในประเทศหนึ่งๆ 
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมิได้พักค้างคืน รวมถึงผู้คนที่เดินทางด้วยเรือสำราญ (Cruise)  

องค์การสหประชาชาติ อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 , น. 15) Goeldner and 
Ritchie (2006, p. 7) และสมบัติ กาญจนกิจ (2557) ได้ให้นิยามความหมายที่สอดคล้องกัน มองว่า
การท่องเที่ยวจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการ  

(1) ต้องเป็นการเดินทางจากที่พักของตนเองไปยังที่อ่ืนชั่วคราว  
(2) ต้องเป็นการเดินทางตามความต้องการที่สมัครใจ  
(3) ต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะเดินทาง แต่ต้องไม่ใช่การไปทำงานหรือการหารายได้ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2536 , น. 1) ได้ให้คำจำกัดความว่า ชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทย พร้อมทั ้งจะต้องเข้ามาพักอาศัยอยู ่ภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 1 คืน  
และไม่เกิน 90 วัน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งวัตถุประสงค์ของการเดินทางไว้ 4 ประการ 

(1) มาเท่ียวพักผ่อน มาเยี่ยมญาติหรือครอบครัว และมารักษาตัวหรือพักฟ้ืน 
(2) มาร่วมประชุมหรือมาเป็นตัวแทนของสมาคม ผู้แทนศาสนา นักกีฬา 
(3) มาติดต่อประกอบธุรกิจ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์เพ่ือมาทำงานหารายได้ 
(4) มากับเรือเดินสมุทรหรือเรือสำราญ แม้ว่าจะน้อยกว่า 1 คืน 

จากความหมายการท่องเที ่ยวของนักวิชาการกลุ ่มแรก จะเห็นว่า การท่องเที ่ยวเป็น 
การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน  
การฟื้นฟูร่างกาย การทำธุรกิจ ฯลฯ เพียงแค่ไม่มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อไปทำงานหรือ  
การหารายได้เข้ามาเก่ียวข้อง 

2) กลุ่มท่ีมองถึงการเคลื่อนย้ายเป็นหลัก เป็นการนิยามความหมายของการท่องเที่ยว
ที่มองเพียงการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่นักเดินทาง  
พึงปรารถนา ยกมาพอสังเขป ดังนี้ 
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Mill and Morrison (1985, p. 139) นักท่องเที ่ยวที ่เดินทางไปไหนก็ได้ โดยที ่ไม่ได้ใช้
เส้นทางที่ใช้อยู่เป็นประจำและจะต้องมีการเดินทางระยะทาง 100 ไมล์หรือมากกว่า จากภูมิลำเนา
ของตนเอง หรือมีการไปพักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน  ในขณะที่ตุ ้ย ชุมสาย และ ญิบพัน พรหมโยธี 
(2530, น. 55) ต้องเดินทางระยะทางมากกว่า 60 กิโลเมตร หรือออกเดินทางไปยังนอกจังหวัดหรือ
นอกภูมิลำเนาของตนเอง 

Morrison (2010) กล่าวว่าการเดินทางถือเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งในช่วงเวลา
ที่มนุษย์ว่าง เป็นการเดินทางจากบ้านของตนเองไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จ ะเปิดประสบการณ์ 
การเรียนรู ้ พักผ่อนทางกายและจิตใจ สอดคล้องกับปิยธิดา ปาลรังษี (2557 , น. 10) ที่มองว่า 
การเดินทางเป็นรูปแบบนันทนาการอย่างหนึ่ง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำคัญ คือ การเดินทางจาก  
ที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเพียงชั่วคราว และด้วยความเต็มใจ 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 17) มองการท่องเที่ยวแตกต่างจากนักวิชาการคนอ่ืนๆ มาก
ที ่ส ุด เขามองว่าการท่องเที ่ยวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ซึ ่งเกิดขึ ้นจาก  
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่ให้บริการสินค้าและบริการ รัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพ  
และชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ในการเชิญชวนให้นักท่องเที ่ยวเกิดความสนใจและต้อนรับ  
ผู้ที ่มาเยือน หากมองให้เข้าใจแล้ว จะพบว่า การท่องเที่ยวคือการที่มนุษย์เดินทางจากที่หนึ่งไป  
อีกท่ีหนึ่งที่มีการปฏิสังสรรค์กันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าภาพ 

นิศา ชัชกุล (2554, น. 2) มองว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยัง 
อีกจุดหนึ่ง นับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสามอย่างเป็นอย่างน้อย คือ  
การเดินทาง การพักค้างแรม และการกินอาหารนอกบ้าน 

จากความหมายการท่องเที ่ยวของกลุ ่มแรก จะเห็นว่า การท่องเที ่ยวเป็ นการเดินทาง 
ที่นักท่องเที่ยวเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกหนึ่งที่จะต้องมีการพักค้างแรม โดยไม่ได้สนใจถึงวัตถุประสงค์
ของนักท่องเที่ยวว่าจะไปด้วยวัตถุประสงค์ใด อีกท้ังยังมองว่าการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยว
ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าภาพด้วย จึงทำให้การเดินทางของพนักงานต้อนรับที่
เป็นการเดินทางจากจุดหนึ ่งไปยังอีกจุดหนึ ่งที ่เป็นการมอบหมายภารกิจถือเป็นการเดินทาง  
ด้วยเช่นกัน 

จากความหมายของการท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มนั้น ผู้วิจัยมองว่า การนิยามความหมายของ  
กลุ่มที่สองมีความสอดคล้องที่จะนำมาใช้ในการวิจัยเล่มนี้ เพราะเป็นการให้ความสนใจในมิติของ 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าภาพ ที่จะต้องมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งกันและกัน  
เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นเจ้าภาพ  
ของพ้ืนที่นั้น 
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 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
จากการนิยามความหมายของการท่องเที่ยว จะเห็นว่าการเดินทางจากภูมิลำเนาของเราไปสู่ 

อีกจุดหนึ่งที่ห่างไกลออกไป นั้นต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์เลือกกระทำ (Robinson, 
1976 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 9) ได้จำแนกวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่บุคคลทั่วไป
เลือกจะเดินทางไว้ 8 วัตถุประสงค์ คือ 

1) เพื ่อพักผ่อนให้ร่างกายและจิตใจฟื ้นฟู จากความเหน็ดเหนื ่อย เครียด และ
ความเร่งรีบจากการทำงาน 

2) เพื่อรักษาสุขภาพ เช่น การพักฟื้น การมารักษาตัว อาทิ คนไทยที่เดินทางไป
ประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำศักยกรรม จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการพักฟื้น ในขณะที่พักฟื้นก็
ออกไปเที่ยวเมือง ช็อปปิ้งสินค้า เป็นต้น 

3) เพื่อทำกิจกรรมทางกีฬา เช่น การตีกอล์ฟ การเล่นเซิร์ฟบอร์ด การเล่นเซิร์ฟโต้
คลื่น เป็นต้น 

4) เพ่ือความพึงพอใจส่วนบุคคล เช่น การพักผ่อนในช่วงวันหยุด เป็นต้น 
5) ความสนใจในศิลปะและโบราณสถาน เช่น วัฒนธรรมเก่าแก่ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ การละครและดนตรี เป็นต้น 
6) เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การเยี่ยมญาติ การไปหาเพื่อน การไป

แสวงหาเพื่อนใหม่ๆ เป็นต้น 
7) เพ่ือเหตุผลทางจิตวิญญาณ เช่น การไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การไป

ทำพิธีฮัจญ์ ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม การไปไหว้สถานที่ท่ีศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 
8) เพื่อการทำธุรกิจและอาชีพ เช่น การไปสัมมนาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศของที่

ทำงาน การไปเข้าร่วมประชุม เป็นต้น 
Foster (1985) ได้แบ่งวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการท่องเที่ยวในประเด็นเฉพาะ 

การเดินทางท่ีมใิช่การแสวงหารายได้และการประกอบอาชีพไว้ 9 วัตถุประสงค์ คือ  
1) เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เป็นการเดินทางไปพักผ่อน โดยไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ เป็น

การไปเพื่อขจัดความเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจจากการทำงานให้หมดไป หรือเป็นการไปเดินทาง
เพ่ือพักฟ้ืนร่างกายจากการเจ็บป่วย เช่น การไปสถานที่ชายทะเล การไปสถานที่ท่ีมีอากาศเย็น การไป
สถานที่ที่อาการเจ็บป่วยเป็นตัวกำหนด เป็นต้น 

2) เพื่อวัฒนธรรมและศาสนา เป็นการเดินทางที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
สนใจ เช่น การไปชมการแสดงละครและดนตรี เป็นต้น หรือ เป็นการไปเดินประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เช่น การทำพิธีฮัจญ์  
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3) เพื ่อการศึกษา เป็นการเดินทางเพื ่อไปศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัย ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ โดยจะต้องไปพักอาศัยในที่แห่งนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นเดือนหรือมากกว่า
เดือน เช่น การเดินทางไปเรียนต่อยังสหราชอาณาจักรของผู ้ที ่ได้รับทุน ก .พ. การไปฝึกอบรม
ภาษาญี่ปุ่นจากทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

4) เพื ่อกีฬาและบันเทิง เป็นการเดินทางเพื ่อแข่งขันกีฬา เช่น การไปแข่งกีฬา
โอลิมปิก การไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น เป็นต้น  

5) เพ่ือความสนใจส่วนบุคคลและทางประวัติศาสตร์ เป็นการเดินทางที่จะไปเยี่ยมชม
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ที่เก็บสะสมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริง  

6) เพื่องานอดิเรก เป็นการเดินทางเพื่อไปทำกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกหรือเป็นการ
ไปหาแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมหนึ่ง เช่น การไปวาดรูปในสถานที่จริง การไปเล่นสกี เป็นต้น 

7) เพื่อเยี่ยมญาติและเพื่อน เป็นการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติ และสานสัมพันธภาพ
ระหว่างกันให้ดีมากขึ้น เช่น การไปเยี่ยมเพื่อนหลังจากท่ีจบการศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น 

8) เพื่อธุรกิจ เป็นการเดินทางของนักธุรกิจที่มีเวลาว่างจากการทำภารกิจ จึงได้มี
โอกาสอยู่เที่ยวในสถานที่นั้นๆ เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่ง  

9) เพ่ือประชุม เป็นการเดินทางเพ่ือไปร่วมประชุม สัมมนา จากการได้รับมอบหมาย 
จากหน่วยงาน โดยปกติการจัดประชุม ผู้จัดมักมีรายการนำเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงถือว่าผู้ประชุม
เป็นนักท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์ 

จากการจำแนกวัตถุประสงค์ของ Robinson (1976 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557)  
และ Foster (1985) มีความคล้ายคลึงกันในการจำแนกวัตถุประสงค์ ยกเว้นเพียงแต่ของ  Foster 
(1985) เสนอวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่องานอดิเรกที่แตกต่างจากของ Robinson ในขณะที่ 
Valene (1977) ได้จำแนกวัตถุประสงค์ออกเป็น 8 วัตถุประสงค์ โดยมี 5 วัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับ 
Robinson (1976 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี , 2557) และ Foster (1985) คือ วัตถุประสงค์ 
เพื่อวัฒนธรรม เพื่อประวัติศาสตร์ เพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อประชุมสัมมนา ส่วนอีก  
3 วัตถุประสงค์นั้นได้แตกต่างไปจากการจำแนกวัตถุประสงค์ของนักวิชาการสองท่านข้างต้น คือ  

1) เพื่อชาติพันธุ์ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการสังเกตการแสดงออกทางวัฒนธรรม  
และแบบแผนการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

2) เพื ่อสิ ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที ่ยวที ่ใช้ธรรมชาติมาเป็นแรงดึงดูดใจให้กับ
นักท่องเที่ยว 

3) เพ่ือเป็นรางวัล เป็นการท่องเที่ยวที่องค์การหรือหน่วยงานจัดให้กับพนักงาน 
การท่องเที่ยวของมนุษย์มีหลายวัตถุประสงค์ ทั้งการพักผ่อน การสร้างพลัง การพักฟ้ืน  

การรักษาตัว การเรียน ฯลฯ เพราะนักท่องเที่ยวล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล 
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จึงทำให้มีความหลากหลายตามความสนใจของนักท่องเที ่ยว จากนักวิชาการข้างต้นที ่ได้เสนอ
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวข้างต้นนั้น เป็นเพียงการจำแนกกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ท่ีใกล้เคียงเข้าด้วยกัน 
แต่ในความเป็นจริง นักท่องเที่ยวอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากที่นักวิชาการได้จำแนกไว้ก็ได้ 
ถ ึงแม้ว ัตถุประสงค์การท่องเที ่ยวจะมีมาก แต่ว ัตถุประสงค์ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการทำงานหรือ  
การสร้างรายได้จะไม่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว สำหรับการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบ  
การท่องเที ่ยวที ่นักท่องเที ่ยวสามารถบรรลุได้ทั ้งหมด 3 วัตถุประสงค์ คือ เพื ่อการพักผ่อน  
เพื่อการแสวงหาเพื่อนใหม่ และเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นการดึงเอา
ทร ัพยากรธรรมชาติและภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นใช ้ในการดึงดูดให ้น ักท่องเที ่ยวเข ้ามาพักผ่อน  
และแลกเปลี่ยนความรู้ 

 
 ประเภทของการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางที่มนุษย์ล้วนมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเดินทางหลาย
อย่าง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 24-27) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวไว้เป็น 5 ประเภท
ใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละประเภทของการท่องเที่ยวมีลักษณะอย่างไร  

1) แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง จำแนกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ  
(1) ระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็นการเดินทางที่ต้องเดินทางออก

จากประเทศของตนเอง  
(2) ภายในประเทศ (Internal Tourism) เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตาม

ความสนใจของนักท่องเที่ยว แต่ต้องอยู่ภายในประเทศของตนเอง  

2) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง จำแนกได้เป็น 3 ประเภทย่อย คือ  
(1) เพื ่อพักผ่อน (Leisure Tourism) เป็นการเดินทางเพื ่อหลีกหนีจากสภาพ

ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ตามทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศตามความสนใจ  

(2) เพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อไปติดต่อธุรกิจหรือประชุม 
โดยมีระยะเวลา 2-3 วันแทรกท่ีมีโอกาสจะไปเที่ยวได้  

(3) เพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นการมุ่งไปทำกิจกรรม
พิเศษตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งความสนใจได้ 4 รูปแบบ คือ  

(ก) ชมธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนาน 
และชื่นชมแหล่งธรรมชาติ 
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(ข) วัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และภูมิใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัตถุของสถานที่นั้นๆ  

(ค) กีฬาและบันเทิง (Sport and Entertainment) เป็นการตอบสนอง
ความต้องการและความพอใจในการพักผ่อน เล่นกิจกรรมทางกีฬาที่สนใจ  

(ง) ธุรกิจ (Business and Convention Tourism) เป็นการไปทำธุรกิจหรือ
ประช ุม ซ ึ ่ งอาจจะม ีการศ ึกษาดูงานแทรกอย ู ่หร ือไม ่ก ็ได ้  ถ ้าหากไม ่ม ีอาจจะม ีช ่วงเวลา  
ที่ทำให้มีโอกาสไปท่องเที่ยวได้ 

3) แบ่งตามลักษณะการเดินทาง จำแนกได้ 2 ประเภทย่อย คือ 
(1)  แบบกล ุ ่มเหมาจ ่าย (Group Inclusive Tourism-GIT หร ือ All Inclusive 

Tourism-AIT) ธุรกิจนำเที ่ยวจะขายรายการท่องเที ่ยวที ่ได้รวมค่าใช้จ่ายทั ้งหมดเอาไว้ให ้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้เต็มรูปแบบ 

(2) แบบอิสระ (Foreign Individual Tourism) นักท่องเที ่ยวจะเป็นผ ู ้จ ัดการ
แผนการเดินทางทุกอย่างด้วยตนเอง หรืออาจจะให้ธุรกิจนำเที่ยวอำนวยความสะดวกให้ในบางส่วน
ของการท่องเที่ยว 

4) แบ่งตามการตลาด จำแนกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
(1) ตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องจ่ายค่าบริการใน

อัตราสูง เพราะเป็นการให้การบริการที่ดีที่สุดและท่องเที่ยวในสถานที่ที่หรูหรา (Hight Class) 
( 2)  ต ล า ด ม ว ล ช น  ( Mass Market Tourism)  เ ป ็ น ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ท ี ่ มี  

การให้บริการในระดับปกติ ราคาตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับกลาง ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้คนระดับ
ล่างเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งเน้นปริมาณของนักท่องเที่ยวที่มาก 

5) แบ่งตามการจัดการ จำแนกได้ 2 ประเภทย่อย คือ  
(1) แบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เป็นการท่องเที ่ยวที ่มุ ่งสร้าง

ความสุขและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท่องเที่ยว 

(2) แบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ถือเป็นประเภทการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมา
ภายหลัง แต่มีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม ที่สามารถดำรงทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้ 
เพราะถือเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกท้ังชุมชนท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมใน
การบริหารและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวประเภทนี้ด้วย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ  

(ก) เชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็บการท่องเที่ยวในแหล่งที่มีธรรมชาติเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ ่น และวัฒนธรรมที่เกี ่ยวข้องกับระบบนิเวศ นักท่องเที ่ยวจะมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ เชิงผจญภัย เชิงเกษตรกรรม เป็นต้น 

(ข) เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที ่ยวในแหล่งที ่มี
วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นที่จัดขึ้น การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจต่อ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น  

จากประเภทของการท่องเที่ยวจะเห็นว่าการแบ่งประเภทจะแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการท่องเที่ยวที่นักวิชาการได้จัดหมวดหมู่ สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวที่
ถูกแบ่งตามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นมาประมาณช่วง  
10 ป ีท ี ่ผ ่านมา การท่องเที ่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที ่ยวที ่ม ีระบบการจัดการที ่คำน ึงถึง 
ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและได้รับประโยชน์ สอดคล้องกับ  
การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 27)  
 

 ความสำคัญของการท่องเที่ยว 
Kreag (2001, p. 5) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับผลกระทบของการท่องเที ่ยว (The Impacts of 

Tourism) เขามองว่าการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีทั้งผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก 
แต่การผลักดันให้ทุกพื ้นที่เข้าสู ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบนั้นมีหลายสิ่งที ่จะต้อง  
ตระหนักถึง Kreage ได้เสนอว่า เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ถือเป็น
สิ ่งที ่ดีที ่จะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงลบด้วย  
สิ่งที่ Kreage แนะนำ คือ การลดผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด โดยสามารถทำได้ คือ 1) ต้องระบุ
ผลกระทบที ่เป ็นไปได้ โดยนักว ิจ ัยจะต้องระบุผลกระทบเชิงลบทั ้งหมด พร้อมจัดหมวดหมู่  
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 2) การทำความเข้าใจว่าการพฒันา
ด้านการท่องเที่ยวอาจส่งผลกระทบที่หลากหลายและซับซ้อน เพื่อนำมาสู่การตระหนักของเจ้าหนา้ที่
และช ุมชน 3) เจ ้าหน ้าท ี ่และช ุมชนจะต ้องทำงานร ่วมก ันอย ่างรอบคอบในการวางแผน 
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้างเพ่ือช่วยลดปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลัง  

นอกจากนี้ Kreag (2001, pp. 6-12) ได้อธิบายถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวใน 4 มิติที่
สำคัญของการท่องเที่ยว ได้แก่ 

1) ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ตั้งแต่งาน
ในระดับล่างจนถึงระดับมืออาชีพที่ต้องจ่ายค่าแรงสูงในด้านการจัดการและด้านเทคนิค ช่วยสร้าง
รายได้และยกระดับมาตรฐานการค่าครองชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในพื ้นที ่ชนบทที ่ช ่วยเพ่ิม 
ความหลากหลายในการดำรงชีพ เดิมทีพึ่งเพียงการอุตสาหกรรมอย่างเดียว การท่องเที่ยวจะช่วยให้
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ชุมชนต่างๆ มีความหลากหลายของการจ้างงาน เมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นก็ส่งผลเกิดโอกาส
ในการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ท่อระบายน้ำ ทางเท้า 
แสงสว่าง ที่จอดรถ ห้องน้ำสาธารณะ การควบคุมขยะมูลฝอย และการจัดสวน การปรับปรุงดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับนิศา ชัชกุล (2554, น. 56-62)  
ที่มองว่าการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดรายได้จำนวนมาก เศรษฐกิจและการเงินหมุนเวียน การกระจาย
รายได้ สร้างอาชีพ และกระตุ้นการบริโภคของประเทศ  

ในขณะที่ Bunghez (2016, p. 8) มองว่าการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่
สำคัญ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
อีกทั้งรายได้ของการท่องเที่ยวอยู่ในสัดส่วนของผลผลิตมวลรวมของประเทศที่มาก อย่างไรก็ตาม  
การท่องเที่ยวยังก็ส่งอิทธิพลในหลายปัจจัย เช่น ระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถใน
การบริหารของหน่วยงานท้องถิ่นและนักลงทุนเอกชน ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และความสามารถทางการตลาด 

2) ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวที่ต้องใช้แหล่งธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที ่ยว ประกอบกับการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่ทำให้ผู ้คน ให้ความสำคัญกับ
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จึงได้มีการคุ้มครองป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ นอกจากนี้รายได้จากการท่องเที่ยวยังนำมาฟื้นฟูอาคารเก่าแก่และอนุสาวรีย์ได้ จากการศึกษา
ของ Kreag (2001 , pp. 6-12) พบว ่า การปร ับปร ุงในล ักษณะของพื ้นที ่ผ ่าน  ได ้แก่ การทำ 
ความสะอาดหรือการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนัง น้ำพุ และอนุสาวรีย์ การเพิ่มศิลปะสาธารณะ  
จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ถ้าหากมีการจัดการระบบการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
จะช่วยลดสภาวะแวดล้อมที่มีความเสายงและอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  

3) ความสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสามารถผลักดันให้
ชุมชนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างเพศ ความปลอดภัย 
และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันปัญหาด้านความปลอดภัย 
เช่น อาชญากรรมและอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐและชุมชนควรที่จะตระหนักและหาแนวทาง
ในการรับมือ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังทำให้พิธีกรรม ประเพณี หรือวัฒนธรรมบางอย่างของท้องถิ่น
ที่กำลังจะสูญหายไปให้กลับฟื้นคืนมา Bunghez (2016, p. 8) เสนอว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของสังคมโดยรวม เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน
ที่สุดในโลกที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมของคนทั้งสังคม อีกทั้งการท่องเที่ยวยังสะท้อนให้เห็นถึงสังคม
โดยรวมและถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของอารยธรรมสมัยใหม่ด้วย 

ส่วนนิศา ชัชกุล (2554, น. 62-64) นอกจากจะเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคม
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนักวิชาการสองคนก่อนหน้า แต่ยังเห็นความสำคัญต่อการเมืองด้วย  
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การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาสานความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก ที่
ทำให้เกิดองค์การความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การวิจัย การพัฒนา เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้
เกิดสันติภาพภายในประเทศอีกด้วย เพราะความไม่สงบทางการเมืองเป็นผลกระทบเชิงลบ 
อย่างมหาศาลต่อแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยว 

4) ความสำคัญต่อทัศนคติของชุมชน ความสนใจของนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจ
ในชุมชนถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่ การได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทำให้
ชาวบ้านในพื้นที่รู ้สึกถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นมากขึ้น  เมื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
ประชาชนในท้องถิ ่นก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาทั้งสิ ่งอำนวยความสะดวก มีทางเลือก  
รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทำให้ชีวิตของชุมชนมีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้น ถึงแม้ทัศนคติของ
ชุมชนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่นักพัฒนาเองต้องตระหนักถึงการรุกลามของภาคธุรกิจที่จะทำให้
ชาวบ้านมีความตึงเครียดและรู ้สึกว่าชุมชนกำลังถูกจัดการและใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอก  
ที่อาจจะนำไปสู่การปะทะกับบรรทัดฐานของท้องถิ่น จนทำให้ความสวยงามของชุมชนสูญหายไปใน
ที่สุด 

ความสำคัญของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้วิจัยตระหนักถึงผลกระทบทั้งเชิงบวก  
และเชิงลบของการท่องเที่ยว ที่จะนำไปสู่การกำหนดตัวแปรในการศึกษาที่จะต้องคำนึงถึงทั้งสอง
ประเด็นดังกล่าว อีกท้ังทำให้ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าชุมชนเป็นเจ้าของพ้ืนที่ และสมควรที่จะเป็นผู้บริหาร
จัดการเอง ไม่ใช่การถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ในขณะที ่นักพัฒนาและนักว ิจัยต่างๆ  
สามารถเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาให้ไปในทางที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 
 

 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของการท่องเที ่ยวเป็นสิ ่งที่ สำคัญในการศึกษา เนื ่องจากการจะพัฒนา 

การท่องเที่ยวนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ระบบและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์
จุดแข็งจุดด้อยของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ งานศึกษาที่นำเอาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวมาใช้ศึกษา
มีอยู่จำนวน เช่น Burkart and Medlik (1981) ได้ศึกษาเรื่อง Tourism: Past, Present and Future 
หรืออย่าง McIntosh and Goeldner (1986) ได้เขียนหนังสือเรื่อง Tourism Principles, Practices, 
Philosophies ในขณะที่ Morrison (2010, pp. 2-9) มององค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบเชิง
ระบบที่ในแต่ละระบบจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จนทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ระบบของ
การท่องเที่ยวประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

1) ตลาด (Market) ตลาดการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) ผู้ซื้อ มี 2 รูปแบบซึ่งเป็นผู้
ซื้อที่เป็นผู้บริโภคและผู้ซื้อที่ไม่ได้บริโภคด้วยตนเอง 2) สินค้าหรือบริการ และ 3) ผู้ผลิต มี 2 รูปแบบ
ซึ่งเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจเอกชนและภาครัฐ แต่สิ ่งที ่สำคัญอย่างมากต่ อจุดเริ ่มต้นของระบบ 
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การท่องเที่ยว คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภค
ขึ้นอยู่กับความต้องการ (Needs) ของนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก การรับรู ้และการเรียนรู ้ (Perception and Learning) เป็นกระบวนการติดตามข้อมูล
ข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการติดตามนั้นจะขึ้นอยู่กับความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน  
และการตัดสินใจ (Buyer Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของนักท่องเที่ยวที่จะ
แตกต่างกันบนพื้นฐานของการตัดสินใจแต่ละคน เช่น จิตวิทยา ความสำคัญ ฐานะ ความพอใจ เวลา 
กลุ่มอิทธิพล และวัฒนธรรม เป็นต้น (Morrison, 2010, pp. 2-9) 

2) การเดินทาง (Travel) การเดินทางท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) รูปแบบการเดินทาง
ที ่จะขึ ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์ จุดหมายปลายทาง รูปแบบการท่องเที ่ยว สถานที่ท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคนที่จะตัดสินใจในการเดินทาง 2) ส่วนแบ่งทางการท่องเที่ยว เป็นลักษณะของการ
จัดกลุ่มของสถานที่ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกจัดแบ่งตามวิธีการต่างๆ เช่น จำแนก
ตามเพศ อายุ จิตวิทยา พฤติกรรม เป็นต้น  

3) จุดหมายปลายทาง (Destination) ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
เป็นสิ่งดึงดูดและการตัดสินใจในการบริโภคของนักท่องเที่ยว ฉะนั้นถ้าจุดหมายของนักท่องเที่ยว
สอดคล้องกับแหล่งทรัพยากรการท่องเที ่ยวก็จะทำให้นักท่องเที ่ยวเลือก 2) กระบวนการซื้อ 
นักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนผู้บริโภคที่มีอำนาจในการตัดสินใจ แน่นอนว่ามนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความมีเหตุมีผล จึงทำให้นักท่องเที่ยวต้องคิดไตร่ตรองและค่อยตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหนึ่งๆ 
อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนพานิช (2535, น. 44-50 อ้างถึงใน นิศา ชัชกุล, 2554, น. 
86-87) ได้เสนอกระบวนการซื้อไว้ 5 ขั้นตอน 

(1) การรับรู้ความต้องการ เป็นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่สามารถรับรู้ความรู้สึก  
ของความตอ้งการจากประสาทสัมผัสทั้งห้า 

(2) การค้นหาข้อมูล นักท่องเที่ยวจะหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงกับวัตถุประสงค์
และความต้องการให้มากท่ีสุด ตามความสามารถและเวลาที่มีอยู่ 

(3) ประเมินทางเลือก นักท่องเที่ยวจะนำข้อมูลที่ได้มาประเมินและเปรียบเทียบเพ่ือ
ค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุด เช่น ความสะอาด ราคา ที่ตั้ง บรรยากาศ เป็นต้น  

(4) การตัดสินใจซื ้อ เมื ่อเปรียบเทียบทางเล ือกที ่อยู ่ ในสายตาทั ้งหมดแล้ว 
นักท่องเที่ยวจะต้องตัดสินใจทางเลือกทั้งหมดให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งต้องใช้เงื่อนไขหลายอย่าง 
เช่น รูปแบบ จำนวนเวลา ผู้ขาย ราคา เป็นต้น 

(5) ความรู้สึกหลังการซื้อ เมื่อใช้บริการแล้วนักท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกเพียง 2 อย่าง 
คือ พอใจกับไม่พอใจ ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยวในครั้งต่อไป  
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ภาพที่ 2.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา: อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนพานิช, 
2535, น. 44-50 อ้างถึงใน นิศา ชัชกุล, 2554, น. 86-87. 

 

4) การตลาด (Marketing) ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็น
กระบวนการที่จะทำให้รู้ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงการหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจ
และอยากจะมาเที่ยวในสถานที่นั้นๆ มากขึ้น ฉะนั้นกระบวนการนี้จึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาแนวคิด
ของส่วนประสมทางการตลาด หรือ หลัก 8Ps (Marketing Mix) ได้แก่ 1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
(Product Strategy) 2) กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 3) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place 
Strategy) 4) กลย ุทธ ์การส ่งเสร ิมการตลาด (Promotion Strategy) 5) กลย ุทธ ์บรรจ ุภ ัณฑ์ 
(Packaging Strategy) 6) กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) 7) กลยุทธ์ข่าวสาร 
(Public Relation Strategy) และกลยุทธ ์การใช ้พล ัง (Power Strategy) (Vijay, 2016) รวมถึง 
การจ ัดการตลาด (Marketing Management)  มาใช ้กำหนดกรอบและการพ ัฒนาร ูปแบบ 
การท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการ (Demand) ในตลาด 

นอกจากนักวิชาการต่างชาติ ยังมีนักวิชาการไทยที่ได้อธิบายองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
ไว้ในเชิงระบบเช่นกัน โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมด 4 ส่วน มีความคล้ายคลึงกับ Morrison 
(1988, pp. 2-9) คือ 1) ทรัพยากรท่องเที ่ยว (Tourism Resources) 2) การตลาดท่องเที ่ยว 
(Tourism Marketing) 3) นักท่องเที่ยว (Tourists) 4) โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว (Logistics of 
Tourism) (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, น. 53-84) 
  

การรับรู ้
ความต้องการ 

การค้นหา 
ข้อมูล 

ประเมิน 
ทางเลือก 

การตัดสินใจ
ซื้อ 

ความรูส้ึก 
หลังการซื้อ 
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ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา: Morrison, 2010, p. 2. 

 

จะเห็นว่าในบริบทของประเทศไทยหรือประเทศที่กำลังพัฒนานั้นจะให้ความสำคัญกับ 
การคมนาคมในการท่องเที ่ยวเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นสิ ่งหนึ ่งที ่จะอำนวยความสะดวกใน  
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ถ้าหากแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจมาก แต่การเดินทางไม่ได้
สะดวกมากพอ ก็อาจจะไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจจะไปถึงสถานที่นั ้นได้อย่างเต็มร้อย
เปอร์เซ็น จึงทำให้ร ัฐบาลและท้องถิ ่นควรที ่จะให้ความสนใจในการพัฒนาองค์ประกอบของ  
การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

แนวคิดการท่องเที่ยวเป็นแนวคิดที่จะทำให้ผู้วิจัยเข้าใจบริบทของการท่องเที่ยวทั้งภายใน  
และภายนอกประเทศมากขึ้น ความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นทั้งเครื่องมือของภาครัฐในการพยุง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเครื่องมือในการสร้างสังคมและคุณภาพของชีวิตในท้องถิ่นให้ดี  
มากขึ้น อย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงต้องรู้จักหาแนวทางใน

ตลาด (Market) 
- ความต้องการของมนุษย์ 
- การรับรู้และการเรียนรู ้
- การตัดสินใจซื้อ 

จุดหมาย (Destination) 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
- ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
- ราคา คุณภาพ ความสบาย 

การตลาด (Marketing) 
- ส่วนประสมทางการตลาด 
- การจัดการการตลาด 

การเดินทาง (Travel) 
- รูปแบการท่องเที่ยว 
- ส่วนแบ่งทางการท่องเที่ยว 

การซื้อ 
การท่องเที่ยว 

การเข้าถึง
ตลาดผู้บรโิภค 

สัดส่วน 
อุปสงค์ 

การขยายตัว
การท่องเที่ยว 
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การที่จะลดความเสี่ยงจากผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด หนึ่งในทางเลือกที่ดีนั้นคือการท่องเที่ยว
แบบอย่างยั่งยืนที่ดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือนำมาสู่การตระหนักถึงคุณค่า
ของท้องถิ่นและทรัพยากรของชุมชน 
 

2.3 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน เป็นต้นแบบของการท่องเที ่ยวและทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกให้มีความเข้มแข็งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์ 
และสร้างสมดุล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดเมื่อ Young (1973 อ้างถึงใน ศราวุธ ผิวแดง, 2558, น. 
3-4) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื ่อ Tourism: Blessing or Blight? ที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบของการท่องเที ่ยว แต่ Young ยังเน้นผลกระทบเชิงลบของการท่องเที ่ยวมากกว่า  
เพื่อนำมาสู่การสร้างความตระหนักของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการพัฒนาที่  
ขาดสมดุลของการพัฒนา จากการตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว ทำให้ภาครัฐเริ่มหัน
มาจัดการการท่องเที ่ยว โดยใช้วิธีการบริหารจัดการนักท่องเที ่ยว เป็นวิธีที ่สามารถเข้ามาแก้ไข
สถานการณ์ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
ในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะวิธีการนี้เป็นเพียงการจัดการกับนักท่องเที่ยว (แขก) 
เท่านั้น ไม่ได้มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร
การท่องเที่ยวของเจ้าของพ้ืนที่เลย 

จนกระทั ่ งในป ี พ .ศ . 2523 ได ้ เก ิดคำว ่า การท ่องเท ี ่ยวส ี เข ียว (Green Tourism)  
เป็นการท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื ่อการท่องเที ่ยว  
ทิศทางการพัฒนาการท ่องเท ี ่ยวเร ิ ่มใส ่ใจก ับการอน ุร ักษ ์ควบคู ่ ไปก ับการใช ้งาน ต ่อมา  
องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาที่เน้นสร้างชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดล้อมโลก 
จึงทำได้มีจัดทำแผนปฎิบัติการ 21 (Agenda 21) ในปี พ.ศ. 2535 จึงทำให้ทิศทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนได้เกิดคำว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) ขึ ้น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
(เลิศพร ภาระสกุล, 2551, น. 1-4) 
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ภาพที่ 2.6 วิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา: John Swarbrooke, 1998, p. 8 อ้างถึงใน ศราวุธ ผิวแดง, 2558, น. 3-4. 

 

แนวคิดการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน จะเป็นแนวคิดที ่ทำให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวที่หันมาใส่ใจการอนุรักษ์ สร้างสมดุล และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  
ที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนนี้ผู้วิจัยจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความจำเป็น 
หลักพ้ืนฐาน องค์ประกอบ และหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมและเน้นการอนุรักษ์เพ่ือ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในมิติต่างๆ และเป็นรากฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตที่
ต ่อสู ้กับระบบทุนนิยม การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนได้ร ับอิทธิพลมาจากแนวคิดการท่องเที ่ยว 
สีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นแนวคิดที่ทำให้การท่องเที่ยวได้พลิกโฉมหน้าของการพัฒนา 
จากเดิมที ่เน้นการบริโภคและดึงเอาทรัพยากรมาอย่างฟุ ่มเฟือย จนมาสู ่การสร้างสมดุลของ  
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ องค์การท่องเที ่ยวโลกได้อธิบายลักษณะของการท่องเที ่ยว 
อย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความสุนทรีย ์ ควบคู ่ไปกับการบูรณาการทางวัฒนธรรมและ 
ความหลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยว  

เ ร ิ ่ ม ม ี ก า ร ร ั บ ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กั บ
ผลกระทบของการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวแบบมหาชน 

พ.ศ. 2503 

เ ก ิ ดแนวค ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บ การ
ท ่องเท ี ่ยวเพ ื ่อการอน ุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green Tourism) 

พ.ศ. 2523 

เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จ ัดการผ ู ้ มา เย ื อน (Visitor 
Management) 

พ.ศ. 2513 
เ ก ิ ดแนวค ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บ การ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ยื น 
(Sustainable Tourism) 

พ.ศ. 2533 
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Kian (2001, p. 315) ได้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงของเป้าหมาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว โดยได้มองเป็น 2 มิติ คือ มิติแรก กิจกรรมที่จัดขึ้นในการท่องเที่ยวนั้นเพ่ือ
มุ่งความยั่งยืน ได้อธิบายถึงนิยามจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มิติสอง มองทั้งกิจกรรม
และการใช้ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 นิยามท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ Kian 
ที่มา: Kian, 2001, p. 315. 

 

ในขณะที่นักวิชาการทางชาวไทยได้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เน้น  
การปฏิสังสรรค์ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่น ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และนักท่องเที ่ยว ปิยธิดา ปาลรังษี (2557 , น. 17) ได้อธิบายว่าเป็นการท่องเที ่ยวที ่เหมาะสม  
สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั ้งนักท่องเที่ยวและชุมชน อีกทั้งเป็นรูปแบบการท่องเที ่ยว  
ที่ตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค 
รวมถึงมีการจัดการเพื่อตอบสนองต่อองค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมๆ กับรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศไปด้วยกัน  

นิยามข้างต้นมีความใกล้เคียงกับวิทูน มูลศรี (2553 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557,  
น. 17) ที่อธิบายว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของนักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่น
ภายใต้ธรรมชาติที่จะรองรับได้ และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงต้องคำนึงถึง
การสร้างสมดุลของการใช้ทร ัพยากรและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ รวมถึง  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 17) ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กที่ มี 
การจัดการอย่างดีเยี่ยม ที่ไม่ได้ทำให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวดูเสื่อมโทรมลง ถึงแม้จะนำเอาทรัพยากร
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม  

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อ 

การท่องเที่ยว  

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อ 

การท่องเที่ยว 

 

การใช้ทรัพยากร 

นิยามมิติแรก นิยามมิติสอง 
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โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ แต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ ่งแวดล้อมให้น้อยที ่สุดหรือไม่มีเลย ในขณะที่ สมศักดิ ์ พิริยโยธา (2545) ได้ให้ความหมาย 
ที่แตกต่างออกจากนักวิชาการคนอื่นๆ แต่ยังคงเน้นเรื ่องของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ซึ่งเขาได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศราวุธ ผิวแดง (2558, น. 17) ได้นิยาม
ความหมายที่ผสมผสานระหว่างความยั่งยืนกับเชิงนิเวศ อธิบายว่าการท่องเที่ยวที่สามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้อยู่ได้นานที่สุดและเสื่อมโทรมช้าที่สุด นักท่องเที่ยวผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันในเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
และคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรท่องเที่ยวในอนาคต 

ความหมายของการท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวโดยสรุปแล้ว เป็นการท่องเที่ยวที่เป็น  
การปฏิสังสรรค์ระหว่างผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว 
ธรรมชาติ เป็นต้น กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค 
โดยการดำเนินกิจกรรมเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวนั ้นจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
บริหารจัดการ อีกท้ังยังต้องอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของท้องถิ่น 
 

 ความจำเป็นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ความต้องการในการบริโภคของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมีเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับรัฐบาลใช้การท่องเที ่ยวเป็นเครื ่องมือหนึ ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
เมื่อความต้องการสูงขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องสร้างอุปสงค์มาตอบสนอง แต่กระบวนการเหล่านี้
มีความละเอียดอ่อนมาก ถ้าหากรัฐบาลไม่ได้มีมาตรฐานและแนวทางในการกำหนดจะนำไปสู่  
การทำลายทัศนียภาพและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูกสิ่งก่อสร้างบริเวณ เส้นทาง
จากหาดในหานไปแหลมกระทิง จังหวัดภูเก็ต ที่ละเมิด พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจาก
ตั ้งอยู ่ไหล่ทางของภูเขา มีการก่อสร้างชิดถนน และบดบังทัศนียภาพบริเวณพื ้นที ่ด ังกล่าว  
(ข่าวสด , 2560) สิ ่งก่อสร้างเหล่านี ้สร้างขึ ้นเพื ่อรองรับนักท่องเที ่ยวที ่เข ้ามาอย่างไม่จำกัด  
แต่ผู้ประกอบการไม่ได้คำนึงถึงทัศนียภาพและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว ฉะนั้นการท่องเที่ยว
อย่างยั ่งยืน จึงมีความจำเป็นที ่จะเข้ามาสร้างความตระหนักให้กับภาครัฐเพื ่อได้เข้ามาจัดการ  
การท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและยั่งยืน 

อัจฉรา ศรลีาชัย (2561, น. 225) กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการทำงานด้านการท่องเที่ยว ช่วยกันรักษามาตรฐาน 
การบริการของกลุ่มโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา การมีส่วนร่วมของชุมชนจะทำให้ชาวบ้าน
เห็นถึงความสำคัญและมีแนวทางการพัฒนาชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนรเพชร  
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ฟองอ่อน (2558 อ้างถึงใน ศราวุธ ผิวแดง , 2558, น. 20) ที ่เห็นถึงความจำเป็นที ่จะต้องมีการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพราะเป็นสิ่งที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ถึงรุ่นต่อๆ ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 ภาพก่อนและหลังพ้ืนที่ข้างถนนเส้นทางจากหาดในหานไปแหลมกระทิง 
แหล่งที่มา: ข่าวสด, 2560. 

 

ในขณะที่เลิศพร ภาระกุล (2551, น. 16-17 อ้างถึงใน ศราวุธ ผิวแดง, 2558, น. 19-20) 
ได้อธิบายถึงความจำเป็นของการมีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ 13 ประการ ที่มุ่งให้ผู้คนตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

1) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวที่
จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และต่อมนุษย์ 

2) ช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์และรับผิดชอบต้นทุนร่วมกัน  
3) เกิดการจ้างแรงงานทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การจ้างงานจากงาน

บริการและการผลิตสินค้า เป็นต้น และทางอ้อม เช่น การจ้างงานในหน่วยงานให้การสนับสนุน  
การท่องเที่ยว  

4) เกิดรายได้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น โรงแรม ที ่พัก ร้านอาหาร 
และบริการต่างๆ ฯลฯ 

5) นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

6) เกิดช่องทางในการหารายได้เสริมและหลักของชุมชน  
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7) ส่งเสริมการทำงานรวมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว (สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ นักท่องเที่ยว) และผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้  

8) เกิดการปรับปรุงต่างๆ ในระบบการคมนาคม ระบบสื่อสาร และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จำเป็นของท้องถิ่น 

9) เกิดสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านการพักผ่อน และเกิดรายได้ที ่จะนำมาสู่  
การบูรณะปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถานต่างๆ และพัฒนาองค์กรชุมชน  

10) สร้างความตระหนักให้กับชุมชนได้รู้คุณค่าของพ้ืนดินเพื่อการท่องเที่ยว 
11) สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนเอง อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของชุมชนต่อการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
12) สร้างความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที ่มี

ความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงไว้ 
13) ช่วยให้เกิดการติดตามและการเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

เพ่ือนำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า ความภูมิภาค

ของชุมชนที ่ทรัพยากรการท่องเที ่ยวของชุมชนสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้มีความอยู่ดีมีสุข รวมถึงก่อร่างสร้างตัวทางองค์ความรู้ของ
ชุมชนในการดำรงอยู่ของศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเอาไว้เพื่อเป็น  
สิ่งดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยว จะเห็นว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความจำเป็นอย่างมากที่จะนำพา
การท่องเที่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดสมดุลและการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ  
 

 หลักพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
หลักพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเสมือนมาตรฐานที่การท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 

ควรที่จะนำเอาเกณฑ์เหล่านี้นำไปปรับปรุงการท่องเที่ยวของตนเอง แน่นอนว่าก่อนที่จะปรับปรุงนั้น
จำเป็นที่จะต้องมีนักวางแผนกลยุทธ์ ซึ ่งผู ้ประกอบการและผู้นำชุมชนควรที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีใน  
การนำเอามาตรฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน 
เพื่อจะนำพาการท่องเที่ยวของตนเองไปสู่จุดหมายปลายทางของการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง
ครอบคลุมการรักษาสมดุลทั้ง 5 องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
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และวัฒนธรรม การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (2544 , น. 32-33) ได้วางหลักพื ้นฐานของ 
การปรับปรุงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ 10 หลัก ได้แก่ 

1) การใช ้ทร ัพยากรอย่างเหมาะสมและร ู ้จ ักการอนุร ักษ์ (Using Resource 
Sustainable) 

2) บริโภคและใช้ทรัพยากรตามความจำเป็นและลดการผลิตขยะ (Reducing Over-
Consumption and Waste) 

3) ดำรงไว้ซึ ่งความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคม  (Maintaining 
Diversity) 

4) ประสานความร่วมมือในการวางแผนการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into 
Planning) 

5) นำการท่องเที่ยวมาสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Supporting Local Economic) 
6) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวท้องถิ่น (Involving Local 

Communities) 
7) การพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย (Consulting Stakeholders and the Public) 
8) การฝึกฝนบุคลากร (Training Staff) 
9) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) 
10) การวิจัยและติดตามผล (Undertaking Research) 

ในขณะที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้กำหนด
เกณฑ์กว้างๆ ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ 4 หลักเกณฑ์ คือ 1) การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
ที่มีประสิทธิภาพ 2) การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชน  
3) การเพิ ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ช ุมชนและนักท่องเที ่ยว  
4) การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสิ่งแวดล้อม ส่วนศูนย์เพื่อการวางแผนการ
ท่องเที ่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549)  ได้วางหลักพื ้นฐานที ่ละเอียด 
ครอบคลุม และมีความเป็นรูปธรรมมากกว่าองค์การอ่ืนๆ โดยได้วางหลักพื้นฐานไว้ 18 หลักในการที่
จะนำเอาเกณฑ์เหล่านี้ไปประยุกต์เป็นกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  

1) สมาชิกของชุมชนจะต้องควบคุมการพัฒนาการท่องเที ่ยว โดยการเข้าไปมี  
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 

2) นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวควรพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย 
3) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะต้องคำนึงถึงโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณภาพ  

และการจัดหางานที่เหมาะสมให้กับคนในพื้นที่ 
4) การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 
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5) การให้ความเสมอภาคในความแตกต่างของสมาชิก 
6) การวางแผนระยะยาวต้องดึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมาร่วมกันวางแผน เพื่อลด

ความเสี่ยงและปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
7) การสร้างความเข้าใจกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ตลอดจนการตระหนักถึง 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
8) กลยุทธ์และแผนด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรม  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่างๆ 
9) ความร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
10) การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และธุรกิจ  

การท่องเที่ยว 
11) ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงและลด

ผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด 
12) ชุมชนและภาคเอกชนการท่องเที่ยวจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรม 

การท่องเที่ยวร่วมกัน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบและสร้างจรรยาบรรณทางสายอาชีพ 
13) ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนา 
14) เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเพื่อเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยว ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม 
15) สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
16) สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นและไม่ส่งผลกระทบเชิงลบ 
17) อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 
18) การส่งเสริมการตลาดอย่างมีสำนึกรับผิดชอบและสะท้อนจริยธรรมของการ

บริหารจัดการของแหล่งพื้นที่การท่องเที่ยว 
หลักเกณฑ์เป็นเสมือนกรอบในอุดมคติของการผลักดันการท่องเที่ยว แต่ถ้าหากสามารถ  

ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้ จะทำให้การท่องเที่ยวยังคงอยู่ต่อไปจากรุ่นต่อรุ่น มิใช่เพียงการแสวงหา
ผลประโยชน์ในช่วงเวลาอันสั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการท่องเที่ยว ผู้คนมักจะมองข้ามถึง
ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที ่ยวไป ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบเหล่านั้นล้วนส่งผลกระทบต่อ  
การดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นถ้าประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและเป็นหนึ่งในแกนนำที่  
จะผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก จะช่วยส่งเสริม  
ให้การดำเนินงานบรรลุสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น แม้ว่าอาจจะดูเป็นนามธรรมมากในการพัฒนา แต่ธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่กำลังเกิดขึ้นใหม่หรือมองหาทิศทางการพัฒนาก็ควรที่จะคำนึงถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ 
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ตลอดจนดึงความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที ่มีส่วนได้เสียจากผลประโยชน์มาร่วมกันวางแผน  
การพัฒนา (ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 18) เช่น ภาครัฐออกกฎหมายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ผู้ประกอบการ วางแผนที่สอดคล้องกับหลักการและนำไปปฏิบัติจริง ชุมชนร่วมกันวางแผน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ เป็นต้น  
 

 หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
การจัดการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเป็นเครื ่องมือที ่เป ็นรูปธรรมมากที ่ส ุด ที ่จะทำให้

ผู ้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์การที่ เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้าใจในวิธีการจัดกิจกรรม  
สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งรับรองให้กับนักท่องเที่ยว Bramwell (1996 อ้างถึงใน ศราวุธ ผิวแดง, 
2558, น. 26) ได้เสนอหลักการจัดการการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน เป็นวิธีการที่จะให้ผู้ประกอบการ
นำเอาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที ่ยว อย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงกระบวนการใน  
การประสานความร่วมมือของทั้งสามภาครัฐตามหลักพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย  

1) การจ ัดทำนโยบายการวางแผนและการจ ัดการเพ ื ่ อแก ้ป ัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและบุคคลอย่างไม่เหมาะสมในเรื่องการท่องเที่ยว 

2) ตระหนักถึงการเติบโตอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของทรัพยากรและบุคคลที่
ไดก้ำหนดขีดจำกัดเอาไว้  

3) คำนึงถึงผลลัพธ์ระยะยาว  
4) การจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต้องไม่ลืมเรื่องของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และการจัดการ 
5) เน้นการตอบสนองต่อความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์ โดยจะต้องสอดคล้องกับ 

ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม 
6) ต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้และเข้าทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมให้อำนาจใน 

การตัดสินใจด้านการท่องเที่ยว 
7) พึงระลึกไว้ว่าตัวแบบการพัฒนาก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน จึงทำให้ผลลัพธ์ของ

การพัฒนานั้นย่อมมีข้อจำกัด 
8) การแปลงไปสู่การปฏิบัติ ผู้ดำเนินงานจะต้องทำความเข้าใจบริบทและทัศนคติ

และค่านิยมของคนในพื้นที่ก่อน 
9) ต้องยึดหลักการการประนีประนอมในการหาทางออกเมื ่อเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์และการใช้ทรัพยากร  
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10) การคำนึงถึงประสิทธิภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จะต้องคำนึงถึงประเด็นที่ว่า
กลุ่มต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ จะได้อะไรหรือจะต้องสูญเสียอะไร 

 
 ตัวอย่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จ 

จากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
สหประชาชาติได้สร้างกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวโลก จนได้มีนักวิชาการได้เสนอหลักการและ  
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมงานศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก เพื่อสะท้อนทิศทางและความสำเร็จของการนำเอาแนวคิด ของ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ 

1) ภูฏานกับการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล จึงทำให้ประเทศนี้มีลักษณะภูมิศาสตร์ทาง 

การท่องเที่ยว 3 รูปแบบ คือ 1) เชิงเขาทางตอนใต้ 2) ในเนินเขา 3) ในเทือกเขาสูง จะเห็นว่าสถานที่
ท่องเที ่ยวของประเทศภูฏานล้วนต้องพึ ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติทั ้งหมด หลังจากปี พ .ศ. 2517  
ภูฏานได้มีนโยบายเปิดประเทศครั้งแรก จึงทำให้นักเดินทางมีความสนใจที่จะเดินทางไปยังประเทศนี้ 
ในระยะแรกภาครัฐยังได้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยวและพื้นที ่ในการท่องเที่ ยวเพียง Paro, 
Thimphu และ Phuntsholing เมื่อเปรียบเทียบขนาดของประเทศกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ตั้งแต่ในช่วง พ.ศ. 2517-2533 มีมากถึง 23,000 คน ถือเป็นจำนวนที่มากในช่วงเวลานั้น (วรรณพร 
วณิชชานุกร, 2540, น. 21) 

จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินของการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศนี้พัฒนา  
อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความฉลาดของกษัตริย์ภ ูฏานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบ  
ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม จึงได้จำกัดการเติบโตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดำเนินไปช้าๆ 
ต ัดส ินใจเล ือกใช ้การว ัดความส ุขของประชาชนแทนการใช ้ผลผล ิตมวลรวมของประเทศ  
เข้มงวดในการออกวีซ่าและเก็บค่าธรรมเนียนวีซ่าในราคาแพง และกำหนดให้นักท่องเที ่ยวเดิน  
ทางเป็นกลุ่ม (ทัวร์) เพื่อควบคุมกิจกรรมในการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผล
กระทบต่อท้องถิ่น โดยกิจกรรมต่างๆ ในการท่องเที่ยวจะเป็นการทำความเข้าใจชุมชน วัฒนธรรม 
และธรรมชาติ (วรรณพร วณิชชานุกร, 2540, น. 22) 

จะเห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศภูฏาน สามารถประสบความสำเร็จได้
จากการมีผู ้นำบารมี ที ่มองเห็นอนาคตของการพัฒนาที่ขาดสมดุล ที ่จะนำมาสู ่การกัดกิน และ 
บ่อนทำลายทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ รวมถึงจิตใจของคนภูฏาน ดังที่ผู้ประกอบการบริษัท
นำเที่ยวแห่งหนึ่งกล่าวว่า  
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ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากจะ
มีเวลาประมาณ 2 เดือน พวกเราทำเงินกันมากมายจนกระทั่งเรา
สามารถจะอยู่ได้ทั ้งปีโดยไม่ต้องทำอะไรอีกเลย ผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวแบบฝูงชนที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ เป็นเรื่องน่าเศร้ามาก 
ผู้คนพากันตะกละตะกลามกับเงินของนักท่องเที่ยว และละทิ้งวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมของตนเอง ดังนั้นการท่องเที ่ยวแบบฝูงชน จึงเป็นการ
ทำลายประเทศของเรา และเป็นเรื ่องน่าเศร้าถ้ าเราจะปล่อยให้
ประเทศของเราซึ ่งเป็นอาณาจักรพุทธศาสนามหายานถูกทำลาย
เช่นนั้น การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของพวกเราจึงเป็นสิ่งสำคัญ
มากกว่าเงิน เงินนั้นได้มาแล้วก็หมดไป แต่ถ้าวัฒนธรรมของเราถูก
ทำลาย เราก็จะสูญเสียวัฒนธรรมนั้นตลอดไป 

(วรรณพร วณิชชานุกร, 2540, น. 22-23) 

2) โครงการบริหารทรัพยากรของพ้ืนที่ในท้องถิ่นในซิมบับเว 
ประเทศซิมบับเวเป็นประเทศด้อยพัฒนา ประเทศนี ้ได้ร ับการสนับสนุนจากองค์กร 

ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้จัดตั้งโครงการบริหารทรัพยากรของพื้นที่ในท้องถิ่น (Communal 
Areas Management Programme for Indigenous Resources-CAMPFIRE) เพ ื ่อช ่วยเหล ือให้
ชุมชนในท้องถิ ่นมีความสามารถในการพัฒนา จัดการสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง  
บนพื้นฐานของความยั ่งยืน พื ้นที ่ที ่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศซิมบับเวกับสหราช
อาณาจักรมีอยู ่ 2 พื ้นที ่ คือ อำเภอยามินยามิ และอำเภอกูรูฟ สองพื ้นที ่นี ้ตั ้งอยู ่ในหุบเขาที ่มี  
ความแห้งแล้งและประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีอดอยากมาก (วรรณพร วณิชชานุกร, 2540, น. 23) 

ยามินยามิ ได้จัดกิจกรรมการจัดการสัตว์ป่าแบบยั่งยืนที่ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
จาก 320,000 ดอลลาร์ซิมบับเวในปี พ.ศ. 2532 มาเป็น 1.4 ล้านดอลาร์ซิมบับเวภายในช่วงเวลา  
3 ปีเท่านั้น รายได้จากการโครงการนี้ส่วนหนึ่งจะกระจายให้กับชาวบ้านในชุมชน อีกส่วนจะเข้าสู่
กองทุนการจัดการสัตว์ป่าและสภาตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เช่น การติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ
ภายในหมู่บ้าน โรงสีข้าวโพด ยุ้งฉาง เป็นต้น (Chalker, 1994 อ้างถึงใน วรรณพร วณิชชานุกร , 
2540, น. 24) 

กูรูฟ ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการสัตว์ป่าเช่นเดียวกับที่ยามินยามิ แต่มีการเพิ่มขึ้น  
ของรายได้ในแต่ละปีที่น้อยกว่า ส่วนภาพรวมในช่วงสามปีของการจัดโครงการมีรายได้เพิ่มขึ ้นถึง  
ร้อยละ 300 อย่างไรก็ตามเมื่อการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในอำเภอกูรูฟกลับมีรายได้ทั้งหมดสูง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในอำเภอยามินยามิ (วรรณพร วณิชชานุกร, 2540, น. 25) จากความสำเร็จ
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ของของโครงการ CAMPFIRE ในสองพื้นที่ ได้ทำให้ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น 
ได้ตระหนักและเห็นถึงความยั่งยืนของโครงการจึงได้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการให้การพัฒนา
ประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา เช่น ยูกันดา เอธิโอเปีย แคเมอรูน และรวันดา เป็นต้น 
(Metcalfe, 1994, pp. 4-5) 

3) การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนในเวลส์ 
เวลส์เป็นประเทศขนาดเล็กที่พึ ่งทรัพยากรธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ในขณะที่พื ้นที่ที่เคยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในบริเวณภาคใต้ตอนกลางและตอนเหนือ  
เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมในรูปแบบกากของเสียและน้ำเน่าเสีย แนวทางใน  
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที ่ถูกทำลายไปให้ดีขึ ้นเพื ่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งเวลส์ (Wales Tourist Board) ได้เสนอ
กรอบนโยบาย WTB เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ระยะ 5 ปี นโยบายฉบับนี ้เน้น 
การอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ภาษาและวัฒนธรรมของเวลส์  (Owen, Witt & 
Gammon, 1993 อ้างถึงใน วรรณพร วณิชชานุกร, 2540, น. 26-31) 

คณะกรรมการได้ให้การสนับสนุนทั้งการให้คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารกับอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยว เช่น คู่มือแนะนำการปฏิบัติที่ดีของบริษัทนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติ คู่มือนี้ต้องการที่ 
จะอธิบายถึงวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในระยะยาว รวมถึงยังช่วยให้อุทยานแห่งชาตใิน
เวลส์บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง (วรรณพร วณิชชานุกร, 2540, น. 32) 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทของเวลส์ใน 2 รูปแบบ คือ  
1) การท่องเที ่ยวชนบทที ่รองรับนักท่องเที ่ยวจำนวนมาก เพื ่อควบคุมและจัดการทรัพยากร  
การท่องเที่ยวให้เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบ 2) การท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ส่งเสริมให้คนในพื้นที่
ดำเนินการเอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ การท่องเที ่ยว และการบริหาร มีลักษณะเหมื อนกับ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จากแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชนบทของเวลส์นำมาสู่การจัดการ 
การท่องเที่ยวในชุมชนที่ดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค ได้แก่  

1) งานเทศกาลในชนบทของเวลส์ตอนกลาง งานนี้ดึงเอานักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 
250,000 คน แต่ก็ยังมีการบริหารจัดการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังส่งผลให้มี  
การประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวที ่เสี ่ยง เพื ่อไม่ให้ดำเนินการตลาดในพื้นที ่เหล่านั ้น และพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้น้อยลงเพ่ือที่จะได้ควบคุมสถานการณ์ได้  

2) โครงการคอนวี่ เป็นโครงการที่ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน  
การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จผู้จัดทำโครงการจึงได้มี  
การประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายโครงการที่มุ่ง ให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกับอบรม
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ความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน จึงทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีทัศนคติใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 

3) เทศกาลงานสวนในเมืองเอบบิวเวล งานเทศกาลนี้ได้ดึงคนในชุมชนมาร่วมจัดการ  
จนทำให้ทัศนคติและพฤติกรรมของชาวบ้านได้เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน  
การตัดสินใจ มีการจ้างงานคนในท้องถิ่น มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาว  

จากตัวอย่างของการนำเอาแนวคดิการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปใช้แล้วประสบความสำเร็จนั้น 
สะท้อนให้เห็นว่า การที ่จะประสบความสำเร็จได้นั ้นสิ ่งที่ มีความจำเป็นหรือแรงกระตุ ้นของ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่มีด้วยกัน 3 ประการ ประการแรก คือ ผู้นำ ซึ่งผู้นำนั้นไม่ว่าจะเป็น
ผู้นำบารมี ผู้นำทางการเมือง และผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีความสามารถโน้มน้าว
ความคิดและการกระทำของผู้ตามให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประการที่สอง คือ การสื่อสาร ถือเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ผู้นำและผู้ปฏิบัติ
ตามมีทัศนคติที่ตรงกัน จนกระท่ังมีความอ่อนน้อมในการเอียงเอนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้นำ
ต ้องการ ด ังเทศกาลงานสวนในเมืองเอบบิวเวลที ่ใช ้ท ักษะของการส ื ่อสารเป ็นต ัวกลางใน  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประการสุดท้าย คือ ความช่วยเหลือ การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
ความยั่งยืนไม่อาจจะเริ่มต้นจากชุมชนได้เพียงลำพัง แต่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญและเงินทุนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรมาสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแรงกระตุ้นทั้ง  
3 ปัจจัยถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำพาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการท่องเที่ยว
ในประเภทอ่ืนๆ ด้วย 
 

2.4 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก (Earth Summit) ที่ริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล ที่องค์การระดับนานาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระแสการพัฒนา  
อย่างยั ่งยืน จึงให้หันมาสนใจการพัฒนาการท่องเที ่ยว มี 3 ความต้องการที ่เป็นแรงขับเคลื ่อน 
การพัฒนา คือ 1) ต้องการอนุรักษสิ ่งแวดล้อม 2) ต้องการตลาดการท่องเที ่ยวด้านการศึกษา  
3) ต้องการพัฒนาคน (พจนา สวนศรี , 2546, น. 10; ส ินธ ุ ์ สโรบล และคณะ , 2546, น. 11) 
จากความต้องการทั ้งสามประการนั ้นส่งเสริมให้เกิดการท่องเที ่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative 
Tourism) แนวคิดในการนำเสนอการท่องเที ่ยวทางเลือกใหม่มีช ื ่อเร ียกที ่หลากหลาย เช่น  
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การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ และการท่องเที่ ยว
เชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การให้คำนิยามของการท่องเที่ยวแต่ละประเภท นักวิชาการทั่วโลกยังคงถกเถียงกันอยู่ 
สำหรับประเทศไทยเลือกใช้คำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) จากการประชุมเรื่องการ
ปรับตัวขององค์กรและชุมชนด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่ามกลางความสนใจของการเมือง
ท้องถิ ่นที ่ เน ้นการกระจายอำนาจ สิทธิมนุษยชนของท้องถิ ่น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 มาตรา 46 และมาตรา 56 ที่บัญญัติให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตนเองเพ่ือ
ลดการพึ่งพิง การตัดสินใจในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546, น. 10) 
รวมถึงมาตรา 78 ที่ประชาชนเรียกจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที ่จะทำให้  
ระดับล่าง (ชาวบ้าน) เป็นผู้สร้างความตระหนักให้ระดับสูงเห็นถึงปัญหาที่ควรจะออกนโยบายหรือวิธี  
การเข้ามาจัดการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน (สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546, น. 12)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 57 บัญญัติให้สิทธิชุมชน
ท้องถิ ่น รวมถึงหน่วยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนอนุรักษ์ จัดการ บำรุงรักษาภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม สิ ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลตาม  
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 , 2560, 6 
เมษายน, น. 12-16) นอกจากนี ้มาตรา 78 รัฐยังมีแนวนโยบายมุ ่งเน้นให้ความรู ้ ความเข้าใจ  
เพื ่อผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในพื ้นที ่ของชุมชนตนเองอีก  
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560, 6 เมษายน, น. 20) 

อีกทั ้งกระแสโลกโดยสหประชาชาติ องค์กรนานาชาติ นักวิชาการ และนักอนุรักษ์ได้
ตระหนักถึงช่องว่างทางความแตกต่างทางความคิดและความรู้ของสังคมเมืองกับชนบท การท่องเที่ยว
จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำพานักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางความคิด พฤติกรรม และวัฒนธรรม
ได้มาเรียนรู้กันและกัน พร้อมจะสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนไปในทางที่ดีต่อสังคม 
และผู้คนที่แตกต่าง (พจนา สวนศรี, 2546, น. 10) 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่ง
ที่จะเข้ามาผลักดันให้ประชาชนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวมากขึ้น การท่องเที่ยว  
โดยชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรและธุรกิจของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน (พจนา สวนศรี, 
2546, น. 11) การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่เพียงแค่เป็นผลผลิตของการท่องเที่ยว การหมุนเวียนของ
กลไกตลาดและอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว แต่สามารถที่จะนำเอาหายนะมาสู ่ชุมชนได้เช่นกัน  
การวางแผน การเตรียมความพร้อม และการสร้างพื้นฐานความรู้ให้ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
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มาก สำนักกองทุนการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เห็นความสำคัญจากบริบทข้างต้น จึงได้สนับสนุน
ให้นักวิชาการไทยศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและคู่มือในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จนกระท่ังในปัจจุบันได้มีสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้นจำนวนหนึ่ง เช่น สถาบันการท่องเที่ยว
เพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (REST) สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The Thailand Community Based 
Tourism Institute - CBT-I) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื ่อการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน 
(Designated Areas for Sustainable Tourism Administration) เป็นต้น ที่มุ่งรวบรวมองค์ความรู้
และเผยแพร่คู่มือ งานวิจัย และผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ดังนั้นชุมชนหรือนักวิชาการที่นำเอาแนวคิดนี้ไปปฏิบัติหรือศึกษาควรที่จะต้องทำความ
เข้าใจถึงเบื้องหลังความคิด หลักการ ความหมาย และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 ตัวแบบทางแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แหล่งที่มา: สภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, 2554, น. 16. 

 
 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนามาจากการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน จนกระทั่งสถาบันการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ
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เป็นผู้ได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งได้เรียก 
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ซึ่งมีคำเรียกที่หลากหลาย ได้แก่ การท่องเที่ยว
โดยชุมชน (Community Based Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยว 
เช ิงนิเวศโดยชุมชน (Community Based Ecotourism) การท่องเที ่ยวแบบพักบ้านชาวบ ้าน 
(Homestay)  และการท ่ อง เท ี ่ ย ว เช ิ งน ิ เ วศและผจญภ ัย  ( Eco and Adventure Tourism)  
(พจนา สวนศรี, 2546, น. 13) อย่างไรก็ตามการให้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวแต่ละประเภท
ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันของนักวิชาการท่ัวโลก 

World Tourism Organization (1998 อ้างถึงใน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที ่พ ิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืน , 2559, น. 10) อธิบาย 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าเป็นการท่องเที่ยวที่นำมาทั้งผลกระทบเชิงบวกและลบให้แก่ชุมชน ถ้าหากมี
การวางแผนการพัฒนา การจัดการที่ดีแล้วนั้น การท่องเที่ยวจะทำให้เกิดอาชีพ รายได้ โอกาสทาง
ธุรกิจ คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนดีขึ้น รวมถึงยังทำให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ โบราณสถาน 
ประวัติศาสตร์ และประเพณีให้ยังคงอยู่ต่อไป สำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
บัญญัติการท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว  
เชิงเกษตร เป็นการนำเอาธุรกิจการท่องเที่ยวมาผสานกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งธร รมชาติ 
หรือ เชิงนิเวศและการผจญภัย ในขณะที่ชุมชนมักจะใช้คำเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ส่วนสถาบันการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (2540 อ้างถึงใน พจนา สวนศรี, 2546, น. 
15) ให้คำจำกัดความว่าเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื ่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิใน  
การจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู ้มาเยือน ขณะที่สินธุ์ สโรบล และคณะ (2546, น. 12)  
ให้ความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าแค่การมีส่วนร่วมของชุมชนเท่านั้น โดยมองว่าเป็นทางเลือกใน 
การจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดทิศทาง เป็นเจ้าของทรัพยากร  
ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต  
และวิถ ีการผลิตของชุมชน เป็นต้น มาใช้เป็นต้นทุนในการจัดการการท่องเที ่ยวของชุมชน 
อย่างเหมาะสม ที่คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน
การตัดสินใจ วางแผน ดำเนินงาน สรุปบทเรียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ ่นและประโยชน์  
ต่อท้องถิ่น  

ศราวุธ ผิวแดง (2558, น. 54) ให้ความหมายโดยรวมที่แตกต่างจากนักวิชาการก่อนหน้า  
ที่นิยามว่าเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน นำมาสร้างเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดบุคคลจากภายนอก
ชุมชนให้เดินทางเข้าไปสัมผัสและค้นหาสิ่งต่างๆ ในชุมชน เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ  
เป็นต้น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น 
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ข้อปฏิบัติและการจัดการผลประโยชน์ที่ได้ เป็นต้น ให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน ของคนในชุมชน
ทั้งหมด โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่จริงในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

เมื ่อเปลี ่ยนจุดสนใจการให้ความหมายจากนักวิชาการไปสู ่ชาวบ้านของชุมชนที ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง สภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ (2554, น. 8) มองว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ใชใ้น
การพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีลักษณะที่สอดคล้องกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน (2558 , น. 28) ที ่การท่องเที ่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการจัดการ 
การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ทุกขั้นตอน พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 อ้างถึงใน ศราวุธ ผิวแดง, 2558, น. 52) ให้คำจำกัดความ 
ที ่ม ุ ่งสร้างความเข้าใจถึงหัวใจของการท่องเที ่ยวชุมชนที ่จำเป็นต้องให้ช ุมชนมีส ่วนร่วมใน 
ทุกกระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยว สำหรับความหมายของชุมชนในองค์กรประกอบของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ 

1) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน ร่วมเป็นเจ้าของในพ้ืนที่หนึ่งร่วมกันและเกิดกระบวนการการ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนนั้นขึ้น 

2) มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของคนแต่ละคน จนรวมเป็นการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนและ
องค์กรในพื้นที่ เฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามนอกจากชุมชนแล้ว ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ภาครัฐ (Decision Maker) ภาคธุรกิจ 
(Business Operator) และนักท่องเที่ยว (Visitor) ควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
และจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จากความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้างต้นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าความหมายที่เหมาะจะ
นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการนิยามที่ชาวบ้านเป็นผู้ที่ให้ความหมาย “การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว” เมื่อนำไปใช้ในการศึกษาจะทำให้ชาวบ้านมีความเข้าใจ
มากกว่า เนื่องจากมีภาษาที่เป็นกลางและมาจากความคิดของชาวบ้านเอง จึงเป็นสิ่งที่จะสร้าง 
ความราบรื่นในการศึกษาครั้งนี้ 

 
 ความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที ่ยวโดยชุมชนในมุมมองของนักวิชาการมีความสำคัญจากการที ่ชุมชนเป็น 
เสมือนประธานขององค์การชุมชน ในลักษณะที่ เป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง  
ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ของคนใน
ชุมชน ความสามัคคีของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน และสร้างการแลกเปลี ่ยนความรู้ 
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ในขณะที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อที่จะไปค้นหาและเรียนรู้สิ่ง
ที่มีคุณค่าของชุมชน จะเห็นว่านัยสำคัญของการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลง
ไป และมีความเฉพาะกลุ่มมากขึ ้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมุ ่งมาตอบสนองต่อความต้องการ  
ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการยึดติดกับการพักผ่อนด้วยความสะดวกสบาย และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
ในการเลือก “คนที่ชอบ คือคนที่ใช่” (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน, 2558, น. 30) 

ขณะที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (2558, น. 28)  
เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสำคัญที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน บำรุงทรัพยากร
ให้ยั่งยืน เกิดการพัฒนาศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น สร้างความตระหนักคุณค่าและหวงแหน
ชุมชน พิมพ์ระวี โรจน์ร ุ ่งสัตย์ (2553 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 22-23) ได้สรุป
ความสำคัญของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนไว้ 9 ด้านที ่มีความครอบคลุมมิติของความสำคัญกว่า
นักวิชาการและองค์การอื่นๆ คือ  

1) การวางแผนการท่องเที่ยว รากฐานที่สำคัญของการท่องเที่ ยวในทุกระดับเกิด
ขึ้นมาจากชุมชน จะต้องให้ความสำคัญของรากฐานของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  
การดำเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

2) การพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน การท่องเที ่ยวโดยช ุมชนเป ็นทางเล ือกใหม ่ของ  
การท่องเที ่ยวที ่ได้ร ับอิทธิพลจากการพัฒนาอย่างยั ่งยืน หากชาวบ้านมีความรู ้ความเข้าใจใน 
การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที ่ยว จะทำให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาที่จะนำไปสู่  
รุ่นลูกรุ่นหลาน 

3) องค์กรทุกระดับ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวนั้นควรที่จะได้รับความร่วมมือ
ในการทำงานจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียส่วนเสียจากการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยง 
และปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4) รายได้สู่ชุมชน การท่องเที่ยวจะทำให้เกิดรายได้ที่สำคัญต่อชุมชนที่จะนำมาใชใ้น
การพัฒนาความเป็นอยู ่ของชุมชนให้ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งชุมชนในชนบทและประเทศที่  
กำลังพัฒนา 

5) เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวสามารถนำรายได้มาสู่ชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมทั้งยังสร้างความมั่นใจและความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน 

6) จิตวิทยา การท่องเที่ยวจะทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในทรัพยากร
ของท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อชุมชนที่จะนำไปสู ่การอนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 
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7) สังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ชุมชนปลอดภัยจากการที่
ชาวบ้านมีอาชีพในการทำมาหากิน อีกท้ังยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกันเอง และชุมชน
กับนักท่องเทีย่ว 

8) การเมือง การท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน  
การดำเนินงานต่างๆ ทุกขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดีต่อประเทศชาติ  

9) สิ่งแวดล้อม ช่วยทำให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ  
และทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้ยังคงอยู่ต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่น  

ความสำคัญของการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับแนวคิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกัน 
แต่มีจุดมุ ่งเน้นที ่แตกต่างกัน คือ การพัฒนาอย่างยั ่งยืนมีศูนย์กลางของการพัฒนาที ่มุ ่งคน  
เป็นศูนย์กลาง ในขณะที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์ พร้อมๆ กับสร้างสมดุล
ระหว่าง 5 ด้าน คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อทำให้คงสภาพเดิม
เอาไว้ให้รุ่นหลังได้เห็น และใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังยึดรากฐานของชุมชนใน  
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นความสำคัญของการท่องเที่ยวจะทำให้ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงการศึกษาท่ีจะต้องสร้างตัวแปรให้ครอบคลุมความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทุกๆ ด้าน  
 
ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติการพัฒนา การพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ - มีรายได้จากการผลิต 
- มีการพัฒนาเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจที่พ่ึงพาตนเอง 

- เกิดกองทุนการพัฒนาชุมชน 
- สร้างงานในชุมชน 
- สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 

ด้านสังคม - คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
- รักษาความเป็นธรรมในสังคม 
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีองค์กรชุมชน 

- ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- เกิดความภาคภูมิใจของชุมชน 
- เก ิดการแบ่งบทบาทชายหญิงใน 
การทำงาน 
- เกิดองค์กรชาวบ้านในการจัดการ 
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ด้านวัฒนธรรม - ชาวบ้านมีการศึกษา 
- เก ิดการร ับร ู ้ และถ ่ ายทอดทาง
วัฒนธรรม 
- มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

- มีความเคารพความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว 
- เร ิ ่ มพ ัฒนาจากฐานช ุมชนให ้มี  
ความเข้มแข็ง (Bottom Up)  
 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากร 
- มีระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม 
- ช ุ ม ช น เ ก ิ ด ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- คำนึงถึงความสามารถในรองรับที่
เหมาะสม 
- มีระดับจัดการของเสีย 
- มีการสร้างสำนึกอนุรักษ์ 
 

ด้านการเมือง - ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- การพัฒนาจากความต้องการของ
ประชาชน 
- ชุมชนมีความเป็นประชาธิปไตย 

- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยว 
- ส ม าช ิ ก ใ นช ุ ม ชน ม ี อ ำน า จ ใ น 
การต่อรองผลประโยชน์กับภายนอก 
- สมาชิกในชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
การท่องเที่ยว 

แหล่งที่มา: พจนา สวนศรี, 2546, น. 22. 

 
 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

หลักการการท่องเที ่ยวโดยช ุมชนเป็นเสมือนกลยุทธ ์ของการกำหนดทิศทางของ  
การดำเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยหลักการต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน สถาบันการท่องเที่ยวเพื่อชีวิต 
และธรรมชาติได้กำหนดหลักการ 10 ประการเพื่อให้เห็นจุดยืนของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ พร้อมใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้วยเช่นกัน (พจนา สวนศรี, 2546, น. 12) คือ  

1) ชุมชนเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 
2) คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจและกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
3) เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 
4) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 
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5) ดำรงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
6) ดำรงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน 
7) เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของชุมชนกับผู้มาเยือน 
9) ผลประโยชน์ทั้งรูปแบบของเงินและไม่ใช่เงินกลับคืนสู่ชุมชน 
10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

การยึดเอาหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ตนเองยังไม่เพียงพอ ยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างและคุณค่า
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงความสำคัญและมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเน้นความฟุ่มเฟือยและการบริโภคเชิงทุนนิยม  

อย่างไรก็ตามเมื ่อชุมชนได้เปิดชุมชนเพื ่อรองรับนักท่องเที ่ยวแล้วนั ้น ควรที ่จะต้องรู้  
และเข้าใจถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวในเชิงบวกและลบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน (สุธรา
ทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น. 23) พจนา สวนศรี (2546, น. 189-190) ได้เสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของชุมชนที่เป็นผู ้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที ่ยวโดยชุมชนควรที่จะมีกระบวนการ  
การทำงาน โดยที่ขั ้นตอนที่ 1-2 เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญก่อนตัดสินใจ ส่วนขั้นตอนที่ 8 เป็น 
การทดสอบความพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการสร้างความมั่นใจถือ
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในขั้นตอน
ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งกระบวนการทำงานในการเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวมีดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การให้ข้อมูล ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบกับชุมชน 
เพ่ือที่จะได้พิจารณาในการพัฒนาชุมชน โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู้นำและกลุ่มผู้สนใจ  

ขั้นที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วม ผลักดันให้กลุ่มผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา 
ร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจในการดำเนินงานร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งจะศึกษาในประเด็นดังนี้ 1) การสำรวจทาง
กายภาพ (ทำแผนที่ชุมชนอย่างละเอียด) 2) ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ชุมชนกับการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและการท่องเที่ยว 4) ศึกษากลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ทำการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน เพราะจะทำให้
มองเห็นช่องว่างในการผลักดันการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวของชุมชน อีกท้ังการวิเคราะห์จะทำ
ให้ชุมชนสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและข้อจำกัดท่ีจะแก้ไขตามลำดับ 

ขั้นที่ 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อนของชุมชน เช่น การพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะของคนในชุมชน การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวของ
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ชุมชนเพ่ือให้สามารถรองรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าของชุมชนกับ 
ผู้มาเยือนได ้

ขั้นที่ 6 การวางรูปแบบการบริหารจัดการ จัดตั้งองค์กรชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการ
ตนเอง เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ โปรแกรม ราคา มาตรการ  
การปกป้อง กฏกติกาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของชาวบ้านและ
นักท่องเที่ยว 

ขั้นที่ 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและส่งสาร
ไปยังผู้ที่สนใจ 

ขั้นที่ 8 ทดลองดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของ
ชุมชน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อบกพร่องและเปิดรับความคิดเห็นจากกลุ ่มทดลองเพื ่อนำไปพัฒนา  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ดีขึ้น 

ขั้นที่ 9 การประเมินผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในทุกๆ ไตรมาส และสรุป
บทเรียนจากการทำกิจกรรม เพ่ือเป็นการทบทวนตนเองและแก้ไขข้อบกพร่อง 

ขั้นที่ 10 พัฒนาองค์กร การเรียนรู้จากตำราอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่การส่งบุคลากร
ไปอบรมเพื่อพัฒนาทักษะจะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากขึ้น อีกทั้ งการไปดูงานจาก
ชุมชนที่ประสบความสำเร็จมา ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำให้ชุมชนนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ที่เรียกว่า “จดจำและนำไปดัดแปลงให้เข้ากับบริบท” (Copy and Development)  

หลักการและกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งที่  
จะทำให้ชุมชนมีความมั่นใจ ปลุกระดมทางจิตสำนึกให้กับชุมชนที่จะพร้อมกันเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาชุมชนและสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน จนกลายมาเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะต่อรองกับ
อำนาจทางทุนนิยมภายนอกและกระแสการบริโภคนิยมโลกได้ 
 

 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที ่ยวเป็นกรอบทางความคิดอย่างกว้าง ที ่จะต้องมีการแปลงมาสู ่ความเป็น

นามธรรมเพื่อที่จะทำให้ปัจเจกบุคคลและชุมชนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้งานได้ การจัดการจึงเป็น
เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะนำมาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ตามที่แต่ละพื้นที่เลือก โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งสนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงกลายมาเป็นอาวุธที่ชุมชนจะเลือกใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารกิจการของ
ชุมชนด้วยองค์กรชุมชนเอง  
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จากกระแสการพัฒนาการท่องเที ่ยวทั ้งจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและการเกิด
ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยว ทำให้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ได้คิดรูปแบบของการจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ใน 4 มิติที่มีลักษณะเป็นแบบองค์รวม เพื่อให้เป็น 
อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบสนองและพัฒนาสู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นนั้นจะต้องก่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน อีกทั้งจะต้อง
สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีผลกระทบเชิงลบให้  
น้อยที่สุด 

2) มิติด้านการเมือง กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องสอดแทรกการรณรงค์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับล่างให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3) มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิด เพ่ือที่จะเพ่ิมความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

4) มิติด้านเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมที่ทำให้กิจการการท่องเที่ยวนำมาสู่การกระจาย
รายได้ให้ทั่วถึงทั้งชุมชน อีกท้ังยังจะนำมาใช้ในการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ในชุมชน เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาและสร้างความเติบโตของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตนเอง 

จากที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้เสนอองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นั ้น สามารถที ่จะเข้าใจได้ในระดับหนึ ่ง แต่ยั งไม่เห็นความชัดเจนที ่จะนำไปสู ่การปฏิบัติจริง  
พจนา สวนศรี (2546, น. 15-17) ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติได้กำหนด
องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ 4 ประการ ที่มีความชัดเจนและแปลงมาสู่ 
การนำไปปฏิบัติจริงได้ชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนจะต้องมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ มีวิถีชีวิตที่พึ ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

2) องค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมภายในที่เข้าใจกันและกัน มีผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย และคนในชุมชนจะต้องรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกระบวนการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยว 

3) การจัดการ ชุมชนและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียจะต้องร่วมกันสร้างกฏ กติกาใน  
การจัดการสิ ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที ่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพื ่อจัด 
การท่องเที่ยว พร้อมสามารถประสานการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนได้ มีการกระจายผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม และมีกองทุนของชุมชนที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
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4) การเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นจะต้องสร้างการรับรู้และเข้าใจถึง วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน มีระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน และสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งชุมชน
และนักท่องเที่ยว 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานหนึ่งที่เข้ามาควบคุมการดำเนินงานของ
ชุมชน ชุมชนควรที่จะยึดถือหลักของการจัดการการท่องเที่ยวตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะประกอบกิจการ
การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง เมื่อชุมชนได้จัดตั้งองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ครบแล้วนั้น สิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้าใจอีกหนึ่งสิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งขององค์ประกอบข้างต้น คือ 
การจัดการ ชุมชนจะต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม สินธุ ์ สโรบล และคณะ (2546 , น. 60-68) ได้เสนอการจัดการการท่องเที ่ยว 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่นั ้นจะต้องพิจารณาจากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและศัยกภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ 

ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อมของชุมชน จะต้องเตรียมความพร้อมใน 2 ลักษณะ
ให้กับชุมชน คือ การทำงานที่เข้มข้นและการทำงานที่ประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 

ขั้นที่ 3 การจัดหานักท่องเที่ยว เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเพราะถ้าแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ไม่มีนักท่องเที่ยว ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน ปากต่อปาก ใบปลิว จดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น เพื่อสร้าง
จุดสนใจของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว 

ขั้นที่ 4 การเตรียมความพร้อมของนักท่องเที่ยว เป็นการกระจายข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของ
ชุมชน ลักษณะของโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบ 
การท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้ชุมชนและผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมความพร้อม  
ของสถานที่พัก อาหาร ผู้นำทาง ผู้ประสานงาน เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน
และครอบคลุม รวมถึงต้องควบคุมมาตรฐานในการให้บริการที่เหมาะสมภายใต้ขอบเขตที่จำกัด  

ขั ้นที ่  5 การเตร ียมบ ุคลากร ช ุมชนจะต้องจ ัดเตร ียมบ ุคลากร 3 ด ้าน คือ  
1) มัคคุเทศก์หรือผู้ประสานกิจกรรมที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร จัดการพูดคุยเพ่ือทำความ
เข้าใจเป้าหมาย สร้างฐานทางความรู้ของชุมชนให้กับมัคคุเทศก์ และพัฒนาทักษะที่เหมาะสมของ
มัคคุเทศก์ 2) คนทำงานในพื้นที่ ที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีทิศทางเดียวกัน เตรียมความพร้อมชาวบ้านและ
ชุมชนให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรม และพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านและองค์กรชุมชนให้เกิด 
ความเข้าใจการจัดการการท่องเที ่ยว และ 3) คนทำงานประสานภายนอก ชุมชนจะต้องอาศัย



 

 

65 

หน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด ประสานความร่วมมือในทุกด้านที่  
จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างภาคีร่วมมือในการช่วยเหลือกันและกัน 

ขั ้นที ่ 6 การสรุปและประเมินผล ชุมชนจะต้องจัดทำการประเมิน 2 ด้าน คือ  
1) ชุมชน และ 2) นักท่องเที ่ยว เพื ่อที ่จะได้ถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมว่ายังมีปัญหา 
อุปสรรค และข้อบกพร่องอะไรในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อที่จะนำมาสู่การปรับปรุง 
รวมถึงชุมชนจะต้องมีการสรุปภาพรวมของการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนรับทราบเพ่ือเป็นการสร้าง
ความกระจ่างและความเชื่อม่ันของชุมชน  

การจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีระดับการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น
นั ้นจำเป็นที ่จะต้องอาศัยปัจจัยสี่ประการที ่จะเอื ้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยวในลักษณะนี้ คือ  
1) การจัดระบบการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โปร่งใส และท่ัวถึงในระดับชุมชน 2) การจัดตั้งกองทุน
เพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรในพื้นที่และมีความชัดเจนในการสร้างความเกี่ยวเนื่องของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) จัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลาให้กับกิจกรรมอย่างเต็มที่  
4) การเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในการจัดการเชิงธุรกิจ (สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546, น. 68-70) 

แนวคิดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนทำให้ผ ู ้ว ิจ ัยเห็นถึงภาพรวมความแตกต่างระหว่าง  
การท่องเที ่ยวแบบอื่นกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความสำคัญ การจัดการ และกระบวนการใน 
การดำเนินงานของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนควรที่จะนำส่วนประกอบอย่างไร
บ้างที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงปัจจัยเบื้องต้นที่จะผลักดันให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้จะมุ่ง ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางใน
การดำเนินกิจกรรมทุกๆ อย่างเพื่อสร้างความตระหนักกับสิทธิและหน้าที ่ของพื้นที ่ที ่ควรจะให้
ความสำคัญและใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นในการสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน  

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าเพียงชุมชน
และเอกชนอย่างเดียวมิอาจจะเพียงพอต่อการผลักดัน ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐในเชิง
ของนโยบายทั ้งการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และแรงจูงใจในการผลักดันให้การท่องเที ่ยว  
โดยชุมชนเป็นที่รู้จักและเกิดความเข้มแข็ง 

 
 ตัวอย่างการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น่าสนใจ 

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการแปลงจากแนวคิดมาสู่รูปธรรมที่ชุมชนจะนำเอา
ไปปฏิบัติกับการท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนนี้ผู้วิจัยได้เสนอตัวอย่างของการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในลุ่มแม่น้ำโขงที่ประกอบด้วยประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ที่ได้นำเอาแนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนไปปฏิบัติใช้จริง  
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1) ประเทศลาว (สปป. ลาว)  
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นองค์ความรู้ที่ใหม่สำหรับประเทศลาว จึงทำให้มี

เพียงไม่กี่ชุมชนที่มีลักษณะของการจัดการในลักษณะนี้ การศึกษาของมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 
(2548, น. 90-102) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ชุมชน คือ ชุมชนน้ำฮ้า ชุมชนภูเขา
ควาย และชุมชนซางแฮและดงภูเวียง แต่สำหรับพื้นที่ของสองชุมชนสุดท้ายเป็นพื้นที่ใกล้เคียง ผู้
ศึกษาจึงได้จัดให้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 

(1) การจัดการการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศชุมชนน้ำฮ้า มีลักษณะของการจัดการใน
ลักษณะ Trekking Tour จัดตั้งขึ ้นโดยมีพื้นฐานเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมีรายได้เสริมจาก 
การท่องเที่ยวและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อได้มีการจัดการการท่องเที่ยวได้
แล้ว พบว่า มีผลกระทบด้านลบต่อประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเห็น
ความแตกต่างในเรื่องรายได้ วัฒนธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวจะมี
ความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอแล้ว ชุมชนควรจะมีการประเมินกิจกรรม  
การท่องเที่ยวโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและการดูแลป้องกันพื้นที่ก่อนเพื่อป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ 

(2) การจ ัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในเขตสงวนภูเขาควาย การพัฒนา 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบ้านนาและบนหาดที่อยู่ในพื้นที่ยังอยู่ในระยะแรกของการดำเนินงาน  
แต่สิ่งที่ชุมชนในเขตสงวนภูเขาควายเป็นเลิศนั้นคือการนำเอาการวางแผนไปปฏิบัติใช้ได้เป็นอย่างดี 
ชุมชนได้นำเอาหลักการ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนไป
ปฏิบัติใช้จริงก่อนที่จะทำการตัดสินใจพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

(3) การจัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในภูซางแฮและดงภูเวียง โครงการเป็น  
การนำร่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน จากการดำเนินงานมีหลาย
กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการยอมรับและบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ สิ่งสำคัญที่ชุมชนจะต้องตระหนัก
เป็นอย่างมาก คือ การประสบความสำเร็จในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่และการวางแผน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กัมพูชา 
รัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และมุ่งเน้น 

การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย รัฐบาลมองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งที่จะทำให้
เกิดการกระจายรายได้และความม่ันคง เพ่ิมมาตรฐานในการครองชีพของชุมชนในระดับท้องถิ่นได้มาก
ขึ้น (MOT, 2002 อ้างถึงใน มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 2548, น. 102-103) ชุมชนที่มีการจัดการ
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น ชุมชน Yeak Laom ชุมชนพนมชีซอ ชุมชน Chambok  
เป็นต้น 

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2548, น. 103-125) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที ่ยว 
โดยชุมชนทั้ง 3 ชุมชนข้างต้น พบว่า ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของชุมชนมีเพียงชุมชน 
Yeak Laom และชุมชน Chambok มุ่งเน้นให้ชุมชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของและจัดการกระจาย
รายได้จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างเต็มที ่ ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้จะมุ ่งทำให้เสริมสร้าง  
ความแข็งแกร่งของชุมชนและความร่วมมือในการดำเนินงานของชุมชน การให้การสนับสนุนทุกชุมชน
ล้วนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์การพัฒนาเอกชนในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวและ  
การให้ความรู ้แก่บุคลากร การจัดตั ้งองค์กรชุมชนทุกชุมชนมีการจัดตั ้งคณะกรรมการที ่ได้รับ  
การยอมรับจากสมาชิกในชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการท่องเที ่ยวล้วนอาศัย 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ ้าของชุมชนกับนักท่องเที ่ยว ที ่เน้นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เข้าใจ  
ความแตกต่าง และสอดแทรกการอนุรักษ์  

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษายังเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องบางประการที่ชุมชนควรจะนำไปปรับปรุงใน
เรื่องของการกระจายรายได้ งานศึกษาหลายงานพบว่าการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงส่งเสริม  
การเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและการจ้าง  
ดังนั้นชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐควรที่จะไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ทั่วถึงและมีความเป็นธรรมต่อชุมชนมากที่สุด 

3) ประเทศไทย  
ประเทศไทยได้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อนสองประเทศข้างต้น จึงทำให้มีชุมชน  

หลายชุมชนที่ได้มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ชุมชนแม่กำปอง ชุมชนบ้านปลายโพงพาง 
ชุมชนห้วยแม่ซ้าย ชุมชนแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านห้วยฮี้ ชุมชนบ้านผานกกก ชุมชนอุมยอม เป็นต้น  

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2548 , น. 143-148) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที ่ยว 
โดยชุมชนในประเทศ 7 พื ้นที ่ แล้วพบว่ามี 5 พื ้นที ่ที ่มีการจัดการการท่องเที ่ยวได้เป็นอย่างดี  
มีมาตรฐาน และนำเอาองค์ความรู ้ไปปฏิบัติใช้อย่างดีเยี ่ยม คือ ชุมชนแม่กำปอง ชุมชนบ้าน 
ปลายโพงพาง ชุมชนห้วยแม่ซ้าย ชุมชนแม่กลางหลวง และชุมชนห้วยฮี้ 

ชุมชนทั้งห้ามีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้มาตรฐานจากท้ังหมด 5 ตัวแปร พบว่า 
ชุมชนแม่กำปองมีการจัดการเรื่องการพัฒนาสินค้า การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  
การจัดการการตลาด การจัดองค์กรและการมีส่วนร่วม และการจัดการบ้านพักเป็นอย่างดี ชุมชนบ้าน
ปลายโพงพางมีการจัดการเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และการจัดการบ้านพัก
เป็นอย่างดี ชุมชนห้วยแม่ซ้ายมีการจัดการเรื่องการจัดการการตลาด และการจัดองค์กรและการมีส่วน
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ร่วมเป็นอย่างดี ชุมชนแม่กลางหลวงมีการจัดการเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
เป็นอย่างดี และชุมชนห้วยฮี้มีการจัดการเรื่องการจัดองค์กรและการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษายังให้ข้อเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากชาวบ้านยังคงมุ่งเน้นไปที่อาชีพ
หลักในการทำงานมากกว่าการเข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน จึงทำให้ระดับ  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านนี้อยู่ในระดับน้อย 

จากการทบทวนตัวอย่างของชุมชนที่นำเอาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปปฏิบัตนิั้น 
ทำให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมและการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในประเด็นของการให้
ความรู ้ ฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ เป็นสิ ่งที ่มีความสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยว  
โดยชุมชนสำเร็จได้ นอกจากนี้การจัดการการท่องเที ่ยวที ่มีมาตรฐานมีส่วนผลักดันให้ชุมชนมี  
ความเป็นปึกแผ่น เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและเรียก
ความเป็นธรรมในผลประโยชน์ของช ุมชน เช ่น การกระจายรายได้ การแบ่งป ันทรัพยากร  
ความเป็นเจ้าของชุมชน เป็นต้น 
 

 กรอบนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรอบนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศล้วนจะต้อง

กำหนด เพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหน้าที่ต่างๆ 
ที ่ท ุกหน่วยงานย่อยจะต้องรับทราบ พร้อมเข้าใจทิ ศทางเดียวกันที ่จะทำให้เกิดการพัฒนา 
และเดินไปตามแนวทางที ่ถ ูกต้อง กรอบนโยบายจึงเป็นกลยุทธ์ที ่จะส่งเสริมการท่องเที ่ยว
ภายในประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
ของประเทศ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัฒนธรรม 
นิเวศน์ และธรรมชาติ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานพัฒนาของเศรษฐกิจ 
(Williams, 2014, pp. 18-19) จะเห็นว่านโยบายการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวางแผน 
และพัฒนาการท่องเที ่ยว เนื ่องจากเป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที ่ยว  
การกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวหนึ่งๆ ล้วนจะคำนึงถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลาดที่รองรับ 
เป้าหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะคำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมา
ก่อนหน้าแล้ว ยังต้องระบุกลยุทธ์และแผนในยุทธศาสตร์ เพื ่อให้หน่วยงานย่อยผลิตกิจกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  
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ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  
ปี พ.ศ. 2558-2563 สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพหภุาคี
ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคชุมชน  
แผนย ุทธศาสตร ์น ี ้ ได ้ เช ื ่อมโยงก ับ แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ยวแห ่งชาติ   
พ.ศ. 2558–2560 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย 
ในปัจจุบันและมุ่งยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนเกิด
การกระจายรายได ้ส ู ่ช ุมชนอย ่างแท ้จร ิ งและน ำไปส ู ่ ความย ั ่ งย ืนอย ่าง เป ็นร ูปธรรมได้   
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน, 2561, น. 5) 

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยพัฒนาสู่
สากลอย่างมีเอกภาพบนฐานการรักษาและจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความสุข”   
(ททท. และ อพท., 2561, น. 5) จากข้างต้นจะเห็นว่าทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญใน 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที ่ยว การจัดการชุมชน และการบริหารชุมชนบนพื ้นฐานของ
กระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที ่ยว พร้อมกับสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาด การบริการที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาการบริการที่
เป็นสากลเพื่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแล้ว แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยังนำเอาแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร เพราะสมาชิกในชุมชนจะเข้าใจบริบท 
ทรัพยากร และวัฒนธรรมของท้องถิ่น พร้อมทั้งจะใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการป้องกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ที ่ครอบคลุมทั ้งการเพ่ิม
ศักยภาพ เพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและการเปิดโลก
อาเซียน อย่างไรก็ตามประเด็นทั้งหมดจะตั้งอยู่บนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (ททท. และ อพท., 
2561, น. 7-9) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณภาพ ทักษะและความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนแบบพึ ่งพาตนเองบนฐาน  
ความพอเพียงและความรู้ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้ทั้ง 
การบริหาร การบริการ และความรู้ของชุมชนเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชน
สู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบ  
การเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่างๆ  มีเป้าหมายเพ่ิม
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คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและส่งเสริมให้เกิดจำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่
มีมาตรฐานและมีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มุง่เน้นการสร้างสมดุลของความสุขของทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว มีเป้าหมายที่จะต้องการลด 
ความเลื่อมล้ำภายในชุมชนผ่านการกระจายรายได้และสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชน เพ่ือทำให้สมาชิก
ในชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและอยากท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนากลไกการขับเคลื ่อน ระบบการบริหารจัดการ  
และการทำงานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคง และยั่งยืน  มีเป้าหมายที่จะเพ่ิม
เครือข่ายภาคีร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบเครือข่าย  
การสร้างความพึงพอใจ เพื่อเป็นผลสะท้อนกลับไปยังสังคม ที่เปิดใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน มีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้าใจและ
ความพึงพอใจระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน เพ่ือนำไปสู่การสร้างโอกาสในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว
หลังจากใช้บริการ นอกจากนี ้ย ังพยายามผลักดันในเกิดการเร ียนรู ้จากแนวทางการปฏิบัติ  
แหล่งท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์
ของแต่ละพ้ืนที ่ 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั ้งหมด ได้นำมาสู ่การนำนโยบายไปปฏิบัต ิผ ่านการจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาการท่องเที ่ยวโดยชุมชนอย่างยั ่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ.  
2561-2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา โดยดำเนินการโดยยึดตาม
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561, น. 1) อย่างไรก็ตามก่อนที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการวิเคราะห์ SWOT โดยผู้ศึกษาได้เห็นประเด็นในเรื่องของ
โอกาสการเติบโตของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน ประกอบกับจากการสังเคราะห์ชุมชนที่ ประสบ
ความสำเร็จในการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ชุมชนน้ำฮ้า ชุมชนในเขตสงวนภูเขาควาย ชุมชนในภูซาง
แฮและดงภูเวียงในประเทศลาว ชุมชน Yeak Laom ชุมชนพนมชีซอ ชุมชน Chambok ในประเทศ
กัมพูชา ชุมชนแม่กำปอง ชุมชนบ้านปลายโพงพาง ชุมชนห้วยแม่ซ้าย ชุมชนแม่กลางหลวง และชุมชน
ห้วยฮ้ีในประเทศไทย เป็นต้น (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 2548, น. 90-102) ล้วนต้องอาศัย 
การส่งเสริมจากภาครัฐที่มีนโยบายตั ้งแต่ในระดับประเทศและท้องถิ ่นเข้ามาผลักดันการพัฒนา  
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมถึงองค์การทั้งไม่แสวงหากำไรและแสวงหากำไรเข้ามาช่วยเหลือด้าน  
การบริหาร องค์ความรู้ และทุนทรัพย์ ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นนโยบายที่
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เข้ามาสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบาย
ตั้งแต่ในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติที ่เข้ามาสนับสนุน (สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561, น. 2-4) 

1) นโยบายรัฐ 
(1) รัฐบาลมีแนวนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านประเทศไทย 4.0 และ CBT 

ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสนับสนุน ซึ่งเป็นนโยบายกระจายทั่วประเทศทุกจังหวัด 
(2) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา CBT สู่ความยั่งยืน 
(3) มีการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อได้รับประสบการณ์กับคนท้องถิ่นของ ททท. 

ซึ่งทำให้ CBT ได้รับความสนใจ 
2) นโยบายประชาคมอาเซีย 
(1) ปี 2560 ประชาคมอาเซียนมีอายุครบ 50 ปี และมีการมอบรางวัล ASEAN 

Community Based Tourism Standard Award ให้กับทุกประเทศสมาชิกเป็นเสมือนสัญญาณ 
บ่งชี้ว่า CBT เป็นทิศทางการสนับสนุนของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเติบโตต่อไป 

3) UNWTO 
(1) ในปี 2560 ทาง UNWTO ประกาศให้เป็นปีสากลของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพ่ือ

การพัฒนา CBT ก็อยู ่ในขอบข่ายของการใช้การท่องเที ่ยวเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาและเห็น 
ผลประจักษ์ชัดเจนเป็นรูปธรรม เรื่องการมีส่วนร่วม กระจายรายได้สู่คนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม 

จาก 5 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวโดยชุมชนอย่างยั ่งยืน พ.ศ.  
2559-2563 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 140 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 649.1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 มีจำนวน 29 โครงการ ยุทธศาสตร์ที ่ 2 จำนวน 58 โครงการ ยุทธศาสตร์ที ่ 3  
จำนวน 27 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 18 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 8 โครงการ  
ดังนั้นกรอบนโยบายจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งการมีส่วนร่วม จากงานศึกษาของ Williams (2014, pp. 57-58) พบว่า กรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะทำสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนในท้องถิ่ น 
นอกจากนีค้วามสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนิน
กิจกรรมการท่องเที ่ยว ซึ ่งสอดคล้องกับ Timothy (1999 อ้างถึงใน Williams, 2014, pp. 59)  
ที่ว่าการวางแผนการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมทั้งการตัดสินใจและการรับผลประโยชน์ของคนใน
ท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวในชุมชน  

จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสะท้อนให้เห็นว่าการตื่นตัวของการท่องเที่ยวชุมชน  
ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน และกรอบนโยบายการท่องเที ่ยวถือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการสกัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ตารางท่ี 2.5) ที่นโยบายภาครัฐและความช่วยเหลือจากภายนอกท่ีมากขึ้นจะทำให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำเอาองค์ประกอบของการจัดการ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนมาใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที ่ยว ผู ้นำชุมชน  
การตระหนักถึงผลประโยชน์ และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของสมาชิก โดยตัวแปร
เหล่านี้ยังเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามากท่ีสุด (ตารางท่ี 2.5) อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความพร้อมของชุมชน หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้ผู้นำและสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า 
ของชุมชนและการท่องเที่ยวของชุมชน (บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , 2551 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังสี, 
2557, น. 44) ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การร่วมลงมือพัฒนาให้พื้นที่เป็นการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในพื้นที่ อนุรักษ์ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น. 7)  

2) ผู ้นำชุมชน หมายถึง การที ่ผ ู ้นำชุมชนเป็นผู ้ม ีความเสียสละและอุทิศตน  
เข้าใจความต้องการของชุมชน สามารถชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสำคัญของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว (ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557,  
น. 5)  

3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนได้รับความรู ้ใน 
การประกอบอาชีพ มีรายได้ของครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนา
ในทางที่ดีขึ ้น มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนและมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน  
และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างท่ัวถึง (ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 6, วันทนา ขาวคม, 2558, น. 6) 

4) ความรู ้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ หมายถึง การที ่สมาชิกในชุมชนมี
ความสามารถทางวิชาการที่สูง มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาวิชาชีพ
ในทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Williams, 2014,  
pp. 7) 

การสกัดตัวแปรจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ข้างต้นและจากการทบทวนแนวคิดการท่องเที่ยวทำให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรต้น คือ ความพร้อมของชุมชน 
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือตอบสมมติฐานที่ H2: ความพร้อมของชุมชน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบองค์การชุมชนและส่งผล
กระทบต่อการทำงานในชุมชน ทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และเงื่อนไข
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นโยบายของภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน (ธนาศิลป์ เสี้ยวทอง , 
2553 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, น. 45) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  

1) นโยบายของภาครัฐ หมายถึง นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ ่น สร้างมาตรฐาน  
การท่องเที ่ยวของชุมชนที่ดีขึ ้น เพิ ่มจำนวนนักท่องเที ่ยว  และการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้าน 
การท่องเที่ยวจากภาครัฐ เพื่อทำให้เกิดการกระจายรายได้และการพัฒนาชุมชน (ปิยธิดา ปาลรังษี, 
2557, น. 5) 

2) การตื ่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที ่ยว หมายถึง การที ่ชุมชนให้
ตระหนักถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายทั้งของ
ภาครัฐและท้องถิ่นผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน 

3) ความช่วยเหลือจากภายนอก หมายถึง การที ่ชุมชนได้รับการช่วยเหลือจาก 
รัฐบาลท้องถิ ่น นักว ิชาการ และเอกชน ทั ้งส ิ ่งที ่ไม ่ใช ่เง ินและเป็นเง ินในการพัฒนาชุมชน 
และการท่องเที่ยว (Nitikasetsoontorn, 2014, p. 66) 

การสกัดตัวแปรจากการทบทวนแนวคิดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนและกรอบนโยบาย  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรต้น คือ กรอบนโยบายการท่องเที่ยว ที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เพื่อตอบสมมติฐานที่ H4: กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Santos et al. (2016) ได ้ ศ ึ กษา เ ร ื ่ อ ง  Analysis of Community Based Tourism in 

Yunguilla Community, Pichincha Province, Ecuador งานศึกษานี้จะประเมินวิธีการที่สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที ่ยวโดยชุมชนของ Yunguilla ตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล 
และระดับชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพของชุมชน  
ผลจากการศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน Yunguilla สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก ผลผลิตทางการเกษตรและ 
การเลี้ยงโค กิจกรรมการท่องเที่ยว และอุปสรรคในการสร้างสมรรถนะของชุมชน ส่วนการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะขึ ้นอยู ่กับการเป็นเจ้าของพื ้นที่  
และทรัพยากร รวมถึงการแบ่งปันเชิงพื้นที่และทรัพยากรระหว่างเจ้าของชุมชนกับนักท่องเที่ยว  
การปฏิสัมพันธ์ข้างต้นเกิดขึ ้นจาก วิธ ีการที ่เจ้าของชุมชนจะพิจารณานักท่องเที ่ยว วิธ ีการที่
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นักท่องเที ่ยวตอบสนองต่อเจ้าของชุมชน และปฏิกิร ิยาตอบสนองระหว่างเจ ้าของชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว 

Nuzhar (2016) ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง Influencing Community-Based Tourism Empirical 
Study on Sylhet Region เขามุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเมือง 
Sylhet รวมถึงมีปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ เมือง 
Sylhet จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของผู้บริโภคในภูมิภาค อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบังคลาเทศ เพ่ิม
โอกาสในการท่องเที ่ยวที ่จะนำมาสู ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั ่งยืนของบังกลาเทศ 
ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 

Park, Phandanouvong, and Kim (2018) ได้ศึกษาเรื่อง Evaluating Participation in 
Community-Based Tourism: A Local Perspective in Laos เขาได้มุ่งศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ
ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มและประเมินความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมเกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชนทุกระดับ แต่มีความแตกต่างกันที่
ระดับความเข้มข้นในกระบวนการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มผู้นำของชุมชนจะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวน 
การตัดสินใจในระดับที ่สูงมากกว่าสมาชิกของชุมชนทั่วไป จากการประเมินความสัมพันธ์ของ  
การมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน 

เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ ์ (2551)  ได้ศ ึกษาเร ื ่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางในทุกๆ ด้าน ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรม พฤติกรรมการท่องเที่ยว  
มีเพียงด้านเดียวคือด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการที่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความแตกต่างกัน
ระหว่างความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกับเพศและอายุไม่มีความแตกต่างกัน มีเพียงบางกิจกรรมที่
แตกต่างกัน ในขณะที่อายุมีผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลเกิดการสร้างรายได้และ
อนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนได้  

มณฑาวดี พูลเกิด (2552) ได้ศึกษาเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงระบบเพ่ือ
ความยั่งยืนด้านความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านความถูกต้องครอบคลุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 ด้านความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ด้านความเป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  
และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.56 
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2.5 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ยิ่งในพ้ืนที่นั้นมีแหล่งทรัพยากรที่ 
จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงของพาณิชย์ได้นั้น ก็ย่อมที่จะนำมาสู่ความไม่ลงรอยกันระหว่าง  
ผู้แสวงหาผลประโยชน์กับคนในพื้นที่ การเมืองและการบริหารสมัยใหม่ควรที่จะสร้างความตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วม เนื่องจากกระบวนการทางการเมืองและการบริหารไม่อาจจะดำเนินได้เพียงภาครัฐ
เท่านั้น แต่ยังจะต้องดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น กลุ่มผลประโยชน์ ประชาชน ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น เข้ามาสู่การบริหารด้วยเช่นกัน (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2559, น. 5 อ้างถึงใน 
ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2556, น. 65) เฉกเช่นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นรากฐานของชุมชนเป็น
หลักสำคัญในการจัดการเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที ่จะเข้ามามี 
ส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง  
 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส ่วนร่วมของประชาชน มาจากคำภาษาอังกฤษที ่ว ่า “Public Participation”  

การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดที่สำคัญ 3 ประการตามที่สากล สถิตวิทยานันท์ (2542, น. 38 
อ้างถึงใน สุธราทิพย์ เข็มน้อย , 2554, น. 28) ได้เสนอไว้ คือ 1) ความสนใจและความห่วงใย 
กังวลร่วมกันของส่วนรวม 2) ความเดือดร้อนและความไม่พอใจร่วมกันของส่วนรวม ที ่นำไปสู่  
การรวมกลุ่ม วางแผนและลงมือทำ 3) การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนให้ไปใน
ทิศทางท่ีพึงปรารถนา  

คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายความหมาย ผู้วิจัยได้
รวบรวมมาพอสังเขปได้ดังนี้ 

ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (2531, น. 241) ได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการ การดำเนินงานที่ 
รวมพลังประชาชนกับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของ
ช ุมชน โดยจะต้องหลักการว ่าสมาช ิกในช ุมชนนั ้นจะต้องเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการวางแผน  
และการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการ อีกทั้งประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั ้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการประเมินผล 

วันรักษ์ มิ ่งมณีนาคิน (2548, น. 11-15) ได้ให้คำจำกัดความของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า เป็นการเข้าร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนของโครงการหรือ
กิจกรรมหนึ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยเฉพาะการมีส่ วนร่วมในอำนาจการตัดสินใจหน้าที ่ที่
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมช่วยสร้างความมั่นใจในการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้วันรักษ์ 
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มิ่งมณีนาคินยังได้เสนอกระบวนการพัฒนาชนบท 5 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาและ
วิเคราะห์ชุมชน 2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
4) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และ 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546, น. 9) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็น
ที ่ยอมรับร่วมกัน ซึ ่งทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี ้ตั ้งแต่เริ ่มจนกระทั่งถึง  
การติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้  เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

สถาบันพระปกเกล้า (2547, น. 77 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2556, น. 66) นิยาม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื ่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและชาติ  
ซึ ่งส่งผลกระทบต่อวิถ ีช ีว ิตความเป็นอยู ่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น  
ให้คำปรึกษาแนะนำ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และการควบคุมโดยตรงจากประชาชน  

ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2556, น. 66) ให้นิยามว่า การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนและชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554, น. 28) อธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการ
ที่สมาชิกในชุมชนมีการกระทำร่วมกันในการแสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าร่วม ความสนใจเข้าร่วม 
และการดำเนินการร่วมกันในการปรับปรุง พัฒนาสภาพในชุมชน และเพ่ิมอำนาจในการต่อรองทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่ปิยธิดา ปาลรังษี (2557, น. 32) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมใน
บริบทที่มีความเป็นชุมชนมากขึ้น หมายถึง บทบาทของชุมชนในการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการหา
สาเหตุของปัญหา มีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล รวมถึงการร่วมรักษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้น ทำให้เห็นว่าผู้นิยามมองว่าการมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนการ และจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจนกระทั่งติดตามผล  
มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546, น. 10) ได้กำหนดองค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วมไว้ 2 ประการ คือ  
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1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน โดยเน้นการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และจะต้องทำการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพียงแค่ครั้งเดียว 

2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือการทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่กระบวนการมีส่วนร่วมควรที่จะมุ่งให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกๆ ขั ้นตอนเพื ่อทำให้การตัดสินใจของรัฐมีความครอบคลุมทั้ง
ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จากการนิยามความหมายการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ จะให้ความหมายที่มุ่งไปที่กระบวนการ
ทางการเมือง จึงยังไม่มีความสอดคล้องกับบริบทของการวิจัยในครั้งนี้ ในขณะที่การนิยามความหมาย
ของปิยธิดา ปาลรังษี (2557, น. 32) มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เพราะเป็น 
การนิยามที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในบริบทของชุมชน  
 

 ทฤษฎีหลักการมีสว่นร่วมของประชาชน 
Arnstein (1969, p. 217) มองการมีส ่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นเสมือนพลังของ

ประชาชน โดยที่เขาได้เสนอขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้แบ่งการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 8 ขั้น คือ 1) การควบคุมโดยผู้อื่น (Manipulation) เป็นการที่เราอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้อ่ืน 
โดยที่เราไม่มีอำนาจในการแสดงออกทางความคิดใดๆ 2) การรักษา (Therapy) ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นได้เล็กน้อย แต่การรับฟังและนำไปใช้ของภาครัฐยังคงน้อยหรือแทบจะไม่เกิดขึ้น  
3) การแจ้งให้ข้อมูล (Informing) เป็นขั้นที่ภาครัฐเพียงชี้แจงของข้อมูลให้ประชาชนเพียงฝ่ายเดียว  
4) การปรึกษาหารือ (Consultation) ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อ
ภาครัฐได้มากขึ ้น 5) การแต่งตั ้ง (Placation) ประชาชนเริ ่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมากขึ้น  
แล้วอยากที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อมูลและให้ความคิดเห็นมากขึ้น 6) การเป็นหุ้นส่วน 
(Partnership) ประชาชนเข ้ามาทำงานใกล ้ช ิดมากข ึ ้น เน ื ่องจากเร ิ ่มม ีความเก ี ่ยวข ้องใน 
เชิงผลประโยชน์มากขึ้น 7) การตั้งตัวแทน (Delegated Power) ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจอย่างเต็มที ่ ม ีกฎหมายคำสั ่งที ่มอบอำนาจในการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ  
8) การควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นการที่อำนาจตกมาอยู่ที่ประชาชน ประชาชนจะ
เป็นผู ้ที ่เข้ามาตรวจสอบ และตัดสินใจต่างๆ โดยต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ  
มาประกอบการตัดสินใจ 

ขั้นบันไดท้ัง 8 ขั้น Arnstein สามารถที่จะแบ่งตามระดับของการมีส่วนร่วมได้ 3 ระดับ คือ  
1) ไม่มีระดับการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น (Non-Participation) ประกอบด้วย ขั้นการควบคุมโดยผู้อื่นและ
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การรักษา ทั้งสองระดับนี้ถือว่ายังไม่เกิดการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใดๆ จุดมุ่งหมายของระดับนี้คือ  
การไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือการทำโครงการ แต่ผู ้กุมอำนาจสามารถที่จะให้
ความรู ้แก่ประชาชนได้ ตามแนวทางที ่ผู ้กุมอำนาจกำหนด 2) ระดับเริ ่มต้นของการมีส่วนร่วม 
(Degrees of Tokenism) ประกอบด้วย ขั ้นการแจ้งให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ และการแต่งตั้ง  
การมีส่วนร่วมในระดับนี้เป็นการให้สิทธิ เสียง และอำนาจของประชาชน แต่ก็ยังให้อำนาจที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตที่จำกัด การมีส่วนร่วมในระดับภาครัฐยังรับฟังและนำเสียงของประชาชนไปปฏิบัติ อย่างไรก็
ตามไม่ได้มีหลักประกันใดที่จะสะท้อนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่คงอยู่ 3) ระดับของ
พลังพลเมือง (Degrees of Citizen Power) ประกอบด้วย ขั ้นการเป็นหุ ้นส่วน การตั ้งตัวแทน  
และการควบคุมโดยประชาชน การมีส่วนร่วมในระดับเป็นการเพิ ่มอำนาจในการตัดสินใจของ
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นระดับของการมีส่วนร่วม
สูงสุด สามารถที่จะสรุปเป็นภาพได้ดังนี ้
 
 

 

การควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 

การตั้งตัวแทน (Delegated Power) 

การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

การแต่งตั้ง (Placation) 

การปรึกษาหารือ (Consultation) 

การแจ้งให้ข้อมูล (Informing) 

การรักษา (Therapy) 

การควบคุมโดยผู้อ่ืน (Manipulation) 

 
 

ภาพที่ 2.10 แปดขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แหล่งที่มา: Arnstein, 1969, pp. 216-217. 

 

สำหรับทางนักวิชาการไทยมองว่าระดับขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ
ได้จำแนกหลายวิธีที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แต่ละนักวิชาการจะยึดหลักในการแบ่งระดับของการมี
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ส่วนร่วม ในขณะที่บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2548, น. 29-30 อ้างถึงใน ณัฐฐา  
วินิจนัยภาค, 2556, น. 69-70) แบ่งระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจากระดับต่ำไปถึง
ระดับสูง หมายถึง ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ำ จำนวนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมาก  
ในทางกลับกันถ้ามีส่วนร่วมสูง จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็จะน้อย โดยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
และถวิลวดี บุรีกุล ได้แบ่งขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้ 

1) การให้ข้อมูล เป็นระดับที่ต่ำที่สุดและวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะเป็นลักษณะของการ
สื่อสารเพียงทางเดียว โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใดๆ วิธีการให้ข้อมูล เช่น  
การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 

2) การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากกว่าขั้นแรก โดยให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น เช่น การสำรวจความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับการทำโครงการหนึ่งๆ เป็นต้น 

3) การปรึกษาหารือ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างเป็น
ทางการมากขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือตั้งประเด็นข้อ
สงสัยต่างๆ  

4) การวางแผนร่วมกัน เป็นขั ้นที ่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้น  
มีความรับผิดชอบในการวางแผน พิจารณา โต้เถียง ถกเถียง และตัดสินใจการจัดทำโครงการหนึ่งๆ 
ฉะนั้นวิธีการที่จำเป็นในขั้นนี้คือการใช้การเจรจาและความประนีประนอมในการแก้ไขความขัดแย้ง 

5) ร่วมปฏิบัติ เป็นขั้นที่ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ประชาชน และเอกชนร่วมกัน
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

6) การควบคุมโดยประชาชน เป็นขั้นสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เช่น การลงคะแนนเสียงประชามติรัฐธรรมนูญหรือออกนโยบายหนึ่งๆ เป็น
ต้น 

ขั ้นบันไดของการมีส่วนร่วมทั ้ง 6 ขั ้นข้างต้นสามารถที่จะนำมาสรุปเป็นภาพที่ 2.11  
ดังข้างล่างนี้ 
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ภาพที่ 2.11 ขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แหล่งที่มา: บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548, น. 31  

อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2556, น. 70.  

ต่ำ 

สูง 

ระดับของ 
การมีส่วนร่วม 

มาก 

น้อย 

มาก 

จำนวนประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง 

การร่วมปฏิบัติ 
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

การควบคุมโดยประชาชน 
ระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม/แก้ไขปัญหาที่

ขัดแย้งอยู่ทั้งหมด 

การวางแผนร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น มีความรับผิดชอบ

ร่วมกันในการวางแผนและผลที่เกิดขึ้น 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็น 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้

ข้อมูลมากข้ึน และเพ่ือให้ประเด็นในการประเมินผล 

การให้ข้อมูล 
เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการหรือกิจกรรม 
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ในขณะที่อรทัย ก๊กผล (2552) ได้สรุปขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมที่สะท้อนให้เห็นอำนาจ 
ของประชาชนที่มากขึ้น โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นอย่างกว้างๆ คือ 1) การไม่มีส่วนร่วมของประชาชน 
(Non-Participation) 2) การแสดงสิทธิ์ (Tokenism) ประชาชนมีโอกาสให้ข้อมูลและแสดงความเห็น
แต่ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ 3) อำนาจประชาชน (Citizen Power) อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน 
จะเห็นว่าขั ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากนักวิชาการทั ้งสามท่านนั ้นมีความคล้ายคลึงกัน  
แต่ข้ึนอยู่กับการแบ่งข้ันของนักวิชาการแต่ละท่านที่จะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งลำดับขั้น จากนักวิชาการ
ข้างต้นสามารถท่ีจะนำมาเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้น
บัน

ได
ขอ

งก
าร

มีส
่วน

ร่ว
มข

อง
ปร

ะช
าช

น 

นักวิชาการ 

Arnstein (1969) 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ  
ถวิลวดี บุรีกุล (2548) 

อรทัย ก๊กผล (2552) 

1) การควบคุมโดยผู้อ่ืน 
1) การให้ข้อมูล 

1) การไม่มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2) การรักษา 

3) การแจ้งให้ข้อมูล 
2) การเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน 

2) การแสดงสิทธิ์ 
4) การปรึกษาหารือ 3) การปรึกษาหารือ 
5) การแต่งตั้ง 4) การวางแผนร่วมกัน 
6) การเป็นหุ้นส่วน 

5) ร่วมปฏิบัติ 
3) อำนาจประชาชน 7) การตั้งตัวแทน 

8) การควบคุมโดยประชาชน 6) การควบคุมโดยประชาชน 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

 กระบวนการการมีส่วนร่วม 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีความต้องการที่จะ

แสดงความคิดเห็นและเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง 
ที่มีเป้าหมายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 
เพื่อประชาชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ หากพิจารณาในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
บริบทของกระบวนการทางการเมืองนั้น ประชาชนอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมจนครบทุกคน อาจจะ
ใช้วิธีการเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมหรือการแสดงความคิดเห็นในฐานะของกลุ่มผลประโยชน์ 
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เนื่องจากภาครัฐมีขอบเขตการทำงานที่กว้างมาก จึงทำให้ไม่อาจดึงเอาประชาชนทุกคนในประเทศ  
เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์ เพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง  

แต่อาจจะมบีางครั้งที่การมีส่วนร่วมที่อาจจะขึ้นเกิดจากการพบปะตัวต่อตัว หรือ ทุกคนเข้า
มามีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ ่น จากการประชุมของ 
สภาเมืองอิงแลนด์ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2544, น. 5-7) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเข้ามามีส่วนร่วม
โดยตรงของประชาชน หลังจากที่กระแสโลกและรัฐบาลได้ตระหนักถึงการกระจายอำนาจไปยัง
ท้องถิ่นมากขึ้น จึงทำให้ชุมชนเริ่มรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ที่อยากจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง  
จากเดิมที่ต้องสูญเสียความเป็นชุมชนให้กับผู้อื่น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อความรู้สึกเสียอำนาจและความเป็นชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วม
ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สิ่งที่รัฐบาลจะต้องกระทำ คือ 
การฝึกอบรมผู้นำให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม รวมถึงประชาชนด้วยที่จะต้องกระตุ้นให้รับรู้ถึงการเป็น
พลเมืองที่ดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

Cohen and Uphoff (1977 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษ,ี 2557, น. 39-40) ได้เสนอแนวคิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ 4 ขั้น ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ประกอบด้วย การตัดสินใจ การ
กำหนดนโยบาย และการตัดสินใจปฏิบัติงาน 

2) การมีส่วนร่วมในการลงมือดำเนินงานจริง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมหนึ่งๆ  

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานและ  
เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกท่ีจะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ทางวัตถุ เงินตรา และสังคมกันอย่างเป็นธรรม  

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้และบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หรือเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
ข้อบกพร่องบางประการที่จะสนับสนุนให้ผลลัพธ์ดีขึ้น 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 กระบวนการมีส่วนร่วม 
แหล่งที่มา: Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2556, น. 83. 

การค้นหาปัญหา 
และสาเหต ุ

การลงมือ
ดำเนินงานจริง 

การรับ
ผลประโยชน์ 

การประเมินผล 



 

 

83 

ถวิลวดี บุรีกุล (2548, น. 3 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2556, น. 72-73) ระบุเงื่อนไข
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าจะต้องมี 3 ประการ 1) อิสรภาพ 2) ความเสมอภาค  
3) ความสามารถ ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยถวิลวดี บุรีกุล ได้เสนอกระบวนการ 
มีส่วนร่วมว่าสามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ขั้น ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมในวางแผน เป็นการเข้าถึงข้อมูลเกี ่ยวกับการวางแผนและ 
ร่วมวางแผนกิจกรรม 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสรร

ผลผลิตของกิจกรรมหนึ่งๆ  
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นผู้ที่กระทำและถูกกระทำในการประเมิน

ประสิทธิภาพของกิจกรรมหนึ่งๆ 
ในขณะที่พะยอม ธรรมบุตร (2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 40) ได้เสนอ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ที่เน้น  
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน โดยได้แบ่งออกเป็น  
4 กระบวนการ ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ สมาชิกในชุมชนควรได้รับโอกาสในเข้าร่วม
ตัดสินใจตั ้งแต่เริ ่มกระบวนการก่อนตัดสินใจในพื ้นที ่ของตนเอง ไปจนถึงกระบวนการสิ ้นสุด  
ฉะนั ้นกระบวนการก่อนเริ ่มต้นจึงมีความสำคัญที ่จะต้องตระหนักให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมใน  
การพิจารณาผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก และตัดสินใจความเป็นไปที่จะจัดทำการท่องเที่ยว 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน คือ สมาชิกในชุมชนร่วมกันรับผิดชอบในบทบาท
และหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง สมาชิกควรที่จะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการพัฒนาและทำให้เกิดความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของสมาชิกทุกคน รวมถึงจะต้องคำนึงถึงการเป็นเจ้าของและการดูแล
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 

3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ สมาชิกของชุมชนล้วนเป็นเจ้าของทรัพยากร 
และกิจการการท่องเที่ยว จึงต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุล่วง 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ สมาชิกในชุมชนควรร่วมกันประเมินทั้งการ
พัฒนาและตัวบุคคลขององค์กรชุมชนเพื่อปรับปรุงแผนของการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

จากที่นักวิชาการได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมทั ้งในบริบทระดับการเมืองประเทศ  
และการเมืองท้องถิ ่น ผู ้ว ิจ ัยเห็นว่ากระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ ่นมี  
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาในครั ้งนี้ ดังนั้นตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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ผู้วิจัยจะทำการสกัดตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง  
เพ่ือหาตัวแปรการมีส่วนร่วมที่มีผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการวิจัยและได้รับการยอมรับ  

 
 การสกัดตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยทั้งหมด 10 เรื่อง โดยมีการเลือกความถี่
ของตัวแปรในการนำมาศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร มีความถี่เท่ากับ  
3 ความถี ่ (ว ันทนา ขาวคม, 2558, จริยาภรณ์ เจริญชีพ , 2560, วรรณภา ตันทิวากร , 2560)  
2) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ มีความถี่เท่ากับ 5 ความถี่ (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 
2554, ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, อรวรรณ เกิดจันทร์, 2557, สุจันทรา สะพุ่ม, 2559, จริยาภรณ์ เจริญ
ชีพ, 2560) 3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน มีความถี่เท่ากับ 3 ความถี่ (ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, 
อรวรรณ เกิดจันทร์ , 2557, จริยาภรณ์ เจริญชีพ, 2560) 4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
มีความถ่ีเท่ากับ 9 ความถี ่(สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, อรวรรณ เกิดจันทร์, 
2557, รุ่งวิทย์ ตรีกุล และธนชาติ เราประเสริฐ, 2558, วันทนา ขาวคม, 2558, สุจันทรา สะพุ่ม, 
2559 , จร ิยาภรณ์ เจร ิญช ีพ , 2560 , วรรณภา ต ันท ิวากร , 2560 , ส ุพ ิชญา บ ุญคำ , 2561)  
5) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความถี่เท่ากับ 7 ความถี่ (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, สิริพัฒน์ 
ลาภจิตร, 2550, รุ่งวิทย์ ตรีกุล, สุจันทรา สะพุ่ม, 2559, จริยาภรณ์ เจริญชีพ, 2560, วรรณภา ตัน
ทิวากร, 2560, สุพิชญา บุญคำ, 2561) 6) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มีความถี่
เท่ากับ 9 ความถี่ (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, อรวรรณ เกิดจันทร์, 2557, 
รุ่งวิทย์ ตรีกุล, วันทนา ขาวคม, 2558, สุจันทรา สะพุ่ม, 2559, จริยาภรณ์ เจริญชีพ, 2560, วรรณภา 
ตันทิวากร, 2560, สุพิชญา บุญคำ, 2561) และ 7) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์  
มีความถ่ีเท่ากับ 7 ความถี่ (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, อรวรรณ เกิดจันทร์, 
2557, รุ่งวิทย์ ตรีกุล, สุจันทรา สะพุ่ม, 2559, จริยาภรณ์ เจริญชีพ, 2560, สุพิชญา บุญคำ, 2561)  
มีรายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3 สกัดตัวแปรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จ 

ลำดับ ผู้แต่ง/ปี 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1 2 3 4 5 6 7 

1 สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550)     *   
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ลำดับ ผู้แต่ง/ปี 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1 2 3 4 5 6 7 

2 สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554)  *  * * * * 
3 ปิยธิดา ปาลรังษี (2557)  * * *  * * 
4 อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557)  * * *  * * 
5 รุ่งวิทย์ ตรีกุล และคณะ (2558)    * * * * 
6 วันทนา ขาวคม (2558) *   *  *  
7 สุจันทรา สะพุ่ม (2559)  *  * * * * 
8 จริยาภรณ์ เจริญชีพ (2560) * * * * * * * 
9 วรรณภา ตันทิวากร (2560) *   * * *  
10 สุพิชญา บุญคำ (2561)    * * * * 

รวม 3 5 3 9 7 9 7 

หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 
1 (การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร) 2 (การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ) 
3 (การมีส่วนร่วมในการวางแผน) 4 (การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
5 (การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) 6 (การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล) 
7 (การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์) 

 

จากตารางผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อทำการจำแนกการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ทั้งหมด  
7 ปัจจัยตามตารางข้างต้น ผู้วิจัยได้สกัดตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได ้4 ปัจจัย โดยเป็นตัวแปรที่มีผู้ทำวิจัยมากที่สุด อีกท้ังตัวแปรต่างๆ เหล่านั้น
ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในการหาคำตอบเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จ  
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับ  
การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (พะยอม ธรรมบุตร, 2549; ถวิลวดี บุรีกุล, 2548, น. 3 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 
2556, น. 72-73) 
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1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง สมาชิกในชุมชนควรได้รับโอกาสในเข้า
ร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ ่มกระบวนการก่อนตัดสินใจในพื้นที่ของตนเอง ไปจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  
โดยที ่กระบวนการก่อนเร ิ ่มต้นมีความสำคัญที ่จะต้องตระหนักให้ช ุมชนเข ้ามาส่วนร่วมใน  
การพิจารณาผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก และตัดสินใจความเป็นไปที่จะจัดทำการท่องเที ่ยว 
(พะยอม ธรรมบุตร, 2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 40) 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สมาชิกของชุมชนล้วนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและกิจการการท่องเที่ยว จึงต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุล่วง ( พะยอม 
ธรรมบุตร, 2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 40) 

3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ หมายถึง เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกท่ีจะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ทางวัตถุ เงินตรา และสังคมกัน
อย่างเป็นธรรม และจัดสรรผลผลิตของกิจกรรมหนึ่งๆ (ถวิลวดี บุรีกุล , 2548, น. 3 อ้างถึงใน ณัฐฐา  
วินิจนัยภาค, 2556, น. 72-73) 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง สมาชิกในชุมชนควร
ร่วมกันประเมินทั ้งการพัฒนาและตัวบุคคลขององค์กรชุมชนเพื ่อปรับปรุงแผนของการพัฒนา  
การท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว (พะยอม ธรรมบุตร, 2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, 
น. 40) 

การสกัดตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรและนิยามของแต่ละตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แนวคิดการมีส่วน
ร่วมเป็นแนวคิดที่ผู้วิจัยได้สร้างตัวแปรทั้งต้นและตามขึ้น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะถูก
นำมาใช้ในการสร้างตัวแปรตามที่จะตอบสมมติฐานที่ 1-3 รวมถึงยังใช้เป็นตัวแปรต้นเพื ่อตอบ
สมมติฐานที่ H1: การมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น
ที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี และเห็นคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง สถาบันพระปกเกล้าได้
อธิบายประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีประโยชน์ 8 ประการ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2544, 
น. 53) สอดคล้องกับมูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546, น. 11-12) 
และปิยธิดา ปาลรังษี (2557, น. 38-39) ผู้วิจัยสามารถสรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
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1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย 
เพ่ือทำให้เกิดความรอบคอบในการตัดสินใจมากข้ึน 

2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การตัดสินใจที่มาจากการยอมรับจะช่วยลด
ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเมื่อนำไปปฏิบัติ 

3) สร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้งทางการเมืองและมีความชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 

4) เกิดความง่ายในการนำไปปฏิบัติ เมื่อการตัดสินใจมาจากการยอมรับของทุกฝ่าย  
จะทำให้การนำไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนและมีความกระตือรือร้นช่วยกันดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ 

5) ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกกังวล
ของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 

6) ช่วยลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้น เพราะความขัดแย้ง
และความรุนแรงเป็นต้นเหตุของการทำลายการท่องเที่ยวและคุณค่าของชุมชน 

7) พัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน การมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือที่ทำให้เกิดการศึกษาชุมชนเพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้นำชุมชน 

8) ช่วยทำให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น กระตุ้นศักยภาพทุนทาง
สังคม และช่วยเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่กระตือรือร้น สอดคล้องกับ 
การปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมยังคงเน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะกระตุ้นให้ประชาชน
เข้าสู่การมีส่วนร่วมจนตระหนักรู้ถึงประโยชน์การมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจึง
เป็นสิ ่งที ่มีความสำคัญที่จะนำไปสู ่แนวคิดของการมีส่วนร่วม ดังนั ้นตัวแปรการมีส่วนร่วมขอ ง
ประชาชนผู ้วิจัยจึงเลือกใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามตัวแบบของพะยอม ธรรมบุตร ( 2549) 
สอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล (2548, น. 3 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค , 2556, น. 72-73) และ 
Cohen & Uphoff (1977 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 39-40) ในการศึกษาครั้งนี้ 
 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

สามารถจำแนกปัจจัยออกเป็น 2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม คือ  
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเชิงกระบวนการทางการเมือง 

(มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546, น. 56-57; วันชัย วัฒนศัพท์, 
2544, น . 31-51; สถาบ ันพระปกเกล ้า , 2550, น . 1-47; ศุภสว ัสด ิ ์  ช ัชวาล , 2545, น . 41-42;  
คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ, 2544, น. 7-8 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2556, น. 75-77) ได้แก่ 
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ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ข่าวสารและความสนใจทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
การอาศัยอยู ่ในเขตเมืองกับชนบท ความพอใจในการทำงานของรัฐบาล เทคนิคและวิธีการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ทัศนคติของบุคลากร ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม แต่สำหรับปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมในรูปแบบทางการเมืองไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยจึงไม่ได้ใช้  
ปัจจัยข้างต้นมาใช้ในการศึกษา  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเชิงการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่มี  
ความสอดคล้องและเหมาะจะนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนงานวิจัยทั้งหมด  
12 เรื่อง โดยสามารถแบ่งความถี่ของการเลือกใช้ตัวแปรที่ถูกใช้ในการศึกษาได้ ดังนี้ 1) ทรัพยากร
การท่องเที่ยว มีความถี่เท่ากับ 7 ความถี่ (Kontogeorgopoulos, 2014; กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549,  
สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554; จันทร์พร ช่วงโชติ, 2554; สุจันทรา สะพุ่ม, 2559; ปวีณา งามประภาสม, 
2559; กฤติยา สมศิลา , 2561) 2) การเป็นสมาชิกของชุมชน  มีความถี ่ เท ่าก ับ 10 ความถี่  
(Nitikasetsoontorn, 2014; วัฒกานต์ ลาภสาร , 2542; กิ ่งแก้ว บัวเพชร , 2549; สุธราทิพย์  
เข็มน้อย, 2554; จันทร์พร ช่วงโชติ, 2554; ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557; กมล เข็มนาจิตร์, 2557; กานต์  
เสกขุนทด, 2558; ปวีณา งามประภาสม, 2559; วรรณภา ตันทิวากร, 2560) 3) ความช่วยเหลือจาก
ภายนอก มีความถี่เท่ากับ 5 ความถี่ Nitikasetsoontorn, 2014; วัฒกานต์ ลาภสาร, 2542; กิ่งแก้ว 
บัวเพชร, 2549; ปวีณา งามประภาสม, 2559; วรรณภา ตันทิวากร, 2560) 4) นโยบายของภาครัฐ 
มีความถ่ีเท่ากับ 4 ความถี ่(Kontogeorgopoulos, 2014; Williams, 2014; กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549; 
ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557; สุจันทรา สะพุ่ม, 2559) 5) การประชาสัมพันธ์ มีความถี่เท่ากับ 4 ความถี่ 
(จันทร์พร ช่วงโชติ, 2554; ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557; กมล เข็มนาจิตร์, 2557; กฤติยา สมศิลา, 2561) 
6) เศรษฐกิจและสังคม มีความถี่เท่ากับ 4 ความถี่ (Williams, 2014; สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554;  
สุจันทรา สะพุ่ม, 2559; ปวีณา งามประภาสม, 2559) 7) ผู้นำชุมชน มีความถี่เท่ากับ 6 ความถี่ 
Kontogeorgopoulos, 2014 ; Nitikasetsoontorn, 2014 ; ว ัฒกานต์ ลาภสาร , 2542 ; ปิยธ ิดา  
ปาลรังษ,ี 2557; วันทนา ขาวคม, 2558; กฤติยา สมศิลา, 2561) 8) ความผูกพันต่อชุมชน มีความถี่
เท่ากับ 4 ความถี่ (Nitikasetsoontorn, 2014; สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554; ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557; 
ว ันทนา ขาวคม , 2558) 9)  การตระหน ักถ ึ งผลประโยชน ์  ม ีความถ ี ่ เท ่าก ับ 5 ความถี่  
(Nitikasetsoontorn, 2014; วัฒกานต์ ลาภสาร, 2542; ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557; วันทนา ขาวคม, 
2558; วรรณภา ตันทิวากร, 2560) 10) การมีสำนึกและอาสาสมัคร มีความถี่เท่ากับ 6 ความถี่ 
(Nitikasetsoontorn, 2014; กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549; สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554; ปิยธิดา ปาลรังษี, 
2557; กมล เข็มนาจิตร์, 2557; กานต์ เสกขุนทด) 11) ความเข้มแข็งของชุมชน มีความถี่เท่ากับ  
3 ความถี่ (ว ัฒกานต์ ลาภสาร, 2542; ปิยธิดา ปาลรังษี , 2557; กมล เข็มนาจิตร์ , 2557) และ  
12) ความรู ้ความเข้าใจในการบริหาร มีความถี ่เท่ากับ 5 ความถี่ (Williams, 2014; กิ ่งแก้ว  
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บัวเพชร, 2549; กมล เข็มนาจิตร์, 2557; กานต์ เสกขุนทด, 2558; วรรณภา ตันทิวากร, 2560)  
ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 2.4 สกัดตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ลำ
ดับ 

ผู้แต่ง/ปี 
ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Williams (2014)    *  *      * 
2 Nitikasetsoontorn (2014)  * *    * * * *   
3 วัฒกานต์ ลาภสาร (2542)  * *    *  *  *  
4 สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) * *    *  *  *   
5 ปิยธิดา ปาลรังษี (2557)  *  * *  * * * * *  
6 กมล เข็มนาจิตร์ (2557)  *   *     * * * 
7 กานต์ เสกขุนทด (2558)  *        *  * 
8 วันทนา ขาวคม (2558)       * * *    
9 สุจันทรา สะพุ่ม (2559) *   *  *       
10 ปวีณา งามประภาสม (2559) * * *   *       
11 วรรณภา ตันทิวากร (2560)   *      *   * 
12 กฤติยา สมศิลา (2561) * *   *  *      

รวม 4 8 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
1 (ทรัพยากรการท่องเที่ยว)  2 (การเป็นสมาชิกของชุมชน) 
3 (ความช่วยเหลือจากภายนอก) 4 (นโยบายของรัฐบาล) 
5 (การประชาสัมพันธ์)   6 (เศรษฐกิจและสังคม) 
7 (ผู้นำชุมชน)   8 (ความผูกพันต่อชุมชน) 
9 (การตระหนักถึงผลประโยชน์) 10 (การมีสำนึกและอาสาสมัคร) 
11 (ความเข้มแข็งของชุมชน)  12 (ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร) 

 

จากตารางผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อทำการจำแนกปัจจัยที่ส่งต่อการมีส่วนร่วมได้ทั้งหมด 12 ปัจจัยตาม

ตารางข้างต้น โดยตัวแปรทรัพยากรการท่องเที ่ยว ผู ้นำชุมชน การตระหนักถึงผลประโยชน์   
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และความรู้ความเข้าใจในการบริหารอยู ่ในแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรื่ององค์ประกอบใน 

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถัดมาเป็นตัวแปรนโยบายของรัฐบาล และความช่วยเหลือจาก

ภายนอก เป็นตัวแปรที่อยู่ในแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องของกรอบนโยบายการท่องเที่ยว

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน สุดท้ายตัวแปรความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปรที่อยู่ในเรื่องความผูกพันของ

ชุมชน (Community Involvement) ดังนั ้นจากการสกัดปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทั้งหมด 12 ตัวแปร ผู้วิจัยนำมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จำนวน 7 ตัวแปร โดยทั้งเจ็ดตัวแปร

เป็นตัวแปรที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ในการศึกษามากท่ีสุด 

 

 ความผูกพันต่อชุมชน 
ความมีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชน (Community Involvement) เป็นสิ่งที่จะได้การเรียนรู้

จากการที่บุคคลอาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน เมื่อบุคคลเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางสังคมและทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น (Preston, 2013, pp. 418-
419) จากงานวิจัยของ Preston (2013) แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ 
นักเรียนจะได้ร ับรู ้ถ ึงความตระหนักรู ้และหน้าที ่ของพลเมือง ในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ 
Patrikakou, Weissberg, Redding, and Walberg ( 2 0 05  as cited in Preston, 2013, p. 419) 
ชี ้ให้เห็นว่าความผูกพันของชุมชนจะเห็นได้จากการสะท้อนผ่านความร่วมมือของโรงเรียนและ  
ภาคธุรกิจในชุมชน ที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของรูปธรรม เช่น การให้ทุนการศึกษา การสร้าง
โอกาสในการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างของชุมชนที่ทำให้ทุนทางสังคมของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น 

ความผูกพันต่อชุมชน (Community Engagement) มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 
ความม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องของช ุมชน (Community Involvement) โดยความม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้อง 
(Involvement) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วม เพราะเมื่อสมาชิกมีความผูกพันในพื้นที่ก็จะ
นำไปสู่การมีส่วนร่วมในทิศทางอื่นๆ ต่อไป (อุ่นเรือน เล็กน้อย, 2560, น. 12) จากการสกัดปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม (ตารางที่ 2.5) ความผูกพันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีนักวิจัยได้นำตัวแปรนี้ไปใช้ใน
การศึกษา สอดคล้องกับกำนันเชิด สิงค์คำป้อง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
และประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้อธิบายได้ว่าอัตลักษณ์ 
ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ก็สามารถที ่จะนำมาเชื ่อมโยมกับการท่องเที ่ยวโดยชุมชนได้  
โดยที่จะต้องพัฒนาจากรากฐานของชุมชนเป็นหลักนำด้วยหลัก 9 ประการในการทำงานไปปรับใช้ 
 

…การท่องเที่ยวชุมชน ควรนำหลัก 9 ประการในการทำงาน
ไปปรับใช้คือ 1) เราต้องหาเพื่อนร่วมทาง ซึ่งต้องประกอบด้วยคนใน
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ชุมชนและภาคีพัฒนาต่างๆ มาจับมือกัน 2) สร้างกิจกรรม 3) นำเสนอ
สิ่งที่มี 4) ทำให้ดี 5) ทำให้เด่นทำให้ดัง 6) สานและผูกความสัมพันธ์  
7) ค้นหาให้เจอ 8) เขาและเธอคือใครที่ใจตรงกันและ 9) ฉันให้เธอไป 
เธอก็ให้ฉันกลับมา กำนันเชิดเน้นย้ำหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2559) 

 

การประสานและสร้างความผูกพันต่อชุมชนเป็นหลักการหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
อีกทั้งจากการสกัดตัวแปรข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรที่จะนำเอาตัวแปรนี้มาใช้ในการศึกษา 
เพราะความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความร่วมมือในการบริหารงานการท่องเที่ยว
ของชุมชน 
 

2.5.7.1 ความหมายของความผูกพันต่อชุมชน (Community Involvement) 
ความผูกพันป็นสิ่งที่สมาชิก จะทุ่มเททั้งกายและใจในการที่จะปฏิบัติงานอย่างเตม็ที่

ภายในขอบเขตการทำงานของบุคคลนั้น ซึ ่งความผูกพันนั ้นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิง  
การแลกเปลี่ยน หรือในลักษณะของการให้ของขวัญ (Give for Giving) ที่เรามุ่งม่ันทำงานเพ่ือให้ได้รับ
รางวัลหรือผลตอบแทนที ่ม ีความคุ้มค่าและพึงพอใจต่อการทำงาน (March, 1958) Bacher  
(1960, p. 35 อ้างถึงใน สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น. 43) และ Hrebiniak and Alitto (1972, p. 
556 อ้างถึงใน Steers, 1983, p. 442) ได้ให้คำอธิบายที่ใกล้เคียงกันว่า ความผูกพันเป็นสิ่งที่บุคคล
หนึ่งได้ลงทุนทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจเพื่อที่จะพยายามทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การ
กำหนด เพื่อให้ได้รับข้อเสนอทั้งในรูปแบบของวัตถุที่จับต้องได้ เช่น เงิน โบนัส รางวัล เป็นต้น  
และวัตถุที่จับต้องไม่ได้ เช่น คำชมเชย การยอมรับ ศักดิ์ศรี เป็นต้น 

Fishbein and Ajzen (1975, pp. 621-622 อ้างถึงใน ปรียานุช วิร ิยราชวัลลภ , 
2513, น. 8) ได้ให้นิยามความหมายความผูกพันต่อชุมชน (Community Involvement) ว่าเป็น
ความผูกพันต่อชุมชนเป็นสิ่งที่สมาชิกในชุมชนจะแสดงออกถึงความพอใจและความตั้งใจที่อยากจะ
เป็นสมาชิกและดำรงอยู ่ในพื ้นที ่อยู ่ ส่วน  Stinner, Loon and Chung (1990, p. 495 อ้างถึงใน 
ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2513, น. 8) ความผูกพันต่อชุมชน (Community Involvement) เป็นการ
เชื่อมโยงทัศนคติ โครงสร้าง และพฤติกรรมของสมาชิกกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ในขณะที่ปรียานุช วิริย
ราชวัลลภ (2513, น. 9) มุ่งเน้นที่ทัศนคติและพฤติกรรมที่สมาชิกในชุมชนมีความพอใจ รู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของที่พื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ พร้อมทั้งมีความจงรักภักดีต่อหมู่บ้านโดยไม่ละทิ้งหมู่บ้านของ
ตนเอง 
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Zhang, Zhou, Su, and Zhou (2013, p. 833) เสริมว่าความมุ่งมั่นของชุมชนเป็น 
ความผูกพันทางจิตวิทยาระหว่างสมาชิกในชุมชนและชุมชนของพวกเขา โดยที่ประกอบด้วยโครงสร้าง
หลายมิติ เช่น อารมณ์ บรรทัดฐาน ความมั่นคง และความเจริญ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้นำมาใช้สังเคราะห์เป็นหลักในการนิยามความหมายในครั้งนี้  
โดยสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความเต็มใจที่  
จะทำในสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของชุมชน พร้อมทั้งยังทำให้สมาชิก 
ยังอยากท่ีจำดำรงความเป็นสมาชิกภาพอยู่ 
 

ตารางท่ี 2.5 คำนิยามของความผูกพันต่อชุมชน (Community Involvement) 

ผู้เขียน/ปี ความหมาย 

Fishbein and Ajzen 
(1975, pp. 621-622) 

ความผ ูกพ ันต ่อช ุมชน (Community Involvement) เป ็นส ิ ่ งที่
สมาชิกในชุมชนจะแสดงออกถึงความพอใจและความตั้งใจที่อยากจะ
เป็นสมาชิกและดำรงอยู่ในพื้นท่ีอยู่ 

Stinner, Loon and 
Chung (1990, p. 495) 

ความผูกพันต่อชุมชน (Community Involvement) เป็นการเชื่อม
โยมทัศนคติ โครงสร้าง และพฤติกรรมของสมาชิกกับชุมชนที่อยู่  
ในพ้ืนที ่

Zhang, Zhou, Su, and 
Zhou (2013, p. 833) 

ความมุ่งม่ันของชุมชนเป็นความผูกพันทางจิตวิทยาระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนและชุมชนของพวกเขา โดยที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลายมิติ 
เช่น อารมณ์ บรรทัดฐาน ความมั่นคง และความเจริญ  

ปรียานุช ว ิร ิยราชวัลลภ 
(2513, น. 9) 

ค ว า ม ผ ู ก พ ั น ต ่ อ ช ุ ม ช น  ( Community Involvement) เ ป็ น 
การแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมที ่สมาช ิกในชุมชนมี  
ความพอใจ รู ้ส ึกถึงความเป็นเจ้าของที ่พื ้นที ่ท ี ่ตนเองอาศัยอยู่  
พร้อมทั้งมีความจงรักภักดีต่อหมู่บ้านโดยไม่ละทิ้งหมู่บ้านของตนเอง 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 
2.5.7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อชุมชน 
เมื่อศึกษาเรื่องความผูกพันต่อชุมชน (Community Involvement/Engaement) 

เลือกนำเอาแนวคิดเรื ่องของขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง 
ความเกี่ยวข้องของชุมชน (Community Involvement) ที่ต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือนำไปสู่
การตระหนักถึงความเป็นสมาชิกภาพของชุมชน Stinner, Loon and Chung (1990, p. 495 อ้างถึง
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ใน ปรียานุช วิริยราชวัลลภ , 2513, น. 8) ได้แบ่งปัจจัยของความผูกพันต่อชุมชนออกเป็น 3 มิติ  
คือ ความเกี่ยวข้อง ความเป็นมิตร และความรู้สึก ที่บุคคลในชุมชนจะแสดงออกมาต่อพื้นที่ที่ตนเอง  
อาศัยอยู่ ซึ่งมแีนวคิดสอดคล้องกับ Newstrom (2015, pp. 236-237) ที่เน้นเรื่องความรู้สึกพีงพอใจ 
ค่านิยม และระยะเวลาที่เก่ียวข้อง 

1) ความเกี่ยวข้อง (Involvement) หมายถึง ขอบเขตและระดับของการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน 

2) ความเป็นมิตร (Amity) หมายถึง ระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคนใน
โครงสร้างความสัมพันธ์ท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความหนาแน่นของเครือข่ายความสัมพันธ์
ท้องถิ่นของบุคคล และระดับของเครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคคล 

3) ความรู้สึก (Sentiment) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อชุมชน โดย
เป็นความรู้สึกที่อิงกับด้านอัตวิสัย (Subjective) ของผู้ที่อยู่อาศัยต่อสมาชิกในชุมชนแต่ละคน และ
เป็นความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยมีต่อชุมชนของตนเอง (ระยะเวลาที่ดำรงอยู่ในพื้นท่ี)  

ส่วน Wasserman (1982, p. 423) แบ่งความผูกพันต่อชุมชนออกเป็น 2 มิติ คือ 
ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน และความพึงพอใจของชุมชน ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับ Porter and 
Steers (1974, pp. 151-176) ที่มุ่งเน้นมิติเรื่องของทัศคติความผูกพันและพฤติกรรมความผูกพัน 

1) ความเป็นปึกแผ ่นของช ุมชน (Community Solidarity) หมายถึง 
ทัศนคติและความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยที่มีต่อคนแต่ละคนในชุมชน 

2) ความพึงพอใจต่อชุมชน (Community Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ
และความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อย่านที่อยู่และชุมชนของตนเอง 
 

ตารางท่ี 2.6 การเปรียบเทียบมิติของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อชุมชน 

มิต
ิขอ

งปั
จจ

ัยที่
ส่ง

ผล
ต่อ

คว
าม

ผูก
พัน

ต่อ
ชุม

ชน
 

นักวิชาการ 
Porter & Steers  

(1974) 
Wasserman  

(1982) 
Stinner, Loon & 
Chung (1990) 

Newstrom  
(2015) 

1) ท ั ศนคต ิ ค ว าม
ผูกพัน  

1) ความพึงพอใจต่อ
ชุมชน 

1) ความรู้สึก 1) ความรู้สึกพอใจ 

 
2) ความเป็นปึกแผ่น
ของชุมชน 

2) พฤติกรรมความ
ผูกพัน 

2) ความเกี่ยวข้อง  2) ระยะเวลา  
3) ความเป็นมิตร  3) ค่านิยม 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
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Community Places (2014, pp. 3-4) ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ความผูกพันต่อชุมชน (Purpose of Community Engagement Process) ความผูกพันต่อชุมชนจะ
เกิดข้ึนได้นั้น ชุมชนจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับของเขตและวัตถุประสงค์ของกระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชัดเจนใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) การระบุหร ือจ ัดลำดับความสำคัญของความต้องการและลำดับ
ความสำคัญสำหรับการวางแผนชุมชน 

2) การพัฒนาฉันทามติเก่ียวกับข้อเสนอหรือแผนของชุมชน 
3) การแจ้งการตัดสินใจหรือการส่งมอบบริการของชุมชน 
4) การพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกันของการใช้องค์ประกอบของแผนชุมชน 
5) การทบทวนความคืบหน้าของแผนชุมชน 

การยอมรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการกำหนดขอบเขตของการมีส่วนร่วม ตั้งแต่
การให้คำปรึกษาไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครที่ส่งมอบ
โครงการและบริการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแผนหรือบริการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสื่อสาร
ใดๆ จะช่วยผลักดันให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงหน้าที่และความเสียสละที่อยากจะทำสิ่งดีๆ ให้กับ
ชุมชน จนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในพื้นที่  แต่อย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นที่จะต้องอาศัย 
ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดการการเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย Community 
Places (2014, p. 4) 

นอกจากนี้สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) จันทร์พร ช่วงโชติ (2554) ปิยธิดา ปาลรังษี 
(2557) และกานต์ เสกขุนทด (2558) ได้เสนอว่าความผูกพันต่อชุมชนและองค์การชุมชนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เพราะการที่สมาชิกคนหนึ่ง
อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความผูกพัน ถูกปลูกฝัง (Socialization) ค่านิยม 
บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมของชุมชน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก และพร้อมเสียสละแรง 
และความรู้ที่จะพัฒนาและป้องกันชุมชนของตนเอง  

จะเห็นไดว้่าความผูกพันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุคคลในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่นั้น แสดงออกมา
ทั้งในเชิงของการกระทำต่อพื้นที่ของตนเอง คือ เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความทุ่มเท เต็มใจ 
และพร้อมเข้ามาทำประโยชน์เพื่อชุมชนของตัวเองและทัศนคติต่อพื้นที่ของตนเอง คือ ความรู้สึกเป็น
สมาชิก ความเป็นเจ้าของ และความพึงพอใจต่อการบริการของชุมชน จากความผูกพันต่อชุมชนทำให้
ผู ้วิจัยได้นำมาใช้ในการสร้างตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้  ซึ ่งนำเอาแนวคิดของ Stinner, Loon & 
Chung (1990) และ Newstrom (2015) โดยใช้ชื่อตัวแปรว่า ความผูกพันต่อชุมชน 

ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง การที ่บุคคลมีการแสดงออกทั้งการกระทำ ทัศนคติ  
และความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน มีความสนใจในความเป็นไปของ
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ชุมชนอย่างเต็มใจและพยายามกระทำในสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ยอมรับและ 
พร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน ยอมเสียสละทางด้านกำลังกายและสมอง  
อย่างเต็มที่ในการทำงาน (ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2513, น. 46, สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น.6) 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

1) ความพึงพอใจในชุมชน หมายถึง การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่า ความภูมิใจ  
มีจิตอาสาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน มีความแน่วแน่ ความภาคภูมิใจของการเป็นสมาชิก
ในชุมชน และต้องการที่จะทำให้อยู่ในฐานะสมาชิกของชุมชน (Stinner, Loon & Chung, 1990  
อ้างถึงใน ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2513, น. 8, ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 5, สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 
2554, น. 5) 

2) ความเชื ่อมั ่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน หมายถึง ความรู ้ส ึกยอมรับ 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน รวมถึงรู้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมของ
ชุมชนมีความสอดคล้องกับของตนเอง (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น. 6) 

3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลได้เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่
ในชุมชนบางน้ำผึ้งจนถึงปัจจุบัน (Newstrom, 2015, p. 236) 

การสกัดตัวแปรจากการทบทวนแนวคิดการมีส่วนร่วมจึงทำให้ผู ้ว ิจ ัยได้เล็งเห็นถึง  
ความผูกพันต่อองค์การชุมชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีนี้
เพื่อสร้างตัวแปรต้น คือ ความผูกพันต่อชุมชน ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อตอบสมมติฐานที่ H3:  
ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

Williams (2014) ได้ศ ึกษาเร ื ่อง Factors Influencing Community Participation in 
Cultral Tourism at Kit Mikayi in Kisumu County, Kenya ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะหาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเป็น
เคร ื ่องม ือท ี ่สามารถลดความยากจนในเม ือง Kit Mikayi จ ังหว ัด Kisumu ประเทศเคนย่า  
เม ือง Kit Mikayi เป ็นเม ืองการท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมที ่ม ีความพร ้อมท ั ้ ง น ักท ่องเท ี ่ยว  
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางวัฒนธรรม และโครงการชุมชนต่างๆ ทีท่ำให้ชุมชนมีโอกาสในการเติบโต
ทางธุรกิจประเภทต่างๆ ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มอายุที่อาศัยอยู่ใน Kit Mikayi มีอายุเฉลี่ย  
37 ปี ชุมชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมสำหรับการจ้างงานและผู้ประกอบการ 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับความรู้ทางการศึกษาใน  
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายของภาครัฐในเรื่องของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนใน
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เรื่องของเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ยังคงมีการว่างงานถึงร้อยละ 27.2 ไม่ได้รับการฝึกอบรมทาง
วิชาชีพและมีความยากจนอยู่ ดังนั้นควรเสริมสร้างความมั่นคงในตัวชุมชน เพื่อพัฒนาชีวิตของชุมชน
และการท่องเที่ยวของชุมชน 

Nitikasetsoontorn (2014) ได ้ ศ ึ กษา  The Success Factors of Community-Based 
Tourism in Thailand ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ศึกษา
ได้ใช้ตัวแปรทั้งหมด 9 ตัวแปร คือ ความเป็นเจ้าของชุมชน นวัตกรรมท้องถิ่น ความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยว การกระจายผลประโยชน์ การจัดการและผู้นำชุมชน การช่วยเหลือ
จากภายนอก การเคารพความแตกต่าง และการเชื่อฟังผู้มีอำนาจ จากการศึกษาพบว่า มีปัจจัย  
6 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นเจ้าของชุมชน นวัตกรรมท้องถิ่น ความรับผิดชอบต่อชุมชน ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว การกระจายผลประโยชน์ การจัดการและผู้นำชุมชนมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน  
การตัดสินใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

กิ่งแก้ว บัวเพชร (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ศึกษากระบวนการ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัจจัยที่ทำให้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประสบผลสำเร็จ และเสนอแนะแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ศึกษาได้แบ่งปั จจัย
ออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์ ทุนสังคมและวัฒนธรรม  
ทุนกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ แผนและนโยบาย กระแสความนิยม 
การบริหารจัดการ และความขัดแย้ง ที่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยทางด้านทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์ ทุนสังคมและวัฒนธรรม ทุนกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน  
และแผนและนโยบายที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  

สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ศึกษา
ได้ใช้ตัวแปรของปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมใน  
การจัดการการท่องเที่ยว ผลการศึกษาของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
พบว่า ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที ่ยวในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 
ขณะเดียวกันปัจจัยความผูกพันในด้านความเชื ่อมั ่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมในชุมชน  
ความเต็มใจที ่จะปฏิบัติงานในชุมชน และความต้องการที ่จะรักษาความเป็นสมาชิกของชุมชน  
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มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

จันทร์พร ช่วงโชติ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพและความต้องการใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายใต้กรอบ 
การวิจัยของผู ้ศึกษา ได้เสนอตัวแปรปัจจัยที ่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศักยภาพใน  
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยที่ผู้ศึกษาได้ใช้ตัวแปรทั้งหมด 7 ตัวแปร โดยไม่ได้จำแนกกลุ่ม 
จึงทำให้ผู ้ศึกษาจำแนกได้ ดังนี้ 1) ความผูกพันต่อชุมชน คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนและ  
เข้าใจและยอมรับต่อการดำเนินของชุมชน 2) ความพร้อมของชุมชน ได้แก่ เต็มใจจะเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) ความเหลือช่วยจากภายนอก ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยทั้ง 3 กลุ่มมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปิยธิดา ปาลรังษี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ศ ึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ศึกษาได้ใช้ตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่  
บทบาทของผู้นำชุมชน ความตระหนักของประชาชนในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน นโยบาย  
และองค์กรภาครัฐ ผลประโยชน์ตอบแทน และการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชน นโยบายและองค์กรภาครัฐ และการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในทิศทางเดียวกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุจันทรา สะพุ่ม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ททท. กรณีศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการ 
การท่องเที ่ยว ผู ้ศึกษาได้ใช้ตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส ิ ่ งแวดล ้อม และว ัฒนธรรม และนโยบายการจ ัดการการท ่องเท ี ่ยว  ผลการศ ึกษาพบว่า  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายการจัดการการท่องเที ่ยวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง ยกเว้นปัจจัยสภาพแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเป็นความสัมพันธ์ 
ในระดับต่ำ อธิบายได้ว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง 
ควรมีการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการบริการด้านการท่องเที่ยว และสามารถรองรับ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและพัฒนาเขื่อนป่าสักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ปวีณา งามประภาสม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การบริหารการท่องเที่ยวจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน พบว่า ประชาชนที่มีอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคานในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทำให้ผู ้วิจัยสามารถที่จะสกัดตัวแปรตาม  
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ นอกจากนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย  
ที ่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังทำให้ผู ้ว ิจ ัยสามารถสกัดตัวแปรปัจจัยที ่ส ่งผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้อีกด้วย ตัวแปรข้างต้นเป็นตัวแปรที่ได้  
ถูกนำมาใช้ในการศึกษาและได้รับการยอมรับ 

 

2.6 แนวคิดความสำเร็จ 

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมสูง จึงทำให้การจะวัดความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ทำ
ได้ยากมาก การทบทวนแนวคิดความสำเร็จในส่วนนี้ ผู ้วิจัยจะมุ่งเน้นทำความเข้าใจความหมาย  
ของความสำเร็จและปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors) การวัดความสำเร็จ และความสำเร็จ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำมาสร้างตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  
 

 ความหมายของความสำเร็จและปัจจัยความสำเร็จ 
ความสำเร็จเป็นวิถีทางในการกำหนดรูปร่างของชีวิตเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน  

ที่ส่งอิทธิพลต่อการทำงานในองค์การหนึ่งนั้นว่าเราจะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไร ปฏิบัติงานอย่างไร  
และใช้ศักยภาพของเราให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร (Bostock, 2014, p. 8) จะเห็นว่าความสำเร็จ
เป็นเสมือนเป้าหมายที่อยู่ปลายเส้นชัย เป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

Goodwin and Santilli (2009, p. 10) ให้ความหมายของความสำเร็จว่า เป็นการพยายาม
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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ให้ดีขึ ้น ควบคุมไปกับการพัฒนาสิ ่งแวดล้อม เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาที่สร้างสมดุลและ 
ความกลมกลืนกันระหว่างเศรษฐกิจท้องถิ่น คุณภาพของการพัฒนาวัฒนธรรมและสิ ่งแวดล้อม  
รวมการแบ่งปันผลประโยชน์และศักยภาพของชุมชนและผู้อยู่อาศัย 

Nitikasetsoontorn (2014, p. 59) ให้นิยามว่า ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
สามารถประสบความสำเร็จได้นั ้น จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557, น. 5) อธิบายความสำเร็จว่า เป็นการที่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากการสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนมาสร้างเม็ดเงินที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงสมาชิกใน
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อวิถีช ีว ิตที ่เป็นอยู ่ มีความผูกพัน ภาคภูมิใจ และหวงแหนในชุมชน  
รวมถึงทรัพยากรของชุมชน เพ่ือรักษาเอาไว้ให้รุ่นต่อไป 

จากการให้นิยามความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว 
โดยชุมชนจะสำเร็จเมื่อส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยสร้างประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชน 

ความหมายของปัจจัยความสำเร็จได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายปัจจัยความสำเร็จไว้
จำนวนมาก ผู้วิจัยได้จำแนกกลุ่มของความหมายปัจจัยความสำเร็จออกเป็น 2 กลุ่มความหมาย ดังนี้ 

1) ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ขอบเขต
ที่มีอยู่อย่างจำกัดที่จะทำให้แผนกหรือหน่วยงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจมากขึ้น  
ปัจจัยความสำเร็จเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้องค์การเติบโตและได้ผลกำไรตามเป้าหมายของผู้บริหาร  
(Bullen & Rockart, 1981 , p. 7) Boynton & Boynton and Zmud (1984) อธ ิบายการร ักษา
ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ขององค์การ Rockart 
(1979) สนใจที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลขององค์การ เพื่อทำให้ทราบความต้องการ 
พร้อมกับสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารและข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้
องค์การพัฒนาไปได้เร็ว 

2) ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักการออกแบบธุรกิจ 
เน้นย้ำว ่าทุกธ ุรกิจมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ทุกด้านและทุกธุรก ิจต้องมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล ้อมทางการตลาดของตนเอง (Christensen et al., 1987 อ ้างถ ึงใน Grunert & 
Ellegaard, 1992, pp. 5-6) ส่วนสำนักการวางแผนมองว่าปัจจัยความสำเร็จเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสม (Ferguson & Ferguson & Dickinson, 
1982) จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557, น. 27) อธิบายว่าเป็นปัจจัยที่จะสร้างธุรกิจในเหนือกว่าคู่แข่ง 
สร้างความพอใจให้ลูกค้า และเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในระยะยาว 
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จากนิยามทั้งสองกลุ่ม จะเห็นว่า การนิยามความหมายปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มเชิงกล
ยุทธ์จะมีความสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ การท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัย  
การวางแผนและกลยุทธ์ที่จะนำมาสู่ผลตอบแทนและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  

คำจำกัดความของความสำเร ็จจะเห็นว่ามี ความเป็นนามธรรมและดูเหมือนจะวัด
ความสำเร็จได้ยาก นภดล ร่มโพธิ์ (2552 อ้างถึงใน จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล 2557, น. 26) ได้เสนอการ
วัดความสำเร็จของการทำกิจกรรมต่างๆ ในองค์การที่จะต้องมีตัวชี้วัดให้ครอบคลุม โดยจะพิจารณา
จากการวัดในเรื่องต่อไปนี้ 

1) วัดความพึงพอใจลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า 
2) วัดความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น 
3) วัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) วัดความพึงพอใจของพนักงาน 
5) วัดเกี่ยวกับสภาพตลาด เช่น ช่องทางการจำหน่าย อัตราการเติบโตของตลาด 

ช่องว่างในการแข่งขันสู่ตลาด เป็นต้น 
6) วัดผลลัพธ์ของการดำเนินกลยุทธ์ 
7) วัดคุณภาพสินค้าและบริการ 
8) วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
9) วัดศักยภาพขององค์การ 
10) วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
11) วัดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับคู่แข่งขันทางการตลาด 

จากการวัดความสำเร็จที่นภดล ร่มโพธิ์เสนอมานั้น การวัดการมีส่วนร่วมของผู้ได้ส่วนเสีย  
เป็นสิ ่งที ่สอดคล้องกับการวิจ ัยในครั ้งนี ้ เนื ่องจากการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบหนึ ่งของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกท้ังยังใช้เป็นตัวชี้วัดในการวัดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย 
 

 ตัวแบบวัดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism-CBT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ชุมชน จึงควรที่จะมีการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานว่าก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เสนอว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
ประสบความสำเร็จและมีความยั ่งยืนได้ จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 2558, น. 28-29)  
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับยศ สันตสมบัติ (2544, น. 197 อ้างถึงใน สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546, น. 
53-54) 

1) ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม คือ ชุมชนจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร  
การท่องเที่ยวของชุมชนที่จะต้องครอบคลุมถึงสิ ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และ 
ความเชื่อเพื่อให้เกิดสมดุลและความยั่งยืน นอกจากนี้การท่องเที่ยวจะต้องทำให้วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาของชุมชนเกิดการเผยแพร่และการยอมรับจากการนักท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

2) ด้านสังคม คือ ชุมชนจะต้องได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  
เพ่ือทำให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและทางจิตใจที่ดี 

3) ด้านเศรษฐกิจ คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะก่อให้เกิดการจ้างงานจากคนใน
พื้นที่ของตนเอง และการกระจายรายได้ลงสู่ทั้งสมาชิกในชุมชนและองค์การชุมชนเพื่อนำรายได้ไป
ทำนุบำรุงทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนยังอยู่เหมือนเดิมหรือเสื่อมสลายน้อยที่สุด 

นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550), Institute for 
Sustainable Futures ( 2010, pp. 13-16) , Goodwin and Santilli (2 0 0 9 , pp. 11-13) , 
Nitikasetsoontorn (2014, pp. 26-28) และ Karacaoglu and Birdir (2017, p. 53) ได้เสนอมิติ
ของความสำเร็จที่คล้ายคลึงกับยศ สันตสมบัติ และอพท. เสนอไว้ แต่มองมิติของวัฒนธรรมที่ถูกผนวก
รวมกับมิติของสิ่งแวดล้อม 

1) การพัฒนาสังคม (Social Development) คือ ความสำเร็จของการท่องเที ่ยว 
โดยชุมชนจะประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาสังคมได้นั้น จะต้องทำให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว การพึ่งพิงตนเองของชุมชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทักษะ 
และการพัฒนาคุณภาพชีว ิต (Nitikasetsoontorn, 2014, pp. 25-27; Thailand Community 
Based Tourism Institute, 2012) 

2)  การพ ัฒนาเศรษฐก ิจ (Economic Development) ค ือ ความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องช่วยทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นเพ่ือทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวส่งผลให้คนในชุมชนได้รับรายได้และมีโอกาสในการจ้างงานที่เพ่ิมมาก
ขึ ้น อีกทั ้งการสนับสนุนจากหน่วยครัวเร ือนและชุมชนในการจัดการสินค้าแล ะบริการของ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที ่จะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับหน่วยครัวเรือน เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในด้านการลดความยากจนอีกด้วย เช่น การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม
พ้ืนบ้านและของที่ระลึก เป็นต้น (Nitikasetsoontorn, 2014, p. 27) 

3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Development) คือ สภาพแวดล้อม 
และระบบนิเวศเป็นสิ่งที่จะใช้ในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ชุมชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศของชุมชน การที่จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นมิตร
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กับทรัพยากรธรรมชาติได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวนั้นจะต้องสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ชาวบ้านจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและความจำเป็น
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ถ้าหากชุมชนสูญเสีย
ทรัพยากรเหล่านี ้ เท่ากับว่าการท่องเที ่ยวโดยชุมชนก็ล้มเหลวด้วยเช่นกัน ความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนรุ่น
ใหม่และอนาคต ยังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายของการลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและประเทศ (UNESCO 
Bangkok, 2009 as cited in Nitikasetsoontorn, 2014, p. 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.13 สามมิติความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Nitikasetsoontorn, 2014, pp. 26-28. 

 

สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2554, น. 24-30) ได้ศึกษา 5 ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศไทย จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการพัฒนา  
5 มิติ คือ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านคน ด้านเศรษฐกิจ และด้านการตลาด  
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1) การพัฒนาด้านสิ ่งแวดล้อม คือ การท่องเที ่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือใน 
การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่
ภูมิปัญญา สื่อสารปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรให้คนภายนอกได้รับทราบ สร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

2) การพัฒนาด้านวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิด 
การสืบค้น ถ่ายทอด และฟ้ืนฟูว ัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกัน  
กำหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนำเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ 
ผู้มาเยือน  

3) ด้านการพัฒนาคน คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม 
และกำหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน  
มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว  
สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนภายนอก มีความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนกล้าเปิดเผย 
ถึงปัญหาและความต้องการกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เขา้มาช่วยเหลือ 

4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือที่ทำให้
เกิดรายได้เสริมแก่สมาชิกในชุมชน ทำให้ชาวบ้านไม่คิดพ่ึงพารายได้ หลักจากการท่องเที่ยว  
และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติตอ่เนื่องไมว่่าจะมีนักท่องเทีย่วมาเท่ียวหรือไม่ก็ตาม 

5) ด้านการพัฒนาการตลาด คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้เกิดกระบวนการ
ทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทนำเที่ยวและชุมชนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านชุมชนและนักท่องเที่ยว มีข้อตกลงทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน มีการประเมินผลของทุกฝ่าย 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวตามความคาดหวังของแต่ละฝ่าย 

พจนา สวนศรี (2546, น. 21) ได้มองถึงความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ 
การพัฒนาชุมชนที ่จะต้องมีทิศของการเติบโตที ่สอดคล้องกัน เพราะทรัพยากรการท่องเที ่ยว 
กับทรัพยากรชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนเป็นทรัพยากรเดียวกัน ฉะนั้นการท่องเที่ยวจึงเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองได้  

1) ด้านเศรษฐกิจ คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำให้เกิดกองทุนในการพัฒนา
หมู่บ้าน เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 

2) ด้านสังคม คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิต เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชน มีการแบ่งบทบาทใน
การทำงานของประชาชนในทุกช่วงอายุและเพศ และเกิดองค์กรชุมชนในการจัดการชุมชน 
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3) ด้านวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องเคารพความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  
พร้อมทั้งทำให้เกิดการอนุรักษ์ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อทำให้วัฒนธรรมของชุมชนดำรงอยู่ 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว 
อีกทั้งจะต้องมีระบบการจัดการของเสียจากการกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมสร้างสำนึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

5) ด้านการเมือง คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องผลักดันในประชาชนในพ้ืนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารเพ่ือสร้างความเข้มแข็งขอชุมชน ที่จะนำไปสู่การมีอำนาจในการต่อรองกับ
ภายนอก เช่น บริษัทนำเที่ยว องค์การทั้งแสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร และภาครัฐ เป็นต้น 

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ฉะนั้นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อการท่องเที่ยวของชุมชนได้รับการส่งเสริมให้เติบโตขึ้น การพัฒนา
ชุมชนในแต่ละมิติเองนั้นก็จะต้องถูกพัฒนาให้ดีขึ้นตามไปด้วย เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่เข้ามา
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยจึงได้ทำการสกัดตัวแบบความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.7 สกัดตัวแบบความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ลำดับ ผู้แต่ง/ปี 
ความสำเร็จของ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1 2 3 4 5 6 

1 Goodwin and Santilli (2009) * * *    

2 
Asker, Boronyak, Carrard, and Paddon 
(2010) 

* * *    

3 
Thailand Community Based Tourism 
Institute (2012) 

* * *    

4 Nitikasetsoontorn (2014) * * *    

5 
Engelbrecht, Kruger, and Saayman 
(2014) 

*  *    

6 Marais (2016) *      
7 Karacaoglu and Birdir (2017) * * *    
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ลำดับ ผู้แต่ง/ปี 
ความสำเร็จของ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1 2 3 4 5 6 

8 ยศ สันตสมบัติ (2544) * * *    
9 พจนา สวนศรี (2546) * * * *   
10 สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2554) *  *  * * 
11 จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557) * * *    

12 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2558) 

* * *    

รวม 12 9 11 1 1 1 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
1 (การพัฒนาเศรษฐกิจ)   2 (การพัฒนาสังคม) 
3 (การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม) 4 (การพัฒนาการเมือง) 
5 (การพัฒนาคน)    6 (การพัฒนาการตลาด) 

 

จากการสกัดตัวแปรข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรที่
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ทั้ง 3 ตัวแปรมาเป็นตัวแปรตามของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือมุ่งตอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4  

ความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง ทัศนคติของสมาชิกในชุมชนต่อการรับรู้ถึง 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมของชุมชน 
เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยสร้างประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชน ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ 

1) การพัฒนาส ังคม หมายถ ึง การท ่องเท ี ่ยวโดยช ุมชนจะต ้องทำให้ เกิด 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชน 
(พจนา สวนศรี, 2546, น. 21; Nitikasetsoontorn, 2014, pp. 25-27) 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้นเพื่อทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้คนในชุมชนได้รับรายได้และมีโอกาสในการ
จ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในด้านการลดความยากจน  และนำมาสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (อพท., 2558, น. 28-29; สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2554, น. 24-30) 
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3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หมายถึง การทอ่งเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำ
ให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่และ
อนาคต ยังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายของการลดผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Nitikasetsoontorn, 2014, pp. 25-27; 
ยศ สันตสมบัติ, 2544, น. 197 อ้างถึงใน สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546, น. 53-54) 

การสกัดตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจากการผสานแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแนวคิดความสำเร็จ ทำให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรและ 
นิยามของตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยที่ตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
จะนำมาใช ้ เป ็นต ัวแปรตามเพ ื ่อม ุ ่ งตอบสมมต ิฐานที ่  H5:  การม ีส ่วนร ่วมของประชาชน  
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การทบทวนงานศึกษาที ่เกี ่ยวกับความสำเร็จและปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความส ำเร็จของ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ผู ้วิจัยเข้าใจและสามารถที่จะกำหนดตัวแปรของความสำเร็จการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Goodwin and Santilli (2009, p. 7) ได้ศ ึกษาเร ื ่อง Community-Based Tourism: A 
Success? ผู ้ศึกษาได้รวบรวมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสำเร็จทั้ งหมด 116 ชุมชน  
จากงานศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนถึงร้อยละ 40 จากจำนวนงานศึกษาทั้งหมด พบว่า 
ความสำเร็จนั้นจะต้องส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น รวมถึงส่งผลให้เกิด
การจ้างงานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและผลประโยชน์ของชุมชนโดยรวม จะเห็นว่า
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น
และมีความยั่งยืน 

Nitikasetsoontorn (2014, pp. 163-166) ได ้ศ ึ กษา เร ื ่ อ ง  The Success Factors of 
Community Based Tourism in Thailand ผ ู ้ศ ึกษาได ้ ใช ้ ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยด ้วยเช ิงปร ิมาณ 
และเชิงคุณภาพ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที ่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยว  
โดยชุมชนของสามชุกและคลองสวนมีความแตกต่างกัน สำหรับความสำเร็จของการท่องเที ่ยว  
โดยช ุมชนตลาดสามชุกมี 7 ปัจจ ัย ประกอบด้วย การมีส ่วนร ่วมในกระบวนการตัดส ินใจ  
ความเป็นเจ้าของชุมชน ความรับผิดชอบร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากร ความเป็นผู ้นำและ
ความสามารถในการจัดการ ความมีอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของแหล่งท่องเที ่ยวล ้วน 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในขณะที่คลองสวนมี  
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7 ปัจจัยเช่นกัน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ความเป็นเจ้าของชุมชน  
ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเป็นผู้นำและความสามารถในการจัดการ การสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื ่น ความมีอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของแหล่งท่องเที ่ยวมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01  
ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Kontogeorgopoulos (2014, pp. 115-118) ไ ด ้ ศ ึ กษ า เ ร ื ่ อ ง  Success Factors in 
Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local 
Leadership จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก และปัจจัยความเป็นผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศ
ไทย 

Vikneswaran and Amran (2015) ได้ศ ึกษาปัจจัยสำคัญที ่ส ่งผลต่อความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ คือ 1) ความเข้าใจและการยอมรับจาก
สมาชิกทุกคนในชุมชนท้องถิ่น 2) ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการในสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของตนกับ
ผู้มาเยือนและชุมชนต่างๆ 

Karacaoglu and Birdir (2017 , pp. 58 -59 )  ได ้ ศ ึ กษา เ ร ื ่ อ ง  Success Factors of 
Community Based Tourism (CBT) Perceived by Local Peoples: The Case of 100  Misia 
Projects ผู้ศึกษาได้ใช้ปัจจัยในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 16 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญต่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมี 5 ปัจจัยจากทั้งหมด 16 ปัจจัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความผูกพัน
ต่อชุมชน การแบ่งปันผลประโยชน์ การแบ่งปันทรัพยากร การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การช่วยเหลือจากภายนอก ความเป็นเจ้าของชุมชน ผู้นำชุมชน ขอบเขต
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน การให้อำนาจชุมชนในการบริหาร ความหลากหลายของชุมชน จากการศึกษาพบว่า  
ทุกตัวแปรส่งผลต่อความสำเร็จต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 ปัจจัย ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 2) ความสามัคคีของชุมชน  
3) การให้อำนาจชุมชนในการบริหาร 4) ความแตกต่างในชุมชน และ 5) ความเป็นเจ้าของในชุมชน  
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้าน Misi มากที่สุด 

จักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557, น. 133-142) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนหมู ่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   
ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีทั ้ง 11 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยโฮมสเตย์ 2) ปัจจัยด้านที ่พ ัก 3) ปัจจัยด้านอาหาร  
4) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 5) ปัจจัยด้านอัธยาศัยไมตรี 6) ปัจจัยด้านการนำเที่ยว 7) ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 8) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 9) ปัจจัยด้านการสร้างมูลค่า 
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ของผลิตภัณฑ์ 10) ปัจจัยด้านการบริหารของชุมชน และ 11) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  
ล้วนเป็นปัจจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้นำ กลุ่มชาวบ้าน และกลุ่มองค์กรสนับสนุนที ่มี
ความสำคัญต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกำปอง 

ปิ่นฤทัย คงทอง (2559, น. 1-32) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้
ศึกษาสามารถสกัดปัจจัยสู่ความสำเร็จได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำ ความตระหนัก การประสานงาน 
และความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการสนับสนุนของภาครัฐ จากการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยการมีจ ิตสำนึกของประชาชนในฐานะเจ้าบ้านและจิตสำนึกของนักท่องเที ่ยว ปัจจัย 
การประสานงานและความร่วมมือ ปัจจัยการสนับสนุนของภาครัฐในท้องถิ่น ปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และปัจจัยภาวะผู ้นำชุมชนส่งผลต่อความสำเร ็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้นทำให้ผู้วิจัยเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ 
ความเป็นเจ้าของอัตลักษณ์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที ่ยวเป็นปัจจัยที ่ทำให้  
เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ 
ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษา
ครั ้งนี ้ ในขณะที่การวัดความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน ผู ้ว ิจัยได้เลือกใช้ตัวแบบของ 
Nitikasetsoontorn ( 2 0 14 )  แล ะ ง านศ ึ ก ษ า ข อ ง  Goodwin and Santilli (2009 )  ซ ึ ่ ง มี  
ความสอดคล้องและเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการกำหนดตัวแปรของความสำเร็จการท่องเที่ยว  
โดยชุมชนที่จะวัดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

2.7 ข้อมูลชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง 

ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่น้ำ 
จากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถท่วมถึง เวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น เดิมทีมีพื้นที่กว้างใหญ่ต่อมาได้ 
แยกออกเป็นตำบลบางกระเจ้า ทำให้มีพื้นที่ลดลง ตำบลบางน้ำผึ้งอยู่ห่างจากอำเภอพระประแดง 
ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรหงษ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง (องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง, 2557) ดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตรงข้ามเขตบางนา กรุงเทพมหานคร) 
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• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ และองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

• ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.14 แผนที่ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงมาจากบ้านมะขาม ชุมชนบางน้ำผึ้ง, 2562. 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายสำเนาว์  
รัศมิทัต เริ ่มดำรงตำแหน่งนายก อบต . ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลารวม 25 ปี  
ถือเป็นนายก อบต. รุ่นแรกที่ตั้งแต่เริ่มออก พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 (สัมภาษณ์, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ส่วนรองนายก อบต. มีสองท่าน คือ นายยงวิทย์ 
ปิ่นแก้ว และนางอาภรณ์ พานแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งมีพื้นที่ประมาณ 1,938 ไร่ 
หรือประมาณ 3.10 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศของพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา เป็นพื้นที่ดินตะกอนซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองสาย
ต่างๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ต่างๆ และพืชสวนอื่นๆ (องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางน้ำผึ้ง, 2557) 

ลักษณะการปกครองของตำบลบางน้ำผึ ้ง อยู ่ในเขตการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั ้ง 11 หมู ่บ้าน  มีประชากร รวม 4 ,944 คน แยกเป็น 
ชาย 2 ,349 คน และหญิง 2 ,595 คน มีความหนาแน่นเฉลี ่ย 1 ,400 คนต่อตารางกิโลเมตร  

แม่น้ำเจ้าพระยา 

- ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
- บ้านธูปสมุนไพร 
- เส้นทางธรรมชาติ 
- หมู่บ้านโอท็อป 
- สวนศรีนครเขื่อนขันธ ์
- ศูนย์เรียนรู้วิชาชีพ 
- บ้านทรงไทย 
- ท่าเรือ 
- ป่าชุมชน & หิ่งห้อย 
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จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,529 ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือน (สำนักบริหาร 
การทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2.8 จำนวนประชากรและครัวเรือนในตำบลบางน้ำผึ้ง 

ตำบลบางน้ำผึ้ง 

หมู่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดบางน้ำผึ้งนอก 348 360 708 176 
หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำผึ้ง 47 42 89 59 
หมู่ที่ 3 บ้านบางน้ำผึ้ง 148 175 323 99 
หมู่ที่ 4 บ้านบางน้ำผึ้ง 176 194 370 142 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรง 61 77 138 54 
หมู่ที่ 6 บ้านไฟไหม้ 32 35 67 66 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาสัก 98 137 235 94 
หมู่ที่ 8 บ้านคลองบ้านผึ้ง 149 145 294 91 
หมู่ที่ 9 บ้านบางน้ำผึ้ง 431 519 950 256 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองบางน้ำผึ้ง 573 614 1,187 327 
หมู่ที่ 11 บ้านบางน้ำผึ้ง 286 297 583 165 

รวม 2,349 2,595 4,944 1,529 

แหล่งที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561. 
 

การประกอบอาชีพของชุมชนบางน้ำผึ ้งส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานประกอบการนอกพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นตำบลทีม่ีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
และมีเขตอุตสาหกรรมอยู่โดยรอบพื้นที่ ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างแรงงานให้กับประชาชน 
ส่วนอาชีพรองคือ การประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
รับราชการ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 51 ,000 บาท หรือ 
150,000 – 250,000 บาทต่อครอบครัว (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) 
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 ประวัติความเป็นมา 
ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลา

ที่น้ำทะเลหนุน ในเวลาที่น้ำผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนเป็น  
ส่วนใหญ่ อาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้ง คือ อาชีพทำสวนผลไม ้น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ 

จากการที่ทำอาชีพน้ำหวานจากดอกไม้จึงทำให้ผึ้งมาอาศัยอยู่โดยทั่วไปในพ้ืนที่ ชาวบ้านได้ 
นำน้ำผึ ้งมาตักบาตรจนเป็นวิถีชีวิตกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที ่สืบทอดกันมาจากรุ ่นสู ่รุ่น  
จึงได้ขนานนามพื้นที่นี้ว่า “บางน้ำผึ้ง” ชาวบ้านในตำบลบางน้ำผึ้งส่วนใหญ่เรียกตำบลบางน้ำผึ้งว่า 
“กระเพาะหมู” เมื่ออดีตเวลาที่น้ำท่วมจะท่วมเป็นเวลานาน พอน้ำลดจึงเป็นแอ่งกระทะจึงเรียกว่า
กระเพาะหมู คุณลักษณะของการเป็นแอ่งกระทะที่มีความชื้นของดินจึงทำให้พื้นที่นี้มีความโดดเด่น 
ของการเพาะปลูก ซ่ึงคนในสมัยนั้นนิยมปลูกข้าวกัน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2558) 

จากเอกสารและคำบอกเล่าของชาวบ้าน ชุมชนบางน้ำผึ้งน่าจะมีอายุราวไม่ต่ำกว่า 200 
กว่าปี พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีโฉนดตามโฉนดที่ดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113  
ตอนพิ เศษ 52ง ลงว ันท ี ่  25 ธ ันวาคม 2539 (สถาบ ันการท ่องเท ี ่ยวโดยช ุมชน , 2558) 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ ้ง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นทางการ และมีพ้ืนที่ในการดูแลและรับผิดชอบจำนวน 11 หมู่บ้าน 

พื ้นที ่นี ้ยังเป็นพื ้นที ่อนุร ักษ์สี เขียวที ่ใหญ่ที ่สุด และอยู ่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับ 
การอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552) ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ชุมชนแห่ง
นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ปอดของคนกรุงเทพ” และยังได้รับการยกย่องจาก Time Asia ให้เป็น 
The Best Urban Oasis of Asia (บ้านมะขาม ชุมชนบางน้ำผึ้ง, 2562) อีกทั้งเมื่อเดือนสิงหาคมใน 
ปี พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 
ที่ห้ามการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษในบริเวณพื้นที ่สีเขียว พื้นที่น้ำซึมผ่าน  
และสวนสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมให้อนุรักษ์และไม่สร้างความบอบชำต่อระบบนิเวศ (กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 , 2561, 10 สิงหาคม, น. 17-18) นอกจากนี้
ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศของชุมชนในอีกหลายด้าน เช่น การท่องเที่ยว 
นวัตกรรม ผู้นำชุมชน วัฒนธรรม เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมจากตาราง 2.9 
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ตารางท่ี 2.9 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชุมชนบ้านบางผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

ลำดับ ชื่อรางวัล ปีท่ีได้รับ 

1 
รางวัล 160 ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีในจังหวัดสมุทรปราการ โดยกรม 
การพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. 2560 

2 รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น พ.ศ. 2560 
3 รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2560 
4 รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข พ.ศ. 2555 
5 รางวัลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 
6 รางวัลกลุ่มเยาวชน Bee Power Save The World ตำบลบางน้ำผึ้ง พ.ศ. 2554 
7 รางวัลสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554 
8 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยดีเลิศ พ.ศ. 2553 

9 
รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

พ.ศ. 2553 

10 รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2552 
11 รางวัลวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 
12 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการจัดสวัสดิการคนพิการ พ.ศ. 2551 
13 รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยวภาคกลาง พ.ศ. 2550 
14 รางวัล The Best Urban Oasis of Asia (ปอดของคนกรุงเทพ) พ.ศ. 2549 

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง, 2557; กิตติคุณ วงษ์จ้อย, 2560. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.15 สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ถือเป็นพ้ืนที่ที่เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ 
แหล่งที่มา: สนุกดอทคอท, 2560. 
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 บริบทของพ้ืนที ่
จากการที่พ้ืนที่แห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลที่หนุน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตร 

เกิดความเสียหาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นเป็นหัวใจ 
หลักในการพัฒนา และปี พ.ศ. 2541 มีนโยบายให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองตามโครงการพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริการส่วนตำบลบางน้ำผึ้งจึงได้กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชน 
ในพื้นที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ แต่เนื่องจากมีผู ้ทำการเพาะปลูกมากขึ้น ทำให้เกิด  
ผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนตกต่ำไปด้วย  (สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2561, 8 กุมภาพันธ์) 

จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และสภาพพื้นที่ที่มีร่องสวนและลำคลองอยู่  
เป็นจำนวนมาก ซึ่งเอื้อต่อการสร้างตลาดน้ำ นายสำเนาว์ รัศมิทัต และคณะกรรมการฯ จึงมีแนวคิด
ในการจัดทำตลาดน้ำ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิต โดยได้มีการประชุมประชาคม  
ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการสร้างตลาดน้ำ จึงมีการเปิด “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง”
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547 ประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน สามารถยกระดับค่าครองชีพและทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง จากโครงการประกวดอุตส าหกรรม 
การท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2550 และรางวัลดีเด่นประเภทท่องเที่ยวชุมชนจากการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในปี พ.ศ. 2553 (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2561) 
 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ที่จะเป็นสิ่ งในการสร้าง 

แรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที ่ยวที ่จะมายังพื้นที ่นั ้นๆ ผู้วิจัยจึงได้รวมรวบประเภทของทรัพยากร  
การท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตำบลบางน้ำผึ้ง 
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ภาพที่ 2.16 กิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง 
แหล่งที่มา: สนุกดอทคอท, 2560. 

 

2.7.3.1 วัฒนธรรมประเพณี 
วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ประชาชนเข้ามาดำเนินงานอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 
(ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555, 11 ตุลาคม) ดังนี้  

1) การเที่ยวชมการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวาน การทำธูปหอมสมุนไพร วิสาหกิจ
ชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ของชุมชนและของจังหวัดสมุทรปราการ 

2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิต
ของชุมชน 

3) การเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ วัดบางน้ำผึ้งในและ
โบสถ์เก่าวัดบางน้ำผึ้งนอก 

4) การร่วมงานเทศกาลประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีในบริเวณตลาดน้ำบาง
น้ำผึ้ง 

นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญา 
ของคนในสังคมที่เกิดจากความเฉลียวฉลาดของชาวชุมชนที่ได้คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้น

ปั่นจักรยาน 

เดินตลาดน้ำ 

นวดลูกปะคบ ทำธูปสมุนไพร 
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พร้อมถ่ายทอดให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางการเกษตร หมู่บ้านโอท็อป และบ้านธูปหอมสมุนไพร 

2.7.3.2 แหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมที่มีการปฏิสังสรรค์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้า 

ของชุมชนของตำบลบางน้ำผึ้ง ประกอบด้วย 5 กิจกรรม (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน, 2555) คือ  

1) ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดแห่งนี้ถือเป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสใน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้านควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2) โฮมสเตย์บางน้ำผึ้งบ้านทรงไทยอายุกว่า 200 ร้อยปี ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถ
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทตามแนวปฏิบัติของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3) สวนป่าชุมชนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 11 เป็นสถานที่พักผ่อนภายใตบ้รรยากาศ
ทีร่่มรื่นพร้อมมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเดินสำรวจพื้นที่ป่าท่ีมีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณท้องถิ่น 

4) หมู่บ้านโอท็อป เป็นสถานที่ที ่นักท่องเที่ยวสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ทักษะอาชีพต่างๆ ตามฐานอาชีพท่ีถนัดและสนใจเพ่ือการปรับใช้ในชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่นอ่ืนที่เข้า
มาศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) เส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิตทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี  
จะเห็นว่ากิจกรรมการท่องเที ่ยวของตำบลบางน้ำผึ ้งจะให้ความสำคัญในการดึงเอา 

ภูมิปัญญาชาวบ้านและธรรมชาติที ่โดดเด่นมานำเสนอ พร้อมๆ ไปกับการให้นักท่องเที่ยวเข้ามี  
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและดุลยภาพ
ระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจนั่นเอง 

การทบทวนและทำความเข้าใจบริบทของชุมชนบางน้ำผึ ้งนั ้น ทำให้ผู ้ว ิจ ัยเข้าใจถึง 
ความเป็นมาของชุมชน และแนวทางเลือกในการนำเอาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการท่องเที่ยว  
โดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน อีกท้ังยังทำให้ผู้วิจัยเข้าใจบริบท ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว และโครงสร้างของชุมชนมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังทำให้ผู้วิจัยตระหนักเหตุผลของการเลือกตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี ้ เพราะผู้นำอย่างนายสำเนาว์ รัศมิทัต ที่เป็นผู ้นำ 
การเปลี่ยนแปลงและมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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ใส่ใจเรื ่องของการมีส่วนร่วมที ่นำผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทั ้งหมดมาร่วมประชุมลงความเห็นที ่จะ
เปลี ่ยนแปลงการท่องเที ่ยวเมื ่อปี พ .ศ. 2547 ชุมชนแห่งนี ้เป็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที ่ยว 
โดยชุมชนในภาคกลางจากสถาบันการท่องเที ่ยวโดยชุมชน ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็น 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการได้ร ับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที ่ยวในเขตภาคกลาง 
ปี พ.ศ. 2550 และรางวัลดีเด ่นประเภทท่องเที ่ยวชุมชนในปี พ.ศ. 2553  ถือเป็นชุมชนที ่มี 
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงยังเป็นชุมชนที่มีการจัดการทั้ง 
ตัวชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และวิสาหกิจของชุมชนเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัล 160 ชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวิถีในจังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมการพัฒนาชุมชน รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น  
และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสามรางวัล ดังนั้นตำบลบางน้ำผึ้งถือเป็นชุมชน
ที่เหมาะสมในการที่จะเป็นกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
 

2.8 บทสรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที ่ 2 ได้กล่าวถึงแนวคิดทั ้งหมด 7 แนวคิด ได้แก่  
แนวค ิดการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน  แนวค ิดการท ่องเท ี ่ยว  แนวค ิดการท ่องเท ี ่ยวอย ่างย ั ่งยืน  
แนวคิดการท่องเที ่ยวโดยชุมชน แนวคิดความผูกพันต่อองค์การ แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม  
และแนวคิดความสำเร ็จ รวมถึงได ้อธ ิบายเกี ่ยวกับข้อมูลช ุมชนบ้านบางน้ำผ ึ ้งท ั ้งประวัติ 
ความเป็นมา บริบทพื้นที่ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้น สามารถจำแนกได้เป็น 3 ตัวแปร คือ 1) ความพร้อมของชุมชน หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้ผู ้นำ
และสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและการท่องเที่ยวของชุมชน (บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , 
2551 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, น. 44) มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(2) ผู ้นำชุมชน (3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ (4) ความรู ้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  
2) ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง การผลักดันให้ประชาชนมีความเต็มใจที่จะพยายามกระทำในสิ่งที่ดี
ให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน สมาชิกในชุมชนจะรู้สึกยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
เป้าหมายและค่านิยมของชุมชน ยอมเสียสละทางด้านกำลังกายและสมองอย่างเต็มที่ในการทำงาน  
มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) การเป็นสมาชิกของชุมชน (2) การมีสำนึกและอาสาสมัครในชุมชน  
(3) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน (4) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 3) กรอบนโยบาย
การท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบองค์การชุมชนและส่งผลกระทบต่อการทำงานใน
ชุมชน ทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และเงื ่อนไขนโยบายของภาครัฐ  
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ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน มี 3 องค์ประกอบ คือ (1) นโยบายของภาครัฐ 
(2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว (3) ความช่วยเหลือจากภายนอก  

ตัวแปรต่อมาเป็นตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยจะเข้าไปมี 
ส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ และการติดตามและ
ประเมินผล (พะยอม ธรรมบุตร, 2549) (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548, น. 3 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 
2556, น. 72-73) (สุพิชญา บุญคำ, 2561) ซึ่งกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการข้างต้นผู้วิจัยได้สกัด 
ตัวแปรมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตัวแปรและได้รับการยอมรับจากการศึกษาใน
งานที่เก่ียวข้อง 

ส่วนตัวแปรสุดท้ายเป็นตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง  ทัศนคติ
ของสมาชิกในชุมชนต่อการรับรู้ถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยสร้างประโยชน์ต่อ
ชาวบ ้านในชุมชน (Nitikasetsoontorn, 2014 , pp. 26-28 ; อพท. , 2558, น. 28-29; สถาบัน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2554, น. 24-30) 

จากการทบทวนวรรณกรรมนี้ผู้วิจัยได้นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยและแนวทาง 
ในการศึกษา เพ่ือกำหนดเป็นวิธีวิจัยดังรายละเอียดในบทถัดไป 



 

 

บทท่ี 3  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 7 แนวคิดในบทก่อนหน้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ทำให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยที่มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร 
คือ 1) ความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ทรัพยากรการท่องเที ่ยว  
(2) ผู ้นำชุมชน (3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ (4) ความรู ้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ   
2) ความผ ูกพ ันต ่อช ุมชน  ประกอบด้วย 3 องค ์ประกอบ ค ือ (1) ความพึงพอใจในช ุมชน 
(2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน (3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 3) กรอบนโยบาย
การท่องเที ่ยว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) นโยบายของภาครัฐ (2) การตื ่นตัวต่อ 
การวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว (3) ความช่วยเหลือจากภายนอก และมีตัวแปรตาม 2 ตัวแปร คือ 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 4 ประการ คือ (1) การปฏิบัติงาน (2) การตัดสินใจ  
(3) การแบ่งปันผลประโยชน์ และ (4) การติดตามและประเมินผล 2) ความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ประกอบด้วย 3 ประการ คือ (1) การพัฒนาสังคม (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 
(3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัย
ลักษณะนี้เป็นการวิจัยที่อ้างอิงความเป็นศาสตร์ (Science) ทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งใช้ตัวเลขใน 
การยืนยันแสดงปริมาณมากน้อยในการอธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (โชติ บดีรัฐ, 2561, 
น. 15) นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และตัวแบบจำลอง
ของการวัดปริมาณที่จะต้องเป็นตัวแบบจำลองเชิงบวก (Additive Model) ที่ตัวแปรต้นจะส่งผล
กระทบต่อตัวแปรตามในลักษณะที่นำมาบวกกันได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556, น. 59) ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล บทนี้ผู ้ว ิจัยได้นำเสนอ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู ้วิจัยได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย 3.1 กรอบแนวคิด 3.2 ประชากรและการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง 3.3 จรรยาบรรณในการวิจัย 3.4 การนิยามเชิงปฏิบัติการและการออกแบบเครื่องมือ
วิจัย 3.5 ขั ้นตอนการสร้างเครื ่องมือวิจัย 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.8 ระยะเวลาในการวิจัย และ 3.9 บทสรุป ผู้วิจัยได้นำมาสรุปเป็นภาพที่ 3.1 ดังนี้   
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ภาพที่ 3.1 โครงสร้างระเบียบวิธีการวิจัย 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม  

องค์ประกอบของบทที่ 3 

3.1 กรอบแนวคิด 

3.4 การนิยามเชิงปฏิบัติการและ 
การออกแบบเคร่ืองมือวิจัย 

การนิยามสิ ่งที ่ต้องการศึกษาเพื ่อมุ ่งตอบ
คำถามการวิจ ัยและนำมาสู ่การออกแบบ 
องค์ประกอบของแบบสอบถามท ี ่ เ ป็ น
เครื่องมือการวิจัย 

3.5 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

ค ้นคว ้ าศ ึกษาข ้อม ูลท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้องสร ้ า ง
แบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรง 
คุณวุฒิตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง นำไป
ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับกลุ่มประชากร 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Microsoft Excel กรอก
รวบรวมข ้อม ูและจัดทำตารางนำเสนอ  
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจ ัยเลือกใช้
โปรแกรมสถิติประยุกต์ SPSS โดยเลือกใช้
ท้ังสถิติเชิงพรรณนาเพื่อดูการแจกแจงข้อมูล 
(ค่าเฉลี ่ย ร้อยละ ความถี ่ ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่ำสุด และค่าความ
โด่งและความเบ้ของข้อมูล) และสถิติเชิง
อน ุมานเพ ื ่อทดสอบสมมต ิฐานมาตอบ
คำถามการวิจัย (ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
เพียร์สัน ทดสอบการทำนายอิทธิพลด้วย 
Multiple Regression Analysis แบบ OLS 
และ 2SLS) 

3.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กำหนดประชากรเป้าหมายและกำหนดวิธี  
การส ุ ่มกล ุ ่มต ัวอย่างเพื ่อทำการว ิจ ัยตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3.6 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
ใช้ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาคเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล ้ อ งภาย ในและ 
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

3.8 ระยะเวลาในการวิจัย 
ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2562 

3.3 จริยธรรมการวิจัยในคน 
และจรรยาบรรณในการวิจัยสำหรับนักวิจัย 
ออกแบบการวิจัยที่ตั้งอยู่บนการเคารพ การให้

ประโยชน์ และความยุติธรรม พรอ้มศึกษา
จรรยาบรรณในการวิจยั 

3.9 บทสรุป 
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3.1 กรอบแนวคิด  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็น 
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ที่ใช้ในการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียด คือ 

ตัวแปรต้น 3 ชุด ได้แก่ 1) ความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (2) ผู้นำชุมชน (3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ (4) ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ 2) ความผูกพันต่อชุมชน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความพึงพอใจใน
ชุมชน (2) ความเชื ่อมั ่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน  (3) ระยะเวลาที ่อาศัยอยู ่ในชุมชน  
3) กรอบนโยบายการท่องเที ่ยว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) นโยบายของภาครัฐ  
(2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว (3) ความช่วยเหลือจากภายนอก  

ตัวแปรตามมี 2 ชุด ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (3) การมีส่วนร่วมใน 
การแบ่งปันผลประโยชน์ (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 2) ความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาสังคม (2) การพัฒนา
เศรษฐกิจ (3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามตัวแปรที่ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากการกำหนดตัวแปรของกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาจัดวางให้เป็นใน
รูปแบบแผนภูมิดังภาพที่ 3.2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
(3) การมีส ่วนร ่วมในการแบ ่งปัน
ผลประโยชน์ 
(4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 

ความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ความผูกพันต่อชุมชน 
(1) ความพึงพอใจในชุมชน  
(2) ความเช ื ่อม ั ่นและยอมรับ
เป้าหมายของชุมชน 
(3) ระยะเวลาท ี ่อาศ ัยอย ู ่ ใน
ชุมชน 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
(1) นโยบายของภาครัฐ 
(2) การตื ่นตัวต่อการวางแผน
และกิจกรรมท่องเที่ยว 
(3) ความช่วยเหลือจากภายนอก 

ความพร้อมของชุมชน 
(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(2) ผู้นำชุมชน 
(3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
( 4 )  ความร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ ใน 
การบริหารจัดการ 

H2 

H3 

H4 

H1 

H5 
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3.2 ประชากร การกำหนดขนาดตัวอย่าง และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนนี้ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดของการกำหนดประชากรเป้าหมาย การกำหนดขนาด
ตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษา และวิธีการในการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่าง เพื ่อให้มีความน่าเชื ่อถือและได้  
กลุ่มตัวอย่างท่ีตรงกับความต้องการที่นำมาสู่คุณภาพของการค้นหาคำตอบของการวิจัย 

 
 ประชากร 

ประชากรที ่ใช ้ในการศึกษาครั้ งนี ้  ค ือ ชาวบ้านที ่อาศัยอยู ่ในตำบลบ้านบางน้ำผึ้ง 
ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่ 1 บ้านวัดบางน้ำผึ้งนอก หมู่ที ่ 2 บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที ่ 3  
บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรง หมู่ที่ 6 บ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
ตาสัก หมู่ที่ 8 บ้านคลองบ้านผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านคลองบางน้ำผึ้ง และหมู่ที่ 11  
บ้านบางน้ำผึ้ง ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นประชาชนในพื้นที่
ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งมีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 65 ปี โดยมีเหตุผลสนับสนุนที่กำหนด
กลุ่มประชากร 4 เหตุผล คือ  

1) ตามกฎหมายมาตราที่ 19 และ 20 ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือมีการสมรส จะถือว่า
เป็นผู้ที่พ้นจากนิติภาวะ โดยบุคคลที่พ้นนิติภาวะจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถใช้สิทธิทำนิติกรรม 
ตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง และมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลของตนเอง 

2) ผู ้นำของชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีแนวคิดเกี่ยวกับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใส่ใจเรื่องของการมีส่วนร่วมที่นำผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดมาร่วมประชุมลงความเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวถือเป็นต้นแบบของ 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3) ช ุมชนแห่งนี ้ เป ็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในภาคกลาง 
จากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

4) ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จของการเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยการได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในเขตภาคกลางปี พ.ศ. 2550 และรางวัลดีเด่น
ประเภทท่องเที ่ยวชุมชนในปี พ.ศ. 2553 ถือเป็นชุมชนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษากับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านบางน้ำผึ้ง เพื่อวัดผลการมีส่วน
ร่วมและความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตาม 
สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามคุณสมบัติที ่ผู้วิจัยต้องการ จำนวน 400 คน  
โดยผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นระยะเวลาประมาณไม่เกิน 3 เดือน 
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 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี ้ คือ ประชาชนในพื ้นที ่ตำบลบ้านบางน้ำผึ ้ง ทั้ง  

11 หมู่บ้าน ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในพื้นที่ทั้ง
เพศชายและหญิง ซึ่งมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับประชาชนในพื้นที่มีจำนวน  
4,944 คน เพื ่อให้การกำหนดกลุ ่มตัวอย่างมีความถูกต้องและแม่นยำ ผู ้ว ิจัยได้ใช้การคำนวณ 
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีระ สินเดชารักษ์, 2555) ทีใ่ช้หาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ผู้วิจัยได้เลือกระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 
ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 

สูตรที่ใช้คำนวณ 

n = 
N

1+Ne2 
 

กำหนดให้   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
    N = ขนาดประชากร 
    e = ความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
ผลการคำนวณ 

n        = 
4,944

1+ (4,944) (0.05)2
 

 

= 
4,944

1 + 12.36
 

 

= 370.058 ~ 370 

ขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 370 คน อย่างไรก็ตามเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนใน 
การเก็บข้อมูลและลดความคลาดเคลื่อนในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้เก็บแบบสอบถาม
ชาวบ้านในตำบลบ้านบางน้ำผึ้งเพิ่มอีก 30 คน หรือ ร้อยละ 8 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
ดังนั้นขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นจำนวน 400 คน  
 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
สำหรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ก ารสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอนที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่ได้อาศัยความน่าจะเป็นในการสุ่ม 
(Nonprobability Sampling) มีรายละเอียดของการสุ่มในแต่ละขั้นตอน คือ 
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ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยใช้การสุ่มที่ไม่ได้อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ตามวัตถุประสงค์หรือแบบเจาะจง (Purposive/Judgmental Sampling) ผู้วิจัยได้เลือกตำบลบ้าน 
บางน้ำผึ้งเป็นกลุ่มตัวอย่างและกรณีศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากเหตุผล 4 ประการที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ใน
หัวข้อประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้การสุ่มที่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
กำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนตามขนาด (Probability Proportional to Size Sampling: 
PPS) เพื ่อกำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างของทั ้ง 11 หมู ่บ้าน ให้มีความเหมาะสมตามจำนวน 
ของสัดส่วนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ในการหาสัดส่วนที่
เหมาะสม  

สูตรที่ใช้คำนวณ 

% = 
N

n'  × 
100

x
 

 

กำหนดให้   N  = ขนาดประชากร 
n’ = ขนาดของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 

ผลการคำนวณ 

หมู่ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 56 คน 
หมู่ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 8 คน 
หมู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 7 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 28 คน 
หมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 29 คน 
หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 12 คน 
หมู่ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 6 คน 
หมู่ที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 20 คน 
หมู่ที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 24 คน 
หมู่ที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 75 คน 
หมู่ที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 96 คน 
หมู่ที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือ 46 คน 

ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยใช้การสุ่มที่ไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวกหรือแบบบังเอิญ (Convenience/Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ ่มตัวอย ่าง  
(ธีระ สินเดชารักษ์, 2555) โดยผู้วิจัยทำการเดินไปเคาะประตูบ้านแต่ละหลังในแต่ละหมู่บ้าน และเดิน 
แจกแบบสอบถามบริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปสมุนไพร และโฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง 
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โดยจะต้องนำมาจำแนกหมู ่ที ่ของกลุ ่มตัวอย่างแต่ละคน กลุ ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้านทั ้งที ่เป็น 
เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ ้นไป และอายุไม่เกิน 70 ปี จนครบตามจำนวน 
นอกจากนี้ผู ้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู ้ถูกวิจัยยอมรับในการทำวิจัยอย่างเต็มใจ พร้อมนำเสนอข้อมูลใน
ภาพรวมเพื่อปกปิดตัวตนของผู้ถูกวิจัย เนื่องจากมีจรรยาบรรณทางการวิจัยในคนที่ผู้วิจัยต้องปฏิบัติ
ตามหลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิดังภาพที่ 3.3 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.3 แผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 

ตำบลบ้านบางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 

N = 4,872 
 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดบางน้ำผึ้งนอก หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำผึ้ง 
หมู่ที่ 3 บ้านบางน้ำผึ้ง  หมู่ที่ 4 บ้านบางน้ำผึ้ง 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรง  หมู่ที่ 6 บ้านไฟไหม้ 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาสัก หมู่ที่ 8 บ้านคลองบ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 9 บ้านบางน้ำผึ้ง  หมู่ที่ 10 บ้านคลองบางน้ำผึ้ง 
หมู่ที่ 11 บ้านบางน้ำผึ้ง 

หมู่ท่ี 1 
N’=679 
n’=56 

หมู่ท่ี 2 
N’=97 
n’=8 

หมู่ท่ี 3 
N’=340 
n’=28 

หมู่ท่ี 4 
N’=346 
n’=29 

หมู่ท่ี 5 
N’=151 
n’=12 

หมู่ท่ี 6 
N’=72 
n’=6 

หมู่ท่ี 7 
N’=242 
n’=20 

หมู่ท่ี 8 
N’=297 
n’=24 

หมู่ท่ี 9 
N’=910 
n’=75 

หมู่ท่ี 10 
N’=1,171 

n’=96 

หมู่ท่ี 11 
N’=567 
n’=46 

กลุ่มตัวอย่าง 
n = 400 

Step 1st: Purposive / Judgmental Sampling 

Step 2nd: Probability Proportional to Size Sampling 

Step 3rd: Convenience / Accidental Sampling 
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3.3 จริยธรรมการวิจัยในคนและจรรยาบรรณในการวิจัยสำหรับนักวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการวิจัยและคำนึงถึงจรรยาบรรณของ
นักวิจัยที่พึงปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ดังนี้  

1) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านบางน้ำผึ้งที่มีอายุ 18 
ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าสู่นิติภาวะ ที่สามารถให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่
ภายใต้การดูแล  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกำหนดนั้นมิได้เป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable 
Group) ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด ได้แก่ บุคคล 
ผู้อ่อนด้อยทางฐานะการเงิน หรือการศึกษา หรือผู้อ่านเขียนไม่ได้  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาหายได้ 
ผู้ป่วยด้วยโรคที่สังคมไม่ยอมรับ ผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต
ความทรงจำ หรือมีความผิดปกติในด้านพฤติกรรม เด็กที ่อยู ่ในสถานพินิจหรือสถานสงเคราะห์  
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ทารกในครรภ์หรือหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้ลี้ภัย นักโทษหรือผู้ต้องขัง 
กลุ่มคนไร้ที่อยู่ ชนกลุ่มน้อย หรือผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ  
ผู้เสพหรือผู้ขายสารเสพติด (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน, 2559, น. 5) 

3) ผู ้ว ิจัยเคารพในศักดิ ์ศรีของมนุษย์ (Respect for Human Dignity) และเปิด
โอกาสให้ผู ้ถูกวิจัยให้ความยินยอมโดยสมัครใจที่จะให้ข้อมูลตามขอบเขตการศึกษา (Free and 
Informed Consent) อีกทั ้งให้อิสระแก่ผู ้ถูกวิจัยในการที ่จะทำแบบสอบถามเพื ่อเคารพในสิทธิ  
ความศรัทธา ความเชื่อ และความรู้สึก รวมถึงจะรักษาความลับและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวเ้ป็น
ความลับ (Respect for Privacy and Confidentiality) และจะนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น 
(สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน, 2559, น. 2) 

4) ผู ้วิจัยออกแบบการสุ่มตัวอย่างที่กระจายการเก็บข้อมูลตามสัดส่วนของพื้นที่ 
พร้อมทั้งจะเก็บข้อมูลจากผู้ถูกวิจัยอย่างยุติธรรม โดยที่ไม่แบ่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
การกระจายความเสี ่ยงและประโยชน์ที ่เกิดขึ ้นต่อผู ้ว ิจัยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน, 2559, น. 3) 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัยในการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากการวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
เป็นฐานความรู้ในการขับเคลื่อนชุมชน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2557, น. 15-16) ได้ให้ความหมายของ 
การมีจรรยาบรรณว่า การยอมรับวิถีทางปฏิบัติของวิชาชีพนั้น อาชีพนักวิจัยก็จำเป็นที่จะต้องมี
จรรยาบรรณเช่นกัน โชติ บดีรัฐ (2561, น. 19-20) เสนอจรรยาบรรณที่นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 9 ประการ ได้แก่ 
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1) ต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ไม่นำผลงานคนอื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น และต้องให้เกียรติ อ้างอิงข้อมูลที่
นำมาใช้ในงานวิจัย 

2) นักวิจัยจะต้องตระหนักถึงข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยหรือ
สังกัดตนเอง 

3) นักวิจัยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย และมีความรู้เพียงพอต่ อ 
การทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  

4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ ่งที่ศึกษาวิจัยทั้งสิ ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  
ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและเที่ยงตรง มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 

5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที ่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  
ไม่คำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้ผู้ว ิจัย
จะต้องอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง บีบบังคับ  
และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย  
ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตัวหรือความลำเอียงทางวิชาการส่งผลต่อการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบ
ทางวิชาการ 

7) นักวิจัยจะต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและถูกต้อง เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่อธิบายข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง 

8) นักวิจัยเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื ่น มีความใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั ้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการเพื ่อนำไปสู่  
การปรับปรุงงานวิจัยให้ถูกต้อง 

9) นักวิจัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ มีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลัง สติปัญญา
ในการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิจัย และประโยชน์สุขของสังคมและเพ่ือนมนุษย์ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรมสากล 3 ข้อ 
ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2559, น. 1-4) คือ  
การเคารพในบุคคล (Respect for Person) การให้ประโยชน์ (Beneficence) และความยุติธรรม 
(Justice) รวมถึงผู้วิจัยยังได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการวิจัยที่นักวิจัย
ควรจะปฏิบัติและพึงมี เพ่ือทำให้การวิจัยในครั้งนี้มีความถูกต้องและเหมาะสม 
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3.4 การนิยามเชิงปฏิบัติการและการออกแบบเคร่ืองมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้อธิบายการนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นการให้ความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ว่าให้นิยามที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้อย่างไร วัดตัวแปรอย่างไร และแปลผลของตัวแปรที่ถูก
วัดไปแล้วนั้นอย่างไร เพ่ือทำให้มีแนวทางในการศึกษาเป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน และอธิบายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  

 
 การนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 

ตัวแปรที่นำมาใช้สร้างมาตรวัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความพร้อมของชุมชน ความผูกพัน
ต่อชุมชน กรอบนโยบายการท่องเที ่ยว การมีส ่วนร่วมของประชาชน และความสำเร ็จของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่ละตัวแปรมีวิธีการสร้างมาตรวัด การนิยามเชิงปฏิบัติการตามลำดับ ดังนี้ 

1) ความพร้อมของชุมชน หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้ผู้นำและสมาชิกในชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของชุมชนและการท่องเที่ยวของชุมชน (บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , 2551 อ้างถึงใน ปิยธิดา  
ปาลรังสี, 2557, น. 44) ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การร่วมลงมือพัฒนาให้พื้นที่เป็นการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในพื้นที่ อนุรักษ์ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น. 7)  

(2) ผู ้นำชุมชน หมายถึง การที ่ผ ู ้นำชุมชนเป็นผู ้ม ีความเสียสละและอุทิศตน  
เข้าใจความต้องการของชุมชน สามารถชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสำคัญของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว (ปิยธิดา ปาลรังษี , 2557,  
น. 5)  

(3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนได้รับความรู้ใน 
การประกอบอาชีพ มีรายได้ของครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนา
ในทางที่ดีขึ ้น มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนและมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน  
และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างท่ัวถึง (ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 6, วันทนา ขาวคม, 2558, น. 6) 

(4) ความรู ้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ หมายถึง การที ่สมาชิกในชุมชนมี
ความสามารถทางวิชาการที่สูง มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาวิชาชีพ
ในทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Williams, 2014,  
p. 7) 
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2) ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง การที ่บุคคลมีการแสดงออกทั้งการกระทำ 
ทัศนคติ และความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความสนใจในความ
เป็นไปของชุมชนอย่างเต็มใจและพยายามกระทำในสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน ยอมเสียสละทางด้านกำลังกายและ
สมองอย่างเต็มที่ในการทำงาน (ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2513, น. 46; สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, 
น. 6) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

(1) ความพึงพอใจในชุมชน หมายถึง การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่า ความภูมิใจ  
มีจิตอาสาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน มีความแน่วแน่ ความภาคภูมิใจของการเป็นสมาชิก
ในชุมชน และต้องการที่จะทำให้อยู่ในฐานะสมาชิกของชุมชน (Stinner, Loon & Chung, 1990  
อ้างถึงใน ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2513, น. 8; ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 5; สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 
2554, น. 5) 

(2) ความเชื ่อมั ่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน หมายถึง ความรู ้สึกยอมรับ 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน รวมถึงรู้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมของ
ชุมชนมีความสอดคล้องกับของตนเอง (สุธราทิพย์ เข็มน้อย, 2554, น. 6) 

(3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลได้เริ่มเข้ามาอาศยัอยู่
ในชุมชนบางน้ำผึ้งจนถึงปัจจุบัน (Newstrom, 2015, p. 236) 

3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบองค์การชมุชน
และส่งผลกระทบต่อการทำงานในชุมชน ทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน 
และเงื่อนไขนโยบายของภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน (ธนาศิลป์ 
เสี้ยวทอง, 2553 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังสี, 2557, น. 45) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  

(1) นโยบายของภาครัฐ หมายถึง นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ ่น สร้างมาตรฐาน  
การท่องเที ่ยวของชุมชนที่ดีขึ ้น เพิ ่มจำนวนนักท่องเที ่ยว  และการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้าน 
การท่องเที่ยวจากภาครัฐ เพื่อทำให้เกิดการกระจายรายได้และการพัฒนาชุมชน (ปิยธิดา ปาลรังษี, 
2557, น. 5) 

(2) การตื ่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที ่ยว หมายถึง การที ่ชุมชน ได้
ตระหนักถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายทั้งของ
ภาครัฐและท้องถิ่นผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน 

(3) ความช่วยเหลือจากภายนอก หมายถึง การที่ชุมชนได้รับการช่วยเหลือจาก 
รัฐบาลท้องถิ่น นักวิชาการ และเอกชน ทั้งสิ ่งที่ไม่ใช่เงินและเป็นเงินในการพัฒนาชุมชนและการ
ท่องเที่ยว (Nitikasetsoontorn, 2014, p. 66) 
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4) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวแปรที่กำหนดความหมายเชิงปฏิบัติการไว้
ว่า หมายถึง ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของชุมชน เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุ 
การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล และการแบ่งปันผลประโยชน์ (พะยอม ธรรม
บุตร, 2549; ถวิลวดี บุร ีก ุล , 2548, น. 3 อ้างถึงใน ณัฐฐา ว ิน ิจนัยภาค , 2556, น. 72-73) 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 

(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง สมาชิกในชุมชนควรได้รับโอกาสในการ
เข้าร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการก่อนตัดสินใจในพื้นที่ของตนเอง ไปจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  
โดยที ่กระบวนการก่อนเร ิ ่มต้นมีความสำคัญที ่จะต้องตระหนักให้ช ุมชนเข ้ามาส่วนร่วมใน  
การพิจารณาผลกระทบเชิงลบและบวก และตัดสินใจความเป็นไปที่จะจัดทำการท่องเที่ยว (พะยอม 
ธรรมบุตร, 2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษ,ี 2557, น. 40) 

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สมาชิกของชุมชนล้วนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและกิจการการท่องเที่ยว จึงต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุล่วง (พะยอม 
ธรรมบุตร, 2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, น. 40) 

(3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ หมายถึง เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่จะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ทางวัตถุ เงินตรา และสังคมกัน
อย่างเป็นธรรม และจัดสรรผลผลิตของกิจกรรมหนึ่งๆ (ถวิลวดี บุรีกุล , 2548, น.3 อ้างถึงใน ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค, 2556, น. 72-73) 

(4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง สมาชิกในชุมชนควร
ร่วมกันประเมินทั ้งการพัฒนาและตัวบุคคลขององค์กรชุมชนเพื ่อปรับปรุงแผนของการพัฒนา  
การท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว (พะยอม ธรรมบุตร, 2549 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี, 2557, 
น. 40) 

5) ความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง ทัศนคติของสมาชิกในชุมชนต่อ
การรับรู้ถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเครื ่องมือที่จะเข้ามาช่วยสร้างประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุ มชน 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

(1) การพัฒนาส ังคม หมายถ ึง การท ่องเท ี ่ยวโดยช ุมชนจะต ้องทำให้ เกิด 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชน 
(พจนา สวนศรี, 2546, น. 21, Nitikasetsoontorn, 2014, pp. 25-27) 

(2) การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำให้เศรษฐกิจ
ของชุมชนดีขึ้นเพื่อทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้คนในชุมชนได้รับรายได้และมีโอกาสใน 
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การจ้างงานที่เพ่ิมมากขึ้น เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในด้านการลดความยากจน และนำมา
สู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (อพท., 2558, น. 28-29; สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2554, น. 24-30) 

(3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวโดยชุมชนจะต้อง
ทำให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่
และอนาคต ยังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายของการลดผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่อสิ ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างความตระหนักด้านสิ ่งแวดล้อม (Nitikasetsoontorn, 2014, pp.  
25-27; ยศ สันตสมบัติ, 2544, น. 197 อ้างถึงใน สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546, น. 53-54) 

 
 การวัดตัวแปรและการแปลผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ตัวแปรแต่ละ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผู ้วิจัยได้สร้างขึ ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องทั ้งตำรา  
เอกสาร รายงานการประชุม วารสาร และสิ ่งตีพิมพ์ต่างๆ โดยที่ตัวแปรความพร้อมของชุมชน  
ความผูกพันต่อชุมชน กรอบนโยบายการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสำเร็จของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะใช้มาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) เป็นมาตรวัดที่แบ่งตัวแปรออกเป็น
กลุ่ม จัดลำดับ และวัดระยะห่างที่เท่ากัน เพียงแต่ไม่มีการเริ่มต้นของ 0 ที่เป็นจริง (พิชิต พิทักษ์เทพ
สมบัติ, 2540, น. 164)  

สำหรับการกำหนดน้ำหนักคะแนนของตัวเลือกที่ใช้ในแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้  
การวัดแบบ Likert Scale ที่มีระดับของน้ำหนักตัวเลือกเป็น 5 ระดับที่ใช้มาตรฐานแบบ Rating 
Scale (Johns, 2010, pp. 2-3) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบไม่
แสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย ดังนี้ 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด (Agree Strongly) ค่านำ้หนักเท่ากับ  5 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก (Agree)  ค่านำ้หนักเท่ากับ  4 
เห็นด้วยปานกลาง (Undecided)  ค่านำ้หนักเท่ากับ  3 
เห็นด้วยน้อย (Disagree)   ค่านำ้หนักเท่ากับ  2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด (Disagree Strongly) ค่านำ้หนักเท่ากับ  1 

อย่างไรก็ตามการใช้ระบบมาตรวัดข้างต ้นจะใช ้ก ับตัวแปรความพร้อมของชุมชน  
ความผูกพันต่อชุมชน กรอบนโยบายการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในขณะที่การให้ความหมายของระบบมาตรวัดของตัวแปรการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะเปลี่ยนเป็นระดับของการมีส่วนร่วมแทน “มีส่วนร่วมมากที่สุด มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก 
มีส่วนร่วมปานกลาง มีส่วนร่วมน้อย และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด” 
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สำหรับระดับของเกณฑ์การแปลผลของคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้หลักการแบ่งช่วงการแปล 
ตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) เพราะทำให้เห็นสัดส่วนของการกระจาย
ทัศนคตแิละการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (โชติ บดีรัฐ, 2561, 
น. 175-177) โดยมีสูตรในการคำนวณหาอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

สูตร 

ช่วงของอันตรภาคชั้น = 
ระดับของคะแนนท่ีสูงท่ีสุด - ระดับของคะแนนท่ีต่ำท่ีสุด

จำนวนการแบ่งชั้นอันตรภาค
 

 

คำนวณ 

ช่วงของอันตรภาคชั้น = 
5 - 1

5
 

= 0.80 
ดังนั้นจะเห็นการแบ่งอันตรภาคชั้นทั้งหมด ดังนี้ 

4.21 - 5.00  หมายถึง  เห็นด้วย/มีส่วนร่วมมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง  เห็นด้วย/มีส่วนร่วมมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง  เห็นด้วย/มีส่วนร่วมปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง  เห็นด้วย/มีส่วนร่วมน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง  เห็นด้วย/มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 
 การออกแบบเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 ส่วน คำถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
พัฒนาและนำมาใช้จากผู้ที่เคยศึกษาในประเด็นนี้มาก่อน โดยแหล่งที่มาของแบบสอบถามในส่วนที่  
1 – 5 นั้น สามารถจำแนกได้ตามแต่ละตัวแปร โดยแบ่งออกเป็น ความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วย 
4 ตัวแปร ความผูกพันต่อชุมชน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร กรอบนโยบายการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
3 ตัวแปร การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 5 ตัวแปร และความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ส่วนคำถามในส่วนที่ 6 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 
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1) ส่วนที่ 1 ความพร้อมของชุมชน 
คำถามสำหรับส ่วนที ่  1 จะแสดงรายละเอียดของตัวแปร ความพร้อมของช ุมชน  

โดยประกอบไปด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร คือ 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้ทำการศึกษาจาก
งานวิจัยของสุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) จันทร์พร ช่วงโชติ (2554) สุจันทรา สะพุ่ม (2559)  
2) ผู้นำชุมชน ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของ Nitikasetsoontorn (2014) ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) 
ว ันทนา ขาวคม (2558) 3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ ได้ทำการศึกษาจากงานวิจ ัยของ 
Nitikasetsoontorn (2014) ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) วันทนา ขาวคม (2558) 4) ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารการจัดการ ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของ Williams (2014) โดยมีแหล่งรายละเอียด
ที่มาของแบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ความพร้อมของชุมชน 

ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

Interval Scale  
โดยใช้การวัดแบบ 

Likert Scale 

สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554)  
จันทร์พร ช่วงโชติ (2554) 
สุจันทรา สะพุ่ม (2559) 

1-4 

2) ผู้นำชุมชน Nitikasetsoontorn (2014) 
ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) 
วันทนา ขาวคม (2558) 

5-8 

3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ Nitikasetsoontorn (2014) 
ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) 
วันทนา ขาวคม (2558) 

9-12 

4 )  คว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ ใน 
การบริหารการจัดการ 

Williams (2014) 
13-17 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

2) ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อชุมชน 
คำถามสำหรับส ่วนที ่  2 จะแสดงรายละเอียดของต ัวแปร ความผูกพันต ่อช ุมชน  

โดยประกอบไปด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร คือ 1) ความพึงพอใจในชุมชน ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัย
ของ ปรียานุช วิร ิยราชวัลลภ (2513) สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) ปิยธิดา ปาลรังสี (2557)  
2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของสุธราทิพย์ เข็มน้อย 
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(2554) ปรียานุช วิริยราชวัลลภ (2513) และ 3) ระยะที่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้ทำการศึกษาจาก
งานว ิจ ัยของ Stinner, Loon and Chung (1990) โดยสามารถแหล ่งรายละเอ ียดท ี ่มาของ
แบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อชุมชน 

ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

1) ความพึงพอใจในชุมชน Interval Scale  
โดยใช้การวัดแบบ 

Likert Scale 

ปรียานุช วิริยราชวลัลภ (2513) 
สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) 
ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) 

18-22 

2) ความเช ื ่อม ั ่นและยอมรับ
เป้าหมายของชุมชน 

Interval Scale  
โดยใช้การวัดแบบ 

Likert Scale 

ปรียานุช วิริยราชวลัลภ (2513) 
สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) 

23-26 

3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน Ratio Scale Stinner, Loon and Chung 
(1990) 

66 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

3) ส่วนที่ 3 กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
คำถามสำหรับส่วนที่ 3 จะแสดงรายละเอียดของตัวแปร กรอบนโยบายการท่องเที ่ยว  

โดยประกอบไปด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร คือ 1) นโยบายของภาครัฐ ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัย
ของ Williams (2014) ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) 2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว 
ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของ Williams (2014) สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) 3) ความช่วยเหลือ
จากภายนอก ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของ Nitikasetsoontorn (2014) โดยสามารถแหล่ง
รายละเอียดที่มาของแบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 

ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

1) นโยบายของภาครัฐ 
Interval Scale  

โดยใช้การวัดแบบ 
Likert Scale 

Williams (2014) 
ปิยธิดา ปาลรังสี (2557) 

27-30 

2) การตื ่นตัวต่อการวางแผน
และกิจกรรมท่องเที่ยว 

Williams (2014) 
สุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) 

31-34 
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ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 
3) ความช่วยเหลือจากภายนอก Nitikasetsoontorn (2014) 35-38 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

4) ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
คำถามสำหรับส่วนที ่ 4 จะแสดงรายละเอียดของตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยประกอบไปด ้ วยต ั วแปรย ่ อย  4 ต ั วแปร  ค ื อ  1)  การม ี ส ่ วนร ่ วม ในการต ั ดส ิน ใจ  
ได ้ทำการศ ึกษาจากงานว ิจ ัยของคมล ักษณ์ สงท ิพย ์  (2557)  ดวงร ัตน ์  แตงทอง (2555)  
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของอรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) 
วันทนา ขาวคม (2558) ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์  
ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของอรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) วันทนา ขาวคม (2558) คมลักษณ์  
สงทิพย์ (2557) ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
ได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของอรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) วันทนา ขาวคม (2558) คมลักษณ์  
สงทิพย์ (2557) ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) โดยสามารถแหล่งรายละเอียดที่มาของแบบสอบถามได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.4 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด 
แหล่งที่มาของ
แบบสอบถาม 

ข้อที่ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

Interval Scale 
โดยใช้การวัดแบบ 

Likert Scale 

คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) 
ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) 

39-43 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อรวรรณ เกิดจันทร์ ( 2557) 
วันทนา ขาวคม (2558) 
ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) 

44-47 

3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) 
วันทนา ขาวคม (2558) 
คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) 
ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) 

48-51 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 

อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) 
วันทนา ขาวคม (2558) 

52-55 



137 

 

ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด 
แหล่งที่มาของ
แบบสอบถาม 

ข้อที่ 

คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) 
ดวงรัตน์ แตงทอง (2555) 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

5) ส่วนที่ 5 ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
คำถามสำหรับส่วนที่ 5 จะแสดงรายละเอียดของตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน โดยประกอบไปด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร คือ 1) การพัฒนาสังคม 2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3) การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทั ้งสามตัวแปรย่อยได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของ 
Nitikasetsoontorn (2014) ยศ สันตสมบัติ (2544) พจนา สวนศรี (2546) อพท. (2558) และ
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2554) โดยสามารถแหล่งรายละเอียดที่มาของแบบสอบถามได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.5 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ส่วนที่ 5 ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตัวแปรย่อย ระดับมาตรวัด แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 
1) การพัฒนาสังคม 

Interval Scale  
โดยใช้การวัดแบบ 

Likert Scale 

Nitikasetsoontorn (2014) 
ยศ สันตสมบัติ (2544) 
พจนา สวนศรี (2546) 

56-58 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 59-61 
3) การพ ัฒนาส ิ ่ งแวดล ้ อม 
และวัฒนธรรม 

62-63 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

6) ส่วนที่ 6 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
คำถามสำหรับส่วนที่ 6 จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน  มีลักษณะเป็นคำถาม 
แบบปิด (Close-Ended Question) โดยสามารถแหล่งรายละเอียดที ่มาของแบบสอบถามได้
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.6 แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ส่วนที่ 6 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การจำแนกประเภท ข้อที่ 

1) เพศ Nominal Scale 1. ชาย  
2. หญิง 

64 

2) อายุ Ratio Scale ระบุเอง 65 
3) ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน Ratio Scale ระบุเอง 66 
4) การศึกษา Ordinal Scale 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 

2. ปริญญาตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 

67 

5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน Ordinal Scale 1. ต่ำกว่า 15,000 บาท 
2. 15,000 – 20,000 บาท 
3. 20,001- 25,000 บาท 
4. 25,001-30,000 บาท 
5. สูงกว่า 30,000 บาท 

68 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

3.5 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

3.5.1 ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ
วิชาการ เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบสอบถาม 

3.5.2 สร้างแบบสอบถามและนำแบบสอบถามที่ได้ออกแบบและร่างไว้ มาทำการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและพิจารณาเนื้อหา (Content Validity) จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 5 ท่าน เพื่อให้แบบสอบถามถูกต้องแม่นยำและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 
ครั้งนี้ให้มากที่สุด โดยมีเกณฑ์ของการตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือที่เรียกว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ว่าจะต้องมีค่าเฉลี ่ยตั ้งแต่ 0.5 ขึ ้นไป จะถือว่า 
ข้อความนั้นมีความเที่ยงตรงและสมควรที่จะนำไปใช้ในการศึกษา หากข้อความไหนไม่ถึงเกณฑ์ผู้วิจัย
จะนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.5.3 นำแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงและปรับแก้ไขตามคำแนะนำ
ของผู ้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที ่ปรึกษา มาทดลองใช้กับกลุ ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด  
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เพื ่อค้นหาข้อบกพร่องของข้อความที่ใช้วัดตัวแปรดังกล่าว โดยได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) มาใช ้ ในการคำนวณหาค ่ าส ั มประส ิทธ ิ ์ อ ั ลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้สำหรับประมาณค่าความเชื่อถือได้
ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องภายในของมาตรวัดที่ประกอบด้วยข้อความชุดหนึ่งที่แต่ละข้อความ
ที่มีสอดคล้องกันในประเด็นที่วัด การทดสอบจะใช้วิธีทดสอบกับกลุ่มผู้ถูกทดสอบเพียงครั้งเดียวแล้ว
นำข้อมูลหลังการทดสอบมาพิจารณาตรวจสอบว่าข้อความใดในมาตรวัดหนึ่งๆ ควรที่คงอยู่หรือตัด
ออกไปจากมาตรวัด ข้อความที่คงอยู ่จะเป็นข้อความที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นที่วัดกับ
ข้อความอื่นๆ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าที่มีความน่าเชื่อถือหรือค่าความเชื่อมั่นสูง คือค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 
โดยมาตรฐานทั่วไปควรมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.70 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพิจารณาจากค่า
อื่นๆ ต่อไปนี้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์, 2534, น. 122, 146-147 อ้างถึงใน ธีราพร ทวีธรรมเจริญ, 
2545, น. 40) 

1) ค่า Corrected Item – Total Correlation ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนน 
แต่ละข้อความกับคะแนนรวมของข้อความทั้งหมด โดยไม่รวมคะแนนของข้อความนั้น ซึ่งถ้าหาก
ข้อความดังกล่าวมีค่าต่ำกว่าข้อความอื่นอย่างเห็นได้ชัด หรือมีค่าเป็นลบ จะแสดงให้เห็นว่าข้อความ
นั้นไม่สอดคล้องกับข้อความอ่ืน จะพิจารณาตัดข้อความนั้นออก  

2) ค่า Alpha If Item Deleted คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่าถ้าตัดข้อความใดข้อความ
นั้นในมาตรวัดออกไปจะทำให้ค่าความเชื่อมั่นหรือค่าความสัมพันธ์ของมาตรวัดนั้นสูงขึ้นหรือต่ำลง
เท่าใด 

อย่างไรก็ตามในการตัดข้อความใดออก จะพิจารณาความสำคัญของเนื ้อหาในแต่ละ
ข้อความ หากพิจารณาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นข้อความที่มีเนื้อที่เป็นสาระสำคัญทางทฤษฎีหรือหากตัด
ข้อความนั้นแล้วทำให้ขาดความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาที่ต้องการก็จะพิจารณาไม่ตัดออก โดยจะคง
ข้อความนั้นไว้ในมาตรวัด 

3.5.4 เมื ่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและทดลองใช้กับกลุ่มประชากรเรียบร้อยแล้ว  
ผู ้วิจัยจะนำแบบสอบถามไปเสนออาจารย์ที ่ปรึกษาอีกครั ้ง เพื ่อให้อาจารย์ที ่ปรึกษาตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและความถูกต้องอีกครั้ง  

3.5.5 ผู ้ว ิจ ัยจ ึงจะนำเคร ื ่องม ือการว ิจ ัยที ่ม ีประส ิทธ ิภาพและแก ้ไขสมบ ูรณ์แล้ว  
จะนำแบบสอบถามไปทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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3.6 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) และ ค่า Alpha If Item Deleted เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ภายในและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย โดยผู้วิจัยจะทำการนำเสนอข้อมูลของ 
กลุ ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั ้นจะแสดงค่าสัมประสิทธิ ์อ ัลฟาของครอนาค 
และค่า Alpha If Item Deleted โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ 
ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

การอธิบายผลการศึกษาเกี่ยวกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความถี่ และจำนวนร้อยละของ 
กลุ ่มประชากรตัวอย่างจำนวน 30 คน ที ่ใช้ในการทดสอบความน่าเชื ่อถือของเครื ่องมือว ิจัย  
จากการเก็บรวมรวบข้อมูล พบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.30) มากกว่า 
เพศหญิง (ร ้อยละ 36.70) ซึ ่งม ีอาย ุระหว ่าง 31 - 40 ปีมากที ่ส ุด (ร ้อยละ 37.00) รองลงมา 
มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี (ร้อยละ 33.40) และ 41 - 50 ปี และ 51 - 60 ปี (ร้อยละ 14.80)  
มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด ตามลำดับ ส่วนเรื่องของการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่  
สำเร ็จการศึกษาปร ิญญาตร ี (ร ้อยละ 66.70) รองลงมามีว ุฒิการศึกษาต่ำกว ่าปร ิญญาตรี   
(ร้อยละ 33.30) ส่วนรายได้เฉลี ่ยของประชาชนบ้านบางน้ำผึ ้งจะมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท  
(ร้อยละ 44.30) รองลงมาจะมีรายได้เฉลี ่ยอยู ่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 36.70)  
และมีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาทมีสัดส่วนน้อยที่สุดตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนชุมชน
บ้านบางน้ำผึ้งอาศัยอยู่ในชุมชนไม่เกิน 15 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 48.10) ในขณะที่ประชาชน
ในพ้ืนที่อาศัยอยู่ระหว่าง 16-30 ปี มีสัดส่วนรองลงมา (ร้อยละ 40.70) ดังแสดงตามตาราง 3.7 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.7 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทั่วไปกลุ่มประชากรตัวอย่าง 30 คน 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (N) ร้อยละ (%) 
เพศ 

ชาย 19 63.30 
หญิง 11 36.70 

อาย ุ
20 - 30 ปี 9 33.30 
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ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (N) ร้อยละ (%) 
31 - 40 ปี 10 37.00 
41 - 50 ปี 4 14.80 
51 - 60 ปี 4 14.80 
60 ปีขึ้นไป 0 0.00 

 Mean: 35.26, SD.: 10.20, Max: 51, Min: 20 
ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน 

ต่ำกว่า 1 ปี 0 0.00 
1 - 15 ปี 13 48.10 

16 - 30 ปี 11 40.70 
31 - 45 ปี 1 3.70 
45 ปีขึ้นไป 2 7.40 

 Mean: 17.15, SD.: 12.44, Max: 45, Min: 1 
ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 10 33.30 
ปริญญาตรี 20 66.70 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ำกว่า 15,000 บาท 13 43.30 
15,001 – 20,000 บาท 11 36.70 
21,001 – 25,000 บาท 6 20.00 
25,001 – 30,000 บาท 0 0.00 

30,001 บาท ขึ้นไป 0 0.00 

 
 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย 

ส่วนนี้เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ โดยประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพื ้นที ่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ และความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.6.2.1 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัยส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี 
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แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 17 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วย
ค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.949 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์
ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหาก
ผู ้ว ิจ ัยตัดข้อความลำดับที ่ 55 ออก จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ ้นจากค่า Alpha  
โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.950 สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 5 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.859 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 42 ออก จะทำให้ค่า 
Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.869  

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 4 ข้อความ 
สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.876 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความใดก็ตามไม่ได้ส่งผลให้ค่า Alpha  
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิม  

3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์  ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 4 
ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha)  
ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.868 ซึ ่งมีค ่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที ่กำหนด  
เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item 
deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู ้วิจัยตัดข้อความใดก็ตามไม่ได้ส่งผลให้ค่า Alpha  
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิม 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 4 
ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha)  
ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.815 ซึ ่งมีค ่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที ่กำหนด  
เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่  
55 ออก จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.891  

ดังนั้นผู้วิจัยไม่ตดัข้อความใดออก เพราะมีค่าอัลฟามากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (มากกว่า 0.70)  
และถ้าหากตัดข้อความจะทำให้เนื ้อหาของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมผิดไปจากทฤษฎี  
ทำให้ไดผ้ลสรุปว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้ 
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3.6.2.2 ผลการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของเครื ่องมือวิจัยส่วนที ่ 1 ปัจจัยที ่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือ  

1) ความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 17 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.908 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู ้ว ิจ ัยตัดข้อความลำดับที ่ 14 และ 15 ออก  
จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.913  

2) ความผูกพันต่อชุมชน ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 10 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach)ได้เท่ากับ 0.807 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 66 ออก จะทำให้ค่า 
Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.882 

3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 12 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.916 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 29 ออก จะทำให้ค่า 
Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.923  

ดังนั้นผู้วิจัยไม่ตัดข้อความใดออก เพราะมีค่าอัลฟามากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (มากกว่า 0.70) 
และถ้าหากตัดข้อความจะทำให้เนื ้อหาของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมผิดไปจากทฤษฎี  
ทำให้ไดผ้ลสรุปว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้  

3.6.2.3 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัยส่วนที่ 3 ความสำเร็จของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามในเรื่องของความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 8 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถาม 
ด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.943 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า  
ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 63 ออก จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha 
โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.951 สำหรับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ  
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1) การพัฒนาสังคม ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 3 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ 
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)  
ได้เท่ากับ 0.951 ซึ ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที ่กำหนด เมื ่อพิจารณาค่า Alpha if item 
deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 58 ออก จะทำให้ค่า Alpha 
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.975  

2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 3 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ 
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)  
ได ้ เท ่าก ับ 0.852 ซ ึ ่ งม ีค ่ามากกว ่าเกณฑ์ของค ่าอ ัลฟาท ี ่กำหนด เม ื ่อพ ิจารณาค่า Alpha  
if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความใดก็ตามไม่ได้ส่งผลให้ค่า Alpha 
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิม  

3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 2 ข้อความ 
สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.790 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด ซึ่งในด้านนี้นั้นมีข้อความ
เพียงสองข้อความเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถท่ีจะพิจารณาค่า Alpha if item deleted ได้  

ดังนั้นผู้วิจัยไม่ตัดข้อความใดออก เพราะมีค่าอัลฟามากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (มากกว่า 0.70) 
และถ้าหากตัดข้อความจะทำให้เนื ้อหาของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมผิดไปจากทฤษฎี  
ทำให้ไดผ้ลสรุปว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้ 

จากการทดสอบค่าอัลฟาของครอนบาคของเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ส่วนข้างต้น ผู้วิจัยได้ทำ 
การสรุปผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัยได้ตามตารางข้างล่างนี้  
 

ตารางท่ี 3.8 ค่าอัลฟาของครอนบาคของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ค่าอัลฟาคอนบาค 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
   (3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 
   (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

0.949 
0.859 
0.876 
0.868 
0.815 

ปัจจัยความพร้อมของชุมชน 
   (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
   (2) ผู้นำชุมชน 

0.908 
0.883 
0.883 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ค่าอัลฟาคอนบาค 

   (3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
   (4) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ 

0.745 
0.863 

ปัจจัยความผูกพันต่อชุมชน 
   (1) ความพึงพอใจในชุมชน  
   (2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน 
   (3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

0.931 
0.919 
0.807 

- 
กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
   (1) นโยบายของภาครัฐ 
   (2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว 
   (3) ความช่วยเหลือจากภายนอก 

0.916 
0.712 
0.847 
0.906 

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   (1) การพัฒนาสังคม 
   (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   (3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

0.943 
0.951 
0.852 
0.790 

 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั ้งนี ้ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูล และใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel จัดทำตารางทางสถิต ิเพื ่อนำเสนอและสรุปผลการวิจ ัย สำหรับสถิติที ่ใช ้ใน  
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ 2 สถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานเบื้องต้น  
การแจกแจงและการกระจายของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

 สถิติเชิงพรรณนา 
ผู้วิจัยนำมาใช้ในการบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ทราบลักษณะโดยทั่วไป

ของตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ และเป็นการทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นของสถิติขั้นสูง (Assumption) ที่
จะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) โดยมีสถิติที่ใช้ (กริช แรงสูงเนิน, 2554, น. 149) ได้แก่  

1) จำนวนความถี่ (Frequency: F) ใช้สำหรับสรุปจำนวนนับของตัวอย่างในแต่ละ 
ตัวแปร สามารถใช้กับกับตัวแปรทุกระดับมาตรวัด  
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2) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: M) ใช้ในการอธิบายค่ากลางของคะแนนในแต่ละตัวแปร  
จะใช้สำหรับสรุปข้อมูลในกรณีท่ีตัวแปรอยู่ในมาตรวัดระดับช่วงมาตรา (Interval Scale)  

3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเพ่ือแสดง
การกระจายข้อมูล จะใช้สำหรับสรุปข้อมูลในกรณีที่ตัวแปรอยู่ในมาตรวัดระดับช่วงมาตรา ( Interval 
Scale)  

4) ใช้อัตราส่วนร้อยละ (Percentage: %) ใช้สำหรับการพรรณนาเพื่อเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มตามและตัวแปรต้น ซึ่งจะสามารถใช้กับกับตัวแปรทุกระดับมาตรวัด 

5) ค่าต่ำสุด (Minimum: MIN) และค่าสูงสุด (Maximum: MAX) ใช้ในการอธิบาย
ระยะห่างของคะแนนในแต่ละตัวแปร จะใช้สำหรับสรุปข้อมูลในกรณีที่ตัวแปรอยู่ในมาตรวัดระดับ 
ช่วงมาตรา (Interval Scale)  

6) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ใช้ตรวจสอบความสมมาตร
ของการแจกแจงของข้อมูล สำหรับค่าความเบ้และความโด่งที่จะอธิบายถึงการกระจายข้อมูลนั้น  
จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ในการทดสอบ โดยจะใช้เกณฑ์กำหนด (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2550) ดังนี้  

ค่า Skewness เท่ากับ 0 หมายถึง การแจกแจงเป็นโค้งปกติ  
ค่า Skewness น้อยกว่า 0 หมายถึง การแจกแจงลักษณะเบ้ซ้าย 
ค่า Skewness มากกว่า 0 หมายถึง การแจกแจงลักษณะเบ้ขวา 
ค่า Kurtosis เท่ากับ 0 หมายถึง การแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
ค่า Kurtosis น้อยกว่า 0 หมายถึง การแจกแจงลักษณะค่อนข้างป้าน 
ค่า Kurtosis มากกว่า 0 หมายถึง การแจกแจงลักษณะค่อนข้างสูงโด่ง 

สำหรับสถิติเชิงพรรณนาผู ้วิจัยจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปร ประกอบด้วย คือ  
1) ตัวแปรความพร้อมชุมชน 2) ตัวแปรความผูกพันต่องชุมชน 3) ตัวแปรกรอบนโยบายท่องเที่ยว  
4) ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5) ตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

 สถิติเชิงอนุมาน 
ผู้วิจัยนำมาใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งจะใช้สถิติที่แตกต่างกันออกไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้กำหนด สำหรับ
การประมวลผลด้วยสถิติทุกตัวจะประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package 
for The Social Sciences-SPSS) โดยมีสถิติเชิงอนุมาน (กริช แรงสูงเนิน, 2554, น. 150) ดังนี้ 
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1) สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Analysis-r) 
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  คือ 1) ตัวแปรความพร้อม 
ของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ตัวแปรความผูกพันต่อชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 3) ตัวแปรกรอบนโยบายท่องเที ่ยวต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 4) ตัวแปร  
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่ามีระดับความสัมพันธ์เป็น
อย่างไร สำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย  
แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation: r) จะต้องใช้กับตัวแปรที่มีมาตรวัดในระดับช่วง (Interval) 
และระดับอัตราส่วน (Ratio) มีเกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
(พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2540, น. 144-147) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ทิศทางความสัมพันธ์ 
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ +1 คู ่ต ัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงมากในทิศทาง

เดียวกัน 
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 คู ่ต ัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงมากในทิศทาง

ตรงกันข้าม 
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 คู่ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน 

เม ื ่อคำนวนค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพ ันธ์ อย ่างง ่ายแบบเพ ียร ์ส ัน (Pearson 
Correlation: r) ได้แล้ว จะสามารถนำเอาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์และได้กำหนดระดับนัยสำคัญ
ของการทดสอบสมมติฐานไว้ที่ 0.01 ของการคำนวณค่า Correlation Coefficient ของตัวแปร (พิชิต 
พิทักษ์เทพสมบัติ, 2540, น. 144-147) โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
0.91 - 1.00 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
0.71 - 0.90 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
0.51 - 0.70 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
0.31 - 0.50 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 
0.01 - 0.30 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก 
0.00 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

2)  สถ ิต ิท ี ่ การถดถอยพห ุค ูณ (Multiple Regression Analysis)  ใช ้สำหรับ 
การทดสอบว่าตัวแปร 1) ตัวแปรความพร้อมของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ตัวแปร
ความผูกพันต่อชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ตัวแปรกรอบนโยบายท่องเที่ยวต่อการมีส่วน
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ร่วมของประชาชน และ 4) ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน มีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด ส่วนการปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรที่
มีผลต่อตัวแปรตามผู้วิจัยได้เลือกใช้ค่าสัมปสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square: 𝑅2) ในการอธิบายระดับ
ของการส่งอิทธิพล การใช้สถิตินี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคจำนวน 2 เทคนิค คือ 

(1) การประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares-
OLS) เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วม
ใดบ้างที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับการจะใช้การประมาณ 
ค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดจะต้องคำนึงถึงสมมติฐานเบื้องต้น (Aussumption) ของเทคนิคนี้
ด้วย (Lani, 2019) คือ  

ก) ตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะสมการเชิงเส้นตรง (Linearity) 
โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Test for Linearity จากค่า Pearson’s Correlation: r ซึ่งจะต้องมี
ค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 

ข) ตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Durbin - Watson ซึ่งจะต้องมี
ค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 1.50 – 2.50 

ค )  ต ั ว แ ป ร ต ้ น แ ต ่ ล ะ ต ั ว แ ป ร จ ะ ต ้ อ ง ม ี ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น เ ท่ า 
(Heteroscedasticity) โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Variance Inflation Factor: VIF ซึ่งจะต้อง
มีค่าความแปรปรวนไม่เกิน 10  

ง) ความซับซ้อนของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม (Tautology) ตัวแปรต้น
และตัวแปรตามแต่ละตัวแปรจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนเชิงเนื้อหากัน 

2.2) การประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (Two-Stage 
Least Squares-2SLS) เพื ่อวิเคราะห์ว ่าปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใดบ้างที ่ทำให้เกิด
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ (Wooldridge, 2012, 
pp. 528-531) เมื่อใช้เทคนิคการประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน ผู้วิจัย  
จึงได้ทำความเข้าใจหลักการของเทคนิคนี้ สำหรับการจะใช้การประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสอง
น้อยที ่ส ุดสองขั ้นตอนจะต้องคำนึงถึงสมมติฐานเบื ้องต้น (Aussumption) ของเทคนิคนี้ด ้วย  
(Lani, 2019) คือ 

ก) ตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผล 
(Casual Closure)  

ข) กรอบแนวคิดจะต้องระบุทิศทางความสัมพันธ์ให้ชัดเจน (Identified 
Models) โดยที่ทิศทางความสัมพันธ์จะต้องเป็นตัวแบบที่มีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
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ค) ตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะสมการเชิงเส้นตรง (Linearity) 
โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Test for Linearity จากค่า Pearson’s Correlation: r ซึ่งจะต้องมี
ค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 

ง) ตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Durbin - Watson ซ่ึงจะต้องมี
ค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 1.50 – 2.50 

จ )  ต ั ว แ ป ร ต ้ น แ ต ่ ล ะ ต ั ว แ ป ร จ ะ ต ้ อ ง ม ี ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น เ ท่ า 
(Heteroscedasticity) โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Variance Inflation Factor: VIF ซึ่งจะต้อง
มีค่าความแปรปรวนไม่เกิน 10  

ฉ) ตัวแปรจะต้องมีลักษณะของการแจกแจงในลักษณะปกติ (Normal 
Distribution) โดยจะพิจารณาจากการทดสอบ Normality Test ด้วยโปรแกรม SPSS 

เมื ่อผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำการทดสอบข้อสมมติฐานเบื ้องต ้นของสถิต ิแล้วน ั ้น ผ ู ้ว ิจ ัยจะทำ  
การทดสอบอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยสถิติ 2SLS เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลจากตัวแปร
ต้นไปยังตัวแปรตามในลักษณะทางตรงที่ต้องผ่านตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable) (Baron & 
Kenny, 1986, pp. 1173-1182) สำหรับการทดสอบด้วยวิธีแบบ 2SLS ตัวแปรคั่นกลางหรือตัวแปร
เครื ่องมือ ( Instrumental Variable) จะต้องเป็นตัวแปรสังเกต (Observed Variable) เท่านั้น  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดประเภทของตัวแปรแต่ละชนิด ดังนี้ คือ ความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยช ุมชนเป็นต ัวแปรตาม (Dependent Variable) ในขณะที ่ต ัวแปรภายใน (Endogenous 
Variable)  ม ี  3 ต ั วแปร ประกอบด ้ วย  ความพร ้อมของช ุ มชน ความผ ูกพ ันต ่อช ุ มชน  
และกรอบนโยบายการท่องเที่ยว และตัวแปรเครื่องมือมี 4 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน 
การติดตามและประเมินผลที่ตัวแปรภายในจะส่งอิทธิพลต่อตัวแปรตามผ่านตัวแปรเครื่องมือเหล่านี้  
ผู ้ว ิจัยได้จัดทำตารางจำแนกตัวแปรแต่ละประเภทเพื ่อทำให้เกิดความเข้าใจกรอบแนวทางใน  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแต่ละชนิด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.9 ประเภทและลักษณะของตัวแปรที่ใช้ผ่านสถิติเชิงอนุมาน 

ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 1) ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Y) 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (M) 



150 

 

ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)  1) ความพร้อมของชุมชน (X1) 

2) ความผูกพันต่อชุมชน (X2) 
3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว (X3) 
4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (M) 

ตัวแปรเครื่องมือ (Instumental Variable) 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

หมายเหตุ: พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 โครงสร้างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวน 6 สถิติ และสถิติเชิงอนุมาน จำนวน 3 สถิติ  
เพ่ือนำมาใช้ตอบคำถามการวิจัยในครั้งนี้ โดยจะมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

Inferential Statistics 

2SLS r OLS 

หาความส ัม - 
พันธ ์ระหว ่าง 
ตัวแปรต้นกับ 
ตัวแปรตามจะ 
ต ้ อ ง ใ ช ้ กั บ 
ตัวแปรทุกตัว 

ทดสอบความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรต้นกับ 
ตัวแปรตามในลักษณะ 
ทำนายอิทธิพลที ่ต ัว- 
แปรต้นมีต่อตัวแปรตาม
ในสมมติฐานที่ 1-4 

ทดสอบความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรต้นกับ 
ตัวแปรตามในลักษณะ 
ทำนายอิทธิพลที ่ต ัว - 
แปรต้นมีต่อตัวแปรตาม
ในสมมติฐานที่ 5 

Descriptive Statistics 

บรรยายผลการวิเคราะห์ข้อ- 
ม ูลเบ ื ้องต ้นเพ ื ่อให ้ทราบ 
ลักษณะโดยทั่วไปของตัวแปร
ที ่ เก ็บรวบรวมได ้และเป็น 
การทดสอบสมมติฐานเบื้อง 
ต้นทุกตัวแปร 

F, M, S.D., %, Max, Min 
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1) นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเบื้องต้น จากนั้น
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทำการจัดการข้อมูล (Cleaning Data) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องใน 
การกรอกข้อมูล 

2) นำข้อมูลทั ้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยสถิต ิเชิงพรรณนา พร้อมนำเสนอข้อมูล 
ด้วยตารางการนำเสนอข้อมูลอย่างง่าย เพ่ือทำให้เห็นสัดส่วนของการแจกแจงข้อมูล 

3) ทดสอบข้อสมมติฐานเบื้องต้นของสถิติ (Assumption) ของตัวแปรทุกตัวแปร 
4) ทำการทดสอบสมมติฐานที่  1-4 ด ้วยสถิต ิการถดถอยพหุค ูณ (Multiple 

Regression) โดยใช้เทคนิคการประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) เพื่อให้ทราบ
ระดับของการทำนายอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรคั่นกลางและจากตัวแปรคั่นกลางไป
ยังตัวแปรตาม ประกอบกับทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) 
เพ่ือให้ทราบทิศทางและระดับของความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละตัวแปร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.5 วิธีการทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 

5) ทำการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
โดยใช้เทคนิคการประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS) โดยก่อนที่จะทำ
การทดสอบนั้นจะต้องตรวจสอบเส้นทางการส่งอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวว่าจะต้องมีอิทธิพลต่อกัน 
(P Value น้อยกว่า 0.05) 

1) ทรัพยากร 
2) ผู้นำชุมชน 
3) การตระหนัก 
4) การบริหารการจัดการ 

1) สมาชิกของชุมชน 
2) ความเชื่อม่ันชุมชน 
3) ระยะเวลาที่อาศัย 

1) นโยบายของภาครัฐ 
2) การต่ืนตัว 
3) ความช่วยเหลือ 

Multiple Regression: OLS 

สมมติฐานที่ 1 

1) การตัดสินใจ 
2) การปฏิบัติงาน 
3)  การแบ ่งปัน
ผลประโยชน์ 
4)  การต ิดตาม
และประเมินผล 

Multiple Regression: OLS 

สมมติฐานที่ 2-4 

ความสำเร็จ การมีส่วนร่วม 

 

 

ตัวแปรแฝง 

ตัวแปรสังเกต 
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ภาพที่ 3.6 วิธีการทดสอบสมมติฐานที่ 5 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงมาจาก Powintara, 2017, pp. 51-53. 

6) การทำสรุปผลการทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
จากการเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้ได้คำตอบของคำถามการวิจัยใน

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) เพียงโปรแกรมเดียว
เท่านั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามวิจัยจะใช้ ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel)  
ในการกรอกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เนื่องจากโปรแกรมเอ็กซ์เซลเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ใน
ระบบออนไลน์ได้จึงทำให้ง่ายในกรอกข้อมูล อีกทั้งยังสามารถนำเข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ได้ด้วย 
 

3.8 ระยะเวลาในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 

 

 

ตัวแปรแฝง 

ตัวแปรสังเกต 

ความสำเร็จ 

ความพร้อมของชุมชน 

ความผูกพันต่อชุมชน 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 

ตัวแปร
เครื่องมือ 

การตัดสินใจ 

การปฏิบัติงาน 

แบ่งปัน 

ติดตาม ประเมิน 

สมมติฐานที่ 5 

Multiple Regression: 2SLS 
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ตารางท่ี 3.10 แผนการดำเนินงานวิจัย 

รายละเอียด ระยะเวลาจัดทำวิจัย เริ่ม พ.ศ. 2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1) เสนอหัวข้อวิจัย             
2) รวบรวมเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง             
3) เขียนและปรับปรุงโครงร่างการวิจัย             

รายละเอียด ระยะเวลาจัดทำวิจัย เริ่ม พ.ศ. 2562 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4) นำเสนอโครงร่างการวิจัย             
5) ออกแบบเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม)             
6) เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม             
7) วิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม SPSS             
8) เขียนรายงานผลการวิจัย             
9) นำเสนอผลการวิจัย             
10) ประเมินผล             
11) แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำจากประธานสอบ             
12) ส่งรายงานการวิจัย             
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3.9 บทสรุป 

การศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกรอบแนวคิดที่ได้จาก  
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ผู้วิจัยได้เลือก
ระบบการวัดแบบ Likert Scale ที่มี 5 ระดับการวัด โดยใช้ระบบการแปลความของค่าเฉลี่ยเป็น  
5 ระดับ คือ เห็นด้วย/มีส่วนร่วมมากที่สุด เห็นด้วย/มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก เห็นด้วย/มีส่วนร่วม 
ปานกลาง เห็นด้วย/มีส่วนร่วมน้อย และเห็นด้วย/มีส่วนร่วมน้อยที่สุด และการแปลความสัมพันธ์เป็น 
6 ระดับ คือ มีความสัมพันธ์ก ันสูงมาก มีความสัมพันธ์ก ันสูง มีความสัมพันธ์ก ันปานกลาง  
มีความสัมพันธ์กันต่ำ มีความสัมพันธ์กันต่ำมาก และไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับการศึกษาในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อพิจารณาการแจกแจงของข้อมูลและสถิติ  
เชิงอนุมานเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน 

ผู ้ว ิจ ัยได้ทำความเข้าใจถึงจรรยาบรรณในการวิจัยเพื ่อ ใช้เป็นหลักในการศึกษาและ
ดำเนินงานวิจัยฉบับบนี้ และต้องสอดคล้องกับแบบแผนจริยธรรมการวิจัยในคนและจรรณยาบรรณ
นักวิจัยของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2541 ก่อนที่จะออกแบบเครื่องที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี ้

การออกแบบเครื่องมือวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรทั้งหมด  
เพ่ือนำมาสู่การออกแบบข้อความที่ใช้ในการเก็บข้อมูล สำหรับข้อความผู้วิจัยได้นำเอามาจากงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องและเป็นข้อความที่ได้ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงและความสอดคล้องภายในของข้อความ
มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดของตัวแปรและแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้ 
หลังจากที่ได้ข้อความครบแล้ว ผู ้ว ิจัยจะนำไปตรวจสอบความเที ่ยงตรงจากอาจารย์ที ่ปรึกษา 
และผู ้ทรงคุณวุฒิ จากนั ้นนำไปทดลองใช้กับประชากรเพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องภายใน  
พร้อมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากนั้นนำเครื่องมือวิจัยที่
สมบูรณ์แล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 

นอกจากนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยย ังได ้กำหนดระยะเวลาในการว ิจ ัย วางแผนในการดำเน ินงาน  
และการประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู ้วิจัยมีเสาหลักในการดำเนินงานตาม
ช่วงเวลาและเป็นไปตามกำหนดเวลาที ่ผู ้วิจัยต้องการ ส่วนผลการศึกษาในการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้วิจัย  
จะนำเสนอในบทต่อไป 
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ตารางท่ี 3.11 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) 
ระดับ 

มาตรวัด 
ระบบ 
การวัด 

สถิติที่ใช้ 

1) ความพร้อมของชุมชน 
หมายถึง ปัจจัยที ่ทำให้ผู ้นำและ
สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า
ของชุมชนและการท่องเที ่ยวของ
ช ุ ม ช น  ซ ึ ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  4 
องค์ประกอบ 

   (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การร่วมลงมือพัฒนาให้พื้นที่เป็น  
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในพื ้นที ่ อนุร ักษ์ช ีว ิตความเป็นอยู ่ของชุมชน กิจกรรม 
การท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS 

   (2) ผู้นำชุมชน หมายถึง การที่ผู้นำชุมชนเป็นผู้มีความเสียสละและอุทิศตน  
เข้าใจความต้องการของชุมชน สามารถชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เข้าร่วม
กิจกรรม เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดบั 

   (3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนได้รับ
ความรู ้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ของครอบครัวและชุมชนเพิ ่มขึ้น 
เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มีงบประมาณในการพัฒนา
ชุมชนและมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน และมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างทั่วถึง 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 



 
 

 

156 

ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) 
ระดับ 

มาตรวัด 
ระบบ 
การวัด 

สถิติที่ใช้ 

   (4) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชน
มีความสามารถทางวิชาการที่สูง มีความรู้และความสามารถในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาวิชาชีพในทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และการท่องเที่ยวของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

2) ความผูกพันต่อชุมชน 
หมายถึง การกระทำ ทัศนคติ และ
ความรู ้ส ึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ
ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน มี
ความสนใจในความเป ็นไปของ
ชุมชนอย่างเต็มใจและพยายาม
กระทำในสิ ่งที ่ด ีให้กับชุมชนเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน ยอมรับและ
พร้อมที ่จะปฏิบัติตามเป้าหมาย
และค ่ าน ิ ยมของช ุ มชน  ยอม
เส ียสละทางด้านกำล ังกายและ
สมองอย่างเต็มที่ในการทำงานซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

   (1) ความพึงพอใจในชุมชน หมายถึง การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่า  
ความภูมิใจ มีจิตอาสาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน มีความแน่วแน่ 
ความภาคภูมิใจของการเป็นสมาชิกในชุมชน และต้องการที่จะทำให้อยู่ใน
ฐานะสมาชิกของชุมชน 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS    (2) ความเชื ่อมั ่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน หมายถึง ความรู ้สึก

ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน รวมถึงรู้สึก
ว่าเป้าหมายและค่านิยมของชุมชนมีความสอดคล้องกับของตนเอง 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

   (3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลได้เริ่มเข้ามา
อาศัยอยู่ในชุมชนบางน้ำผึ้งจนถึงปัจจุบัน 

Ratio 
Sc. 

ระบุเอง 
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ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) 
ระดับ 

มาตรวัด 
ระบบ 
การวัด 

สถิติที่ใช้ 

3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบ
องค์การชุมชนและส่งผลกระทบต่อ
การทำงานในชุมชน ทั้งการได้รับ
การสน ับสน ุนจากหน ่ ว ย ง าน
ภายนอกช ุ มชน  และ เ ง ื ่ อน ไข
นโยบายของภาครัฐที ่เอื ้อต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที ่ยว
ของช ุมชน ซ ึ ่ งประกอบด ้วย 3 
องค์ประกอบ  

   (1) นโยบายของภาครัฐ หมายถึง นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในท้องถิ่น สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวของชุมชนที่ดีขึ้น เพิ่มจำนวน
นักท่องเที่ยว และการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐ 
เพ่ือทำให้เกิดการกระจายรายได้และการพัฒนาชุมชน 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS 

   (2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว หมายถึง การที่ชุมชน
ให้ตระหนักถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยวของชุมชนให้
เป็นไปตามนโยบายทั้งของภาครัฐและท้องถิ่นผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก
คนในชุมชน 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

   (3) ความช่วยเหลือจากภายนอก หมายถึง การที่ชุมชนได้รับการช่วยเหลือ
จาก รัฐบาลท้องถิ่น นักวิชาการ และเอกชน ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่เงินและเป็นเงินใน
การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยว 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง ระดับของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในก ิจกรรมของ
ชุมชน เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพ ัฒนาการท ่อง เท ี ่ ยวของ

   (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง สมาชิกในชุมชนควรได้รับโอกาส
ในเข้าร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการก่อนตัดสินใจในพื้นที่ของตนเอง ไป
จนถึงกระบวนการสิ้นสุด โดยที่กระบวนการก่อนเริ่มต้นมีความสำคัญที่จะต้อง
ตระหนักให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการพิจารณาผลกระทบเชิงลบและบวก 
และตัดสินใจความเป็นไปที่จะจัดทำการท่องเที่ยว 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS 
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ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) 
ระดับ 

มาตรวัด 
ระบบ 
การวัด 

สถิติที่ใช้ 

ท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมตั ้งแต่การค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ  
การติดตามและประเมินผล และ
ก า ร แ บ ่ ง ป ั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมขั้นตอนที่
ประชาชนมีบทบาทในการระบุ
ป ัญหา ความต ้องการ เพ ื ่อให้
กิจกรรมที่วางไว้มาตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

   (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สมาชิกของชุมชนล้วนเป็น
เจ้าของทรัพยากรและกิจการการท่องเที่ยว จึงต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุล่วง 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS 

   (3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ หมายถึง เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่จะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์
ทางวัตถุ เงินตรา และสังคมกันอย่างเป็นธรรม และจัดสรรผลผลิตของกิจกรรม
หนึ่งๆ 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

   (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง สมาชิกในชุมชน
ควรร่วมกันประเมินทั้งการพัฒนาและตัวบุคคลขององค์กรชุมชนเพื่อปรับปรุง
แผนของการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

5) ความสำเร ็จการท่องเท ี ่ยว 
โดยชุมชน 
หมายถึง ทัศนคติของสมาชิกใน
ชุมชนต่อการรับรู้ถึงการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต ่ อ ส ั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ  แ ล ะ
สิ ่งแวดล้อมของชุมชน เนื ่องจาก

   (1) การพัฒนาสังคม หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำให้เกิด
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและชุมชน 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS 

 

   (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องทำให้
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นเพื่อทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้คนใน
ชุมชนได้รับรายได้และมีโอกาสในการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชนในด้านการลดความยากจน และนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 
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ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) 
ระดับ 

มาตรวัด 
ระบบ 
การวัด 

สถิติที่ใช้ 

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จะเข้า
มาช่วยสร้างประโยชน์ต่อชาวบ้าน
ใ น ช ุ ม ช น  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  3 
องค์ประกอบ 

   (3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวโดยชุมชน
จะต้องทำให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น คำนึงถึง
คุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่และอนาคต ยังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายของ
การลดผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ
สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

Interval 
Sc. 

Likert Sc. 
5 ระดับ 

Freq., 
Percentage, 

R., 
OLS, 
2SLS 

6) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

(1) เพศ: 1. ชาย 2. หญิง Nominal คำถามปิด Freq., 
Percentage (2) อายุ: ระบุเอง Ratio คำถามปิด 

(3) ระยะที่อยู่ในชุมชน: ระบุเอง Ratio คำถามปิด 
(4) การศึกษา: 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี 3. สูงกว่าปริญญาตรี Ordinal คำถามปิด 
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน: 
            1. ต่ำกว่า 15,000 บาท      2. 15,000 – 20,000 บาท  
            3. 20,001- 25,000 บาท    4. 25,001-30,000 บาท  
            5. สูงกว่า 30,000 บาท 

Ordinal 
Sc. 

คำถามปิด 

หมายเหตุ: Sc. = Scale, R = Correlation, Freq. = Frequcies, OLS = Ordinary Least Squares, 2SLS = Two-Stage Least Squares 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาในครั้งนี้มุ่งหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่   
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และ  
3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ  
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  

ผลการศึกษาท ี ่จะนำเสนอเกิดข ึ ้นจากการลงพื ้นท ี ่ เก ็บข ้อมูลด ้วยแบบสอบถาม  
บริเวณชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งทั้ง 11 หมู ่บ้าน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  
400 คน โดยใช้ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับการดำเนินการเก็บข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2562 จนกระทั่งแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

สำหรับบทนี้เป็นการประมวลผลข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนำมาสรุปผล 
ตอบคำถามการวิจัย และข้อสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ในบทแรก โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและภาพประกอบการบรรยาย  
เพ่ือทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจผลการศึกษา การนำเสนอข้อมูลมีลำดับการนำเสนอดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยแสดงค่าความถี่  
จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด 

2. ผลการทบสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยทำการทดสอบทางสถิติด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Analysis-r) ค ่าการถดถอยพห ุค ูณ (Multiple Regression Analysis) ในร ูปแบบ 
การประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) เพ่ือวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยใดบ้างที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมใดบ้างที่จะก่อให้เกิด
ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับการจะใช้การประมาณ และการประมาณ 
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ค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (Two-Stage Least Squares-2SLS) เพื่อวิเคราะห์
ว่าปัจจัยใดบ้างจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร 

บทนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา ประกอบด้วย  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 4.2 ผลการทบสอบสมมติฐาน
การวิจัย และ 4.3 บทสรุป ผู้วิจัยได้นำมาสรุปเป็นแผนภูมิดังภาพที่ 4.1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม  

องค์ประกอบของบทที่ 4 

4.2 ผลการทบสอบสมมติฐานการวิจัย 

- ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Analysis-r) 
- ผลการวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ในรูปแบบการประมาณค่า
สมการแบบว ิ ธ ี ก ำล ั งสองน ้ อยท ี ่ ส ุ ด  ( OLS)  
เพ ื ่อว ิ เคราะห ์ว ่าป ัจจ ัยใดบ ้างท ี ่จะก ่อให ้เกิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วม
ใดบ้างที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สำหรับการจะใช้การประมาณ  
และการประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อย
ที ่สุดสองขั ้นตอน (2SLS) เพื ่อวิเคราะห์ว่าปัจจัย 
การมีส่วนร่วมใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของ
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
โดยแสดงค่าความถี่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน ค ่าส ูงสุด  
และค่าต่ำสุด โดยจำทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และ 3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ
ป ัจจ ัยท ี ่ ส ่ งผลต ่อการม ีส ่ วนร ่ วมของ
ประชาชนท่ีก่อให้เกิดความสำเร็จ 4.3 บทสรุป 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่  
จะนำไปสู่ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อศึกษา
ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในพื ้นท ี ่ของการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน และ  
3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ  
ของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  โดยกลุ่มประชากรผู ้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่บรรลุนติิ
ภาวะ และอาย ุไม ่ เก ิน 70 ป ี  และอาศ ัยอย ู ่ ในตำบลบ ้านบางน ้ำผ ึ ้ ง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 400 คน สำหรับในส่วนนี ้ผู ้ว ิจัยจะแสดงผลการอภิปรายข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ที่ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปกลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ความถี่และจำนวนร้อยละของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาจำนวน  

400 คน ด้วยแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากการเก็บรวมรวบข้อมูล พบว่า  
กลุ ่มประชากรเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.00) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 38.00) มีอายุระหว่าง  
26-35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 43.30) รองลงมามีอายุระหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 24.50) อายุระหว่าง 
18-25 ปี (ร ้อยละ 18.50) อาย ุระหว ่าง 28-41 ปี (ร ้อยละ 9.60) อาย ุระหว ่าง 42–55 ปี  
(ร้อยละ 2.80) และอายุ 56 ปีขึ ้นไป (ร้อยละ 1.50) มีสัดส่วนที่น้อยที ่สุด ตามลำดับ ส่วนเรื่อง 
ของการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มประชากรที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มประชากรสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมากกว่าสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอยู่ร้อยละ 12.60 และมีประชากรที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 2.00)  

รายได้เฉลี่ยของประชาชนบ้านบางน้ำผึ้งจะมีสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 15,000 บาท  
(ร้อยละ 61.20) มากกว่าถึงสองเท่าของรายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,001–20,000 บาท (ร้อยละ 31.00) 
รองลงมาจะมีรายได้เฉลี ่ยระหว่าง 21,001–25,000 (ร้อยละ 5.80) และมีรายได้เฉลี ่ยระหว่าง 
25,001–30,000 บาท (ร ้อยละ 1.00)  รวมถ ึงม ีรายได ้ เฉล ี ่ยมากกว ่า 30,001 บาท ข ึ ้นไป  
( ร ้ อยละ 1.00)  ม ี ส ั ดส ่ วนน ้อยท ี ่ ส ุ ดตามลำด ับ  นอกจากน ี ้ ย ั งประชาชนอ ัตราส ่ วน  1  
ต่อประชาชนบ้านบางน้ำผึ ้งทั ้งหมดอาศัยอยู่ ในชุมชนไม่เกิน 13 ปี (ร้อยละ 56.40) ในขณะที่
ประชาชนในพื้นท่ีอาศัยอยู่ระหว่าง 14-27 ปี มีอัตราส่วนรองลงมา (ร้อยละ 29.70) และประชาชนใน
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พื ้นท ี ่อาศ ัยอย ู ่ระหว ่าง  36-45 ปี  (ร ้อยละ 24.50) ม ีอ ัตราส ่วนน ้อยท ี ่ส ุด  ด ังแสดงตาม 
ตาราง 4.1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 จำนวน ร้อยละ ของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวนตามเพศ อายุ ระยะเวลาอยู่
อาศัยในชุมชน ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (N) ร้อยละ (%) 

เพศ 
ชาย 152 38.00 
หญิง 248 62.00 

อาย ุ
18-25 ปี 74 18.50 
26-35 ปี 173 43.30 
36-45 ปี 98 24.50 
46-55 ปี 34 8.50 

56 ปีขึ้นไป 21 5.30 
 Mean: 34.19, SD.: 10.43, Max: 70, Min: 18 

ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน 
1-13 ปี 224 56.40 

14-27 ปี 118 29.70 
28-41 ปี 38 9.60 
42–55 ปี 11 2.80 

56 ปีขึ้นไป 6 1.50 
 Mean: 22.14, SD.: 12.75, Max: 70, Min: 1 

ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 220 55.30 

ปริญญาตรี 170 42.70 
สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ำกว่า 15,000 บาท 243 61.20 

15,001–20,000 บาท 123 31.00 
21,001–25,000 บาท 23 5.80 
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ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (N) ร้อยละ (%) 
25,001–30,000 บาท 4 1.00 

30,001 บาท ขึ้นไป 4 1.00 

 
 ผลการวิเคราะห์ระดับข้อมูลในการศึกษา 

องค์ประกอบในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวมเครื่องมือวิจัย 
ในการศึกษา เพื่อแสดงการแจกแจงการวัดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยัน
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ด้วย โดยผู้วิจัยจะนำเสนอการแจกแจงข้อมูล

ด้วยจำนวนความถี ่ (Frequency-F) ค่าเฉลี ่ย (Mean-x)̅ และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD.) นอกจากนี้ผู ้วิจัยจะทำการแปลผลระดับของมาตรการวัดข้อมูลตามหลักการของ 
การแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) เพราะทำให้เห็นสัดส่วนของการกระจายทัศนคติและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (โชติ บดีรัฐ , 2561, น. 175-177)  
คือ 1) คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วย/มีส่วนร่วมมากที่สุด 2) คะแนน 3.41–4.20 หมายถึง 
เห ็นด ้วย/มีส่วนร่วมมาก 3) คะแนน 2.61–3.40 หมายถึง เห ็นด ้วย/มีส ่วนร ่วมปานกลาง  
4) คะแนน 1.81–2.60 หมายถึง เห็นด้วย/มีส่วนร่วมน้อย และ 5) 1.00–1.80 หมายถึง เห็นด้วย/มี
ส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยจะนำเสนอผลการแจกแจง 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และความสำเร็จของการท่องเที ่ยว  
โดยชุมชน ตามลำดับดังนี้ 

4.1.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
จากคำถามการวิจัยที่ว่า “การมีส่วนร่วมอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตัวแปรจำนวน 4 ตัวแปรหลักตามแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นของกระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ ประกอบด้วย การมีส ่วนร่วมใน 
การตัดส ินใจ การมีส ่วนร ่วมในการปฏิบ ัติ งาน การมีส ่วนร ่วมในการแบ่งป ันผลประโยชน์   
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าสถิติของตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที ่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วย 17 ข้อความ (∝ = 0.949) 
   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (∝ = 0.859) 
39 ท่านร ่วมค ัดเล ือกโครงการหร ือก ิจกรรม 

การท่องเที่ยว 
400 4.29 0.66 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
40 ท่านร ่วมวางกฎระเบียบหรือข ้อบังค ับใน

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
400 4.48 0.62 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
41 ท ่ า น ร ่ ว ม ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผน 

การท่องเที่ยว 
400 4.20 0.66 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
42 ท ่านร ่วมกำหนด ค ัด เล ือก  บ ุคลากรใน 

การปฏิบัติกิจกรรมท่องเที่ยว 
400 4.17 0.71 มีส่วนร่วมด้วยมาก 

43 ท่านร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

400 4.19 0.74 มีส่วนร่วมด้วยมาก 

   การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (∝ = 0.876) 
44 ท่านสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์หรือ

แรงงานช่วยเหลือกิจกรรมการท่องเที่ยว 
400 4.37 0.70 มีส่วนร่วมด้วยมาก 

45 ท ่านร ่วมด ูแลร ักษาทร ัพยากรในแหล่ ง
ท่องเที่ยวขณะดำเนินกิจกรรม 

400 4.41 0.66 มีส่วนร่วมด้วย 
มากที่สุด 

46 ท่านอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
ก ับหน ่วยงานต ่างๆ  ในการจ ัดก ิจกรรม
ท่องเที่ยว 

400 4.29 0.71 มีส่วนร่วมด้วย 
มากที่สุด 

47 ท่านปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมท่องเที่ยว 400 4.16 0.70 มีส่วนร่วมด้วยมาก 
   การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ (∝ = 0.868) 
48 ท่านได้รับประโยชน์จากการยกระดับโครงการ

พื้นฐาน การปรับปรุงระบบ สาธารณสุขและ
การขนส่ง 

400 4.26 0.68 มีส่วนร่วมด้วย 
มากที่สุด 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 
49 ท่านมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเกิดการ

ใส่ใจในการอนุรักษ ์
400 4.29 0.79 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
50 ท่านได้รับประโยชน์จากการประกอบการจาก

การท่องเที่ยว 
400 4.09 0.68 มีส่วนร่วมด้วยมาก 

51 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวคือการ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม 

400 4.13 0.66 มีส่วนร่วมด้วยมาก 

   การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (∝ = 0.815) 
52 

ท่านร่วมประเมินผลกิจกรรมท่องเที่ยว 
400 4.38 0.69 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
53 ท ่ า น ร ่ ว ม ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ห า แ น ว ท า ง ใ น 

การปรับปรุงการดำเนินงาน 
400 4.47 0.66 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
54 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตามแผน

ในรอบปีที่ผ่านมา 
400 4.21 0.64 มีส่วนร่วมด้วย 

มากที่สุด 
55 ท่านมีส่วนร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และมาตรการ

ด้านการท่องเที่ยว 
400 4.19 0.74 มีส่วนร่วมด้วยมาก 

 
ตารางที่ 4.2 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรวมมีความคิดเห็นที่มากที่สุด 

ว ่าการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในพื ้นที ่ม ีผลต ่อความสำเร ็จของการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน  
ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมใน  
การแบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้จากการแปลผล
คะแนนยิ่งทำให้ทราบว่าการกระจายข้อมูลของตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่ มี 
การกระจายของข ้อม ูลท ี ่ ใกล ้ เค ียงก ัน  ค ือ ม ีค ่าพ ิส ัยของค ่าเฉล ี ่ยอย ู ่ระหว ่าง 4.09–4.47  
หรือมีระยะห่างของพิสัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.38 คะแนน 

4.1.2.2 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
จากคำถามการวิจัยที ่ว ่า “ความพร้อมของชุมชนอะไรบ้างที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในพ้ืนที่” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตัวแปรจำนวน 4 ตัวแปรหลักตามแนวคิดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน (CBT) ในประเด็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย ทรัพยากร 
การท่องเที ่ยว ผู ้นำชุมชน การตระหนักถึงผลประโยชน์ และความรู ้ความเข้าใจในการบริหาร 
การจัดการ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าสถิติของตัวแปรความพร้อมของชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 

ปัจจัยความพร้อมของชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 17 
ข้อความ (∝ = 0.908) 
   ทรัพยากรการท่องเที่ยว (∝ = 0.883) 
1 ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 400 4.29 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 
2 ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ใน

การท่องเที่ยว 
400 4.25 0.74 เห็นด้วยมากที่สุด 

3 ช ุมชนม ีการปร ับปร ุงพ ื ้นที่ ท ่องเท ี ่ยวให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน 

400 4.02 0.69 เห็นด้วยมาก 

4 การท่องเที่ยวสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว 

400 4.01 0.77 เห็นด้วยมาก 

   ผู้นำชุมชน (∝ = 0.883) 
5 ผู ้นำมีความเข้าใจความต้องการของชุมชน 

โดยเฉพาะเข้าไปช่วยรับฟังหรือแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองเสมอเมื่อมีสิ่งต่างๆ เกิดข้ึน 

400 4.05 0.83 เห็นด้วยมาก 

6 ผู้นำสามารถชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้นเสมอ 

400 4.04 0.78 เห็นด้วยมาก 

7 ผู้นำเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน 400 3.82 0.72 เห็นด้วยมาก 
8 ผู้นำมีวิสัยทัศน์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

อยู่เสมอ 
400 3.86 0.78 เห็นด้วยมาก 

   การตระหนักถึงผลประโยชน์ (∝ = 0.745) 
9 ท่านได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ที่นำมาใช้

ประกอบอาชีพ 
400 4.17 0.77 เห็นด้วยมาก 

10 ชุมชนได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 400 4.25 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 
11 เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนาในทาง 

ที่ดีข้ึน 
400 4.03 0.75 เห็นด้วยมาก 

12 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 400 4.00 0.85 เห็นด้วยมาก 
   ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ (∝ = 0.863) 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 
13 ท่านได้ศึกษาเกี ่ยวกับการจัดการกิจกรรม 

และการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
400 4.19 0.78 เห็นด้วยมาก 

14 ท่านมีความสามารถในการจัดการกิจกรรม 
และการท่องเที่ยว 

400 4.34 0.74 เห็นด้วยมากที่สุด 

15 การท่องเที่ยวทำให้ท่านเกิดทักษะการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

400 4.04 0.71 เห็นด้วยมาก 

16 ท่านได ้ร ับการอบรมเกี ่ยวก ับการบร ิหาร 
และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

400 4.08 0.75 เห็นด้วยมาก 

17 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยว 

399 4.03 0.85 เห็นด้วยมาก 

 
ตารางที่ 4.3 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรวมมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย

มากว่าความพร้อมของชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ ่งประกอบด้วย ทรัพยากร 
การท่องเที ่ยว ผู ้นำชุมชน การตระหนักถึงผลประโยชน์ และความรู ้ความเข้าใจในการบริหาร 
การจัดการ นอกจากนี้จากการแปลผลคะแนนยิ่งทำให้ทราบว่าการกระจายข้อมูลของตัวแปร 
ความพร้อมของชุมชนมีการกระจายของข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน คือ มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.82–4.34 หรือมีระยะห่างของพิสัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.52 คะแนน 

จากคำถามการวิจัยที ่ว ่า “ความผูกพันต่อชุมชนอะไรบ้างที ่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่” ผู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษาตัวแปรจำนวน 3 ตัวแปรหลักตามแนวคิดทฤษฎี 
การมีส ่วนร่วมในประเด็นความผูกพันต ่อช ุมชน (Community Engagement) ประกอบด้วย  
ความพึงพอใจในชุมชน ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 
ในชุมชน ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่าสถิติของตัวแปรความผูกพันต่อชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 

ปัจจัยความผูกพันต่อชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 10 
ข้อความ (∝ = 0.931) 
   ความพึงพอใจในชุมชน(∝ = 0.919) 
18 ท่านดีใจมากที่เลือกอยู่ชุมชนแห่งนี้ 400 4.21 0.78 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 
19 ท่านภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าอยู่ในชุมชนนี้ 400 4.34 0.76 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
20 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 400 4.08 0.71 เห็นด้วยมาก 
21 ท่านพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้า

ของชุมชน 
400 4.05 0.75 เห็นด้วยมาก 

22 ท่านมักพูดคุยเรื ่องของชุมชนในทางที ่ด ีกับ
ญาติและเพ่ือนบ้าน 

400 4.04 0.78 เห็นด้วยมาก 

   ความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายของชุมชน (∝ = 0.807) 
23 ท่านเข ้าร ่วมกิจกรรมที ่ช ุมชนจัดข ึ ้นด ้วย 

ความเต็มใจเสมอ 
400 4.20 0.70 เห็นด้วยมาก 

24 ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของชุมชน 

400 4.13 0.77 เห็นด้วยมาก 

25 เป ้าหมายและวัตถ ุประสงค์ในการทำงาน 
ของชุมชนสอดคล้องกับความต้องการของ 
ท่านเป็นอย่างด ี

400 3.99 0.75 เห็นด้วยมาก 

26 ท่านรู ้ส ึกมั ่นคงเมื ่อได้เป็นสมาชิกในชุมชน 
แห่งนี้ 

400 3.96 0.68 เห็นด้วยมาก 

   ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
66 ระยะเวลาทีอ่ยู่ในชุมชน 397 1.58 0.91 อาศัยอยู่น้อย 

 
ตารางที่ 4.4 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรวมมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย

มากว่าความผูกพันต่อชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจใน
ชุมชน ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน นอกจากนี้
จากการแปลผลคะแนนยิ่งทำให้ทราบว่าการกระจายข้อมูลของตัวแปรความผูกพันต่อชุมชนมี 
การกระจายของข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน คือ มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.96–4.34 หรือมีระยะห่าง
ของพิสัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.38 คะแนน โดยที่ไม่ได้นำตัวแปรระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากมี 
การกระจายของข้อมูลที่ไม่ได้เกาะกลุ่มกับตัวแปรอ่ืนๆ 

จากคำถามการวิจัยที่ว่า “กรอบนโยบายการท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่” ผู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษาตัวแปรจำนวน 3 ตัวแปรหลักตามแนวคิดทฤษฎี 
การมีส่วนร่วมในประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย นโยบายของภาครัฐ  
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การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว และความช่วยเหลือจากภายนอก ผลการวิเคราะห์ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.5 ค่าสถิติของตัวแปรกรอบนโยบายการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 

ปัจจัยกรอบนโยบายการท่องเที่ยวทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 
12 ข้อความ (∝ = 0.916) 
   นโยบายของภาครัฐ (∝ = 0.712) 
27 ทรัพยากรท่องเที่ยวได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสม 
400 4.08 0.85 เห็นด้วยมาก 

28 ชุมชนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยว 

400 4.24 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 

29 ก ิจกรรมการท ่องเท ี ่ยว ได ้ร ับการพ ัฒนา
คุณภาพที่สูงขึ้น 

400 4.01 0.64 เห็นด้วยมาก 

30 ผู ้ประกอบการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

400 4.00 0.81 เห็นด้วยมาก 

   การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว (∝ = 0.843) 
31 ผู้นำได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว 400 4.18 0.78 เห็นด้วยมาก 
32 ช ุมชนได ้ม ีการประช ุมเก ี ่ยวก ับนโยบาย 

การท่องเที่ยว 
400 4.27 0.75 เห็นด้วยมากที่สุด 

33 ชุมชนได้ปรับปรุงแผนการท่องเที่ยวชุมชนให้
สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยว 

400 4.04 0.69 เห็นด้วยมาก 

34 ช ุ มชนพ ัฒนาก ิ จกร รมท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ต าม
ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 

400 3.97 0.77 เห็นด้วยมาก 

   ความช่วยเหลือจากภายนอก (∝ = 0.906) 
35 ชุมชนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

จากภายนอก 
400 4.24 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 

36 ช ุมชนม ีน ั กว ิ จ ั ย /ว ิ ชาการ  มาว ิ จ ั ย เ พ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

400 4.30 0.81 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 
37 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมสาธิต/อบรม/

ศึกษาดูงาน 
400 4.00 0.68 เห็นด้วยมาก 

38 ช ุมชนได ้ ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

400 4.02 0.82 เห็นด้วยมาก 

 
ตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรวมมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย

มากว่ากรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย 
ของภาครัฐ การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที ่ยว และความช่วยเหลือจากภายนอก 
นอกจากนี้จากการแปลผลคะแนนยิ่งทำให้ทราบว่าการกระจายข้อมูลของตัวแปรกรอบนโยบาย 
การท่องเที ่ยวมีการกระจายของข้อมูลที ่ใกล้เคียงกัน คือ มีค่าพิสัยของค่าเฉลี ่ยอยู ่ระหว ่าง  
3.97–4.30 หรือมีระยะห่างของพิสัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.33 คะแนน 

4.1.2.3 ระดับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จากคำถามการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อ

ความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่” ผู ้ว ิจัยได้
ทำการศึกษาตัวแปรจำนวน 3 ตัวแปรหลักตามแนวคิดความสำเร็จ โดยได้นำเอาตัวแปรของ 
การพัฒนาตามแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นตัวแบบความสำเร็จของการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่ 4.6 ค่าสถิติของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 8 ข้อความ (∝ = 0.943) 
   การพัฒนาสังคม (∝ = 0.951) 
56 ท่านมีความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ 

ภายในชุมชน 
400 4.20 0.82 เห็นด้วยมาก 

57 ท่านมีบริการไฟฟ้าและน้ำประปา 400 4.36 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 
58 ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 400 4.16 0.72 เห็นด้วยมาก 



172 
 

 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. แปลผล 
   การพัฒนาเศรษฐกิจ (∝ = 0.852) 
59 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน 400 4.15 0.77 เห็นด้วยมาก 
60 การท่องเที่ยวทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 400 4.18 0.84 เห็นด้วยมาก 
61 ชุมชนมีกองทุนในการพัฒนาชุมชน 400 4.19 0.76 เห็นด้วยมาก 
   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (∝ = 0.790) 
62 ท ่านม ีสำน ึกการอน ุร ักษ ์ธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อม 
400 4.23 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 

63 ท่านถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้กับ
ผู้อื่น 

400 4.29 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
ตารางที ่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่โดยรวมมีความคิดเห็นที ่เห็น 

ด้วยมากว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน ซึ ่งประกอบด้วย การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม นอกจากนี ้จากการแปลผลคะแนนยิ ่งทำให้ทราบว ่าการกระจายข้อมูลของ 
ตัวแปรความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการกระจายของข้อมูลที่ใกล้เคียงกันคือ มีค่าพิสัย
ของค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.15–4.36 หรือมีระยะห่างของพิสัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.21 คะแนน 

 

4.2 ผลการทบสอบสมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาส่วนนี้เป็นการแสดงค่าความสัมพันธ์ของแต่ละสมมติฐานการวิจัยที่ผู ้วิจัยได้
กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งแสดงการตอบคำถามการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยทั้งหมด 5 
คำถามการวิจัย คือ 

คำถามการวิจัยแรก คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างไร” ประกอบด้วย 4 สมมติฐานการวิจัย ได้แก่  
1) H1a: การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน 2) H1b: การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) H1c: การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสำเร ็จของการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน  และ 4) H1d: การมีส ่วนร ่วมด้านการติดตาม 
และประเมินผลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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คำถามการวิจัยที่สอง คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร” ประกอบด้วย 4 สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ 1) H2a: ความพร้อม
ของชุมชนด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  
2) H2b: ความพร้อมของชุมชนด้านผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ 3) H2c: ความพร้อมของชุมชนด้านการตระหนักถึงผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และ 4) H2d: ความพร้อมของชุมชนด้านความรู้ความเข้าใจใน 
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 

คำถามการวิจัยที่สาม คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างไร” ประกอบด้วย 3 สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ 1) H3a: ความผูกพันต่อ
ชุมชนด้านความพึงพอใจในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
2) H3b: ความผูกพันต่อชุมชนด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และ 3) H3c: ความผูกพันต่อชุมชนด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

คำถามการวิจัยที่สี่ คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบนโยบายการท่องเที่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร” ประกอบด้วย 3 สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ 1) H4a: กรอบ
นโยบายการท่องเที่ยวด้านนโยบายของภาครัฐมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ 2) H4b: กรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านการตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ และ 3) H4c: กรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยวด้านความช่วยเหลือจากภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที ่

ส่วนคำถามการวิจัยสุดท้าย คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็น
อย่างไร” ประกอบด้วย 1 สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ H5: ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันของชุมชน 
และกรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

จากคำถามการวิจัยหลัก คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยใดบ้างและปัจจัยการมีส่วนร่วมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ผู้วิจัยแยกคำถามวิจัยย่อยและสมมติฐานการวิจัยของ
คำถามย่อยแต่ละประเด็นข้างต้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถที่จะได้
คำตอบของคำถามวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในแต่ละปัจจัยก่อน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจะทำการทดสอบสมมติฐานเพื่อตอบคำถามการวิจัย 
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 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแต่ละกลุ่มที่สนใจ 

การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละกลุ่ม 
ที่สนใจจากคำถามย่อยการวิจัยของผู้วิจัย โดยประกอบด้วย 5 คำถามการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คำถามการวิจัยที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
กับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างไร” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสมมติฐานการวิจัยที่สี่ คือ 
(H1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
ซึ ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน 2) การมีส่วนร่วม 
ด้านการตัดส ินใจ 3) การมีส ่วนร ่วมด้านการแบ่งป ันผลประโยชน์  และ 4) การมีส ่วนร ่วม 
ด้านการติดตามและประเมินผล โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือ  
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

ตารางที ่ 4.7 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่กับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในพื้นที่ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน 

ระดับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1 )  ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า น 
การปฏิบัติงาน 

r             0.741** 
p             0.000 

2 )  ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า น 
การตัดสินใจ 

r             0.764** 
p             0.000 

3 )  ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า น 
การแบ่งปันผลประโยชน์ 

r             0.782** 
p             0.000 

4 )  ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า น 
การติดตามและประเมินผล 

r             0.778** 
p             0.000 

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 4.7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผลมีระดับความสัมพันธ์ต ่อความสำเร ็จของ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนสูงที ่สุด คือ ร้อยละ 78 รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ  
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ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ที่ ร้อยละ 76 และการมีส่วน
ร่วมด้านการปฏิบัติงานมีระดับความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่ำสุด คือ  
ร้อยละ 74 

2) คำถามการวิจัยที ่ว ่า “ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของชุมชนกับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสมมติฐานการวิจัยแรก คือ (H2)  
ความพร้อมของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ความพร้อมของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่  
1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) ผู้นำชุมชน 3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ และ 4) ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารการจัดการ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื ่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ความพร้อมของชุมชน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน 
ระดับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในพื้นที่ 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
r             0.810** 
p             0.000 

2) ผู้นำชุมชน 
r             0.788** 
p             0.000 

3 )  ก า ร ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ 

r             0.766** 
p             0.000 

4 )  ความร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ ใน 
การบริหารจัดการ 

r             0.814** 
p             0.000 

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพร้อมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยความรู ้ความเข้าใจในการบริหาร 
การจัดการและทรัพยากรการท่องเที่ยวมีระดับความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
สูงที่สุด คือ ร้อยละ 81 รองลงมาเป็นผู้นำชุมชน ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่อยู่ที่ ร้อยละ 79 และการตระหนักถึงผลประโยชน์มีระดับความสัมพันธ์ต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีต่ำสุด คือ ร้อยละ 77 
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3) คำถามการวิจัยที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที ่เป็นอย่างไร” ซึ ่งจะปรากฏอยู ่ในสมมติฐานการวิจัยที ่สอง คือ (H3)  
ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยตัวแปรอิสระ
ที ่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อชุมชน ซึ ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่  
1) ความพึงพอใจในชุมชน 2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน และ 3) ระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที ่

ความผูกพันต่อชุมชน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน 
ระดับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในพื้นที่ 

1) ความพึงพอใจในชุมชน 
r             0.825** 
p             0.000 

2) ความเชื ่อมั ่นและยอมรับ
เป้าหมายของชุมชน 

r             0.811** 
p             0.000 

3) ระยะเวลาที ่อาศัยอย ู ่ ใน
ชุมชน 

r             0.057 
p             0.260 

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื ้นที ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยความพึงพอใจในชุมชนมีระดับ
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่ ส ูงที ่ส ุด คือ ร้อยละ 83 รองลงมาเป็น 
ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่อยู่ที่ ร้อยละ 81 ในขณะที่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานเกิดข้ึนอย่างมากในปัจจุบัน จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่
มีทั้งประชาชนดั้งเดิมและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามา ความพึงพอใจและเป้าหมายของชุมชนเป็นหลักสำคัญที่
จะทำให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้วยกัน 

4) คำถามการวิจัยที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบนโยบายการท่องเที่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่เป็นอย่างไร” ซึ ่งจะปรากฏอยู ่ในสมมติฐานการวิจัยที ่สาม คือ  
(H4)กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
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โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ กรอบนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 3  
ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) นโยบายของภาครัฐ 2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว และ  
3) ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือ 
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกรอบนโยบายการท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นท่ี 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน 
ระดับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในพื้นที่ 

1) นโยบายของภาครัฐ 
r             0.834** 
p             0.000 

2) การตื ่นตัวต่อการวางแผน
และกิจกรรมท่องเที่ยว 

r             0.815** 
p             0.000 

3 )  ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ล ื อ จ า ก
ภายนอก 

r             0.821** 
p             0.000 

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 4.10 กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนโยบายของภาครัฐมีระดับความสัมพันธ์
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สูงที่สุด คือ ร้อยละ 83 รองลงมาเป็นความช่วยเหลือจาก
ภายนอก ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อยู่ที ่ ร้อยละ 82 และ 
การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยวมีระดับความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนทีต่่ำสุด คือ ร้อยละ 81.50 

5) คำถามการวิจัยที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็น
อย่างไร” ซึ่งจะปรากฏอยู ่ในสมมติฐานการวิจัยที ่ห้า คือ (H5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื ้นที ่ โดยตัวแปรอิสระที ่มีอ ิทธิพลต่อตัวแปรตาม ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ  
1) ความพร้อมของชุมชน 2) ความผูกพันต่อชุมชน และ 3) กรอบนโยบายการท่องเที ่ยว โดยใช้ 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน 
และกรอบนโยบายการท่องเที่ยวกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน 

ระดับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1) ความพร้อมของชุมชน 
r             0.842** 
p             0.000 

2) ความผูกพันต่อชุมชน 
r             0.594** 
p             0.000 

3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
r             0.819** 
p             0.000 

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 4.11 ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และกรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 โดยความพร้อมของชุมชนมีระดับความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 84 รองลงมาเป็นกรอบนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์
ต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนอยู ่ที ่ ร้อยละ 82 และความผูกพันต่อชุมชนมีระดับ
ความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่ำสุด คือ ร้อยละ 60 

 
 การวิเคราะห์ระดับอิทธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อตอบคำถาม  
การวิจัยที่ผู้วิจัยได้กำหนดเอาไว้ โดยมีคำถามวิจัยหลัก คือ “การมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยว
ชุมชนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยใดบ้างและปัจจัยการมีส่วนร่วมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จต่อ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัย
ย่อยออกเป็น 5 คำถาม โดยแต่ละคำถามการวิจัยผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบเพื ่อหาคำถามที่แตกต่างกันออกไป โดยคำถาม 
การวิจัยย่อยที ่ 1-4 จะใช้การประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที ่ส ุด (Ordinary Least 
Squares-OLS) ส่วนคำถามการวิจัยย่อยที่ 5 จะใช้การประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด
สองข้ันตอน (Two-Stage Least Squares-2SLS) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.2.2.1 การวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สมมติฐานการวิจัย คือ (H1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัว
แปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน 2) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล โดยผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ค่า
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least 
squares-OLS) เพ่ือวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ 
ของการท่องเดที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 
 

ตารางที ่ 4.12 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นท่ีต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน

พื้นที่ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. VIF R2 

B 
Std. 
Error 

β 

1) การมีส่วนร่วม 
ด ้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

0.149 0.050 0.129 2.948 0.003 2.954 

0.745 

2) การมีส่วนร่วม 
ด้านการตัดสินใจ 

0.247 0.043 0.246 5.802 0.000 2.782 

3) การมีส่วนร่วม 
ด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

0.329 0.046 0.301 7.164 0.000 2.745 

4) การมีส่วนร่วม 
ด้านการติดตาม
และประเมินผล 

0.343 0.050 0.291 6.838 0.000 2.814 

Constant -0.302 0.140 - -2.155 0.032 - 

หมายเหตุ: F = 289.054* , Durbin-Watson = 1.811 
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จากตารางที ่ 4.12 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหลายขั ้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มี
ค่าท่ีค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.745 แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนถึงร้อยละ 75 หรือมีอำนาจในการพยากรณ์การส่งอิทธิพล
ได้ถึงร้อยละ 75 ถ้านำมาแยกตามแต่ละตัวแปรนั ้น จะพบว่า ทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (P < 0.05) โดยการมีส่วนร่วม 
ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูงสุด 
กล่าวคือ เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้
เกิดความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเพิ ่มขึ ้น 0.301 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 30  
(β = 0.301, t = 7.164, P < 0.001) นอกจากนี้ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.811 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
1.5 ถึง 2.5 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระ (การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วม 
ด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม 
และประเมินผล) ที ่นำมาใช้ในการทดสอบนั ้นไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง รวมถึงค่า VIF  
ของแต่ละตัวแปรไม่ได้เข้าใกล้ 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรมีความแปรปรวนเท่า 

โดยสรุปแล้วคำถามวิจัยแรกที ่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่กับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างไร” พบว่า การมีส่วนร่วมด้าน
การแบ่งปันผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมด้าน 
การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.13 ตารางทดสอบสมมติฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อความสำเร็จของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H1a 
การม ี ส ่ วนร ่ วมด ้ านการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สนับสนุน 

H1b 
ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า น ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สนับสนุน 
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สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H1c 
ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ด ้ า น ก า ร แ บ ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สนับสนุน 

H1d 
การม ีส ่ วนร ่วมด ้านการต ิดตามและ
ประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สนับสนุน 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดีที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ  และการมีส่วนร่วม 
ด้านการปฏิบัติงาน ดังแผนภาพข้างล่างนี้ แล้วได้สมการพยากรณ์ความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน เมื่อนำตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ เป็น
ดังนี้ ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน = -0.302 + 0.343(xติดตามและประเมินผล) + 0.329(xแบ่งปัน

ผลประโยชน์) + 0.247(xการตัดสินใจ) + 0.149(xการปฏิบัติงาน) + e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  

การมีส่วนร่วมด้าน 
การติดตามและประเมินผล 

การมีส่วนร่วมด้าน 
การปฏิบัติงาน 

การมีส่วนร่วมด้าน 
การตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมด้าน 
การแบ่งปันผลประโยชน์ 

ความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

**P < 0.01 / *P < 0.05 
 

R2 = 0.745** 
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4.2.2.2 การวิเคราะห์อิทธิพลของความพร้อมชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ 

สมมติฐานการวิจัย คือ (H2) ความพร้อมของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  

โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ความพร้อมของชุมชน  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) ผู้นำชุมชน 3) การตระหนักถึง
ผลประโยชน์ และ 4) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ โดยผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ 
ค่าการถดถอยพหุคูณหลายขั ้น (Multiple Regression Analysis) แบบวิธ ีกำลังสองน้อยที ่สุด 
(Ordinary Least Squares-OLS) เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยความพร้อมของชุมชนใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรความพร้อมของชุมชน
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

ความพร้อม
ของชุมชน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. VIF R2 

B 
Std. 
Error 

β 

1)  ทร ั พยากร
การท่องเที่ยว 

0.202 0.030 0.258 6.805 0.000 2.991 

0.811 

2) ผู้นำชุมชน 0.185 0.025 0.261 7.391 0.000 2.594 
3) การตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ 

0.176 0.025 0.236 7.014 0.000 2.353 

4) ความรู้ความ
เ ข ้ า ใ จ ในกา ร
บริหารจัดการ 

0.223 0.032 0.266 6.972 0.000 3.035 

Constant 1.060 0.080 - 13.184 0.000 - 

หมายเหตุ: F = 422.960* , Durbin-Watson = 1.997 
 

จากตารางที ่ 4.14 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหลายขั ้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มี
ค่าที่สูง เท่ากับ 0.811 แสดงให้เห็นว่า ความพร้อมของชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วม  
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ของประชาชนในพื้นที่ถึงร้อยละ 81 หรือมีอำนาจในการพยากรณ์การส่งอิทธิพลได้ถึงร้อยละ 81  
ถ้านำมาแยกตามแต่ละตัวแปรนั ้น จะพบว่า ทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยความรู้ความเข้าใจในการบริหารการ
จัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สูงสุด  กล่าวคือ เมื่อประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น 0.266 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 27 (β = 0.266, t = 6.972, P < 0.001) 
นอกจากน ี ้ค ่า Durbin-Watson เท ่าก ับ 1.997 ซ ึ ่ งอยู่ ระหว ่าง 1.5 ถ ึง 2.5 แสดงให ้ เห ็นว่า  
ตัวแปรอิสระ (ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน การตระหนักถึงผลประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ) ที ่นำมาใช้ในการทดสอบนั้นไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง รวมถึงค่า VIF  
ของแต่ละตัวแปรไม่ได้เข้าใกล้ 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรมีความแปรปรวนเท่า 

โดยสรุปแล้วคำถามวิจัยที่สองว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของชุมชนกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร” พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ 
ผู้นำชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการตระหนักถึงผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.15 ตารางทดสอบสมมติฐานของความพร้อมของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H2a 
ความพร ้อมของช ุมชนด ้านทร ัพยากร 
การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H2b 
ความพร้อมของช ุมชนด้านผ ู ้นำชุมชน  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H2c 
ความพร้อมของชุมชนด้านการตระหนักถึง
ผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H2d 
ความพร ้ อมของช ุ มชนด ้ าน ความรู้  
ความเข ้าใจในการบร ิหารการจ ัดการ 

สนับสนุน 
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สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที ่

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรความพร้อมของชุมชนที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที่สุด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ผู้นำชุมชน ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว และการตระหนักถึงผลประโยชน์ ดังแผนภาพข้างล่างนี้ แล้วได้สมการพยากรณ์การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ เมื ่อนำตัวแปรความพร้อมของชุมชนทุกด้านเข้าสมการในรูป  
คะแนนดิบ เป็นดังนี ้ การมีส่วนร่วมของประชาชน = 1.060 + 0.223(xความรู ้ความเข้าใจ) + 0.202 
(xทรัพยากรการท่องเที่ยว) + 0.185(xผู้นำชุมชน) + 0.176(xตระหนักถึงผลประโยชน์) + e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 ความพร้อมของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
 

4.2.2.3 การวิเคราะห์อิทธิพลของความผูกพันต่อชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ 

สมมติฐานการวิจัย คือ (H3) ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ 
ความผูกพันต ่อช ุมชน ซ ึ ่งประกอบด้วย 3 ต ัวแปรย่อย ได ้แก่ 1) ความพึงพอใจในช ุมชน  
2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน และ 3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยผู้วิจัยจะ
ใช้การวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด 

ความรู้ความเข้าใจใน 
การบริหารการจัดการ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ผู้นำชุมชน 

การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

0.236** 

**P < 0.01 / *P < 0.05 
 

R2 = 0.811** 
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(Ordinary least squares-OLS) เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยความผูกพันต่อชุมชนใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรความผูกพันต่อชุมชน
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

ความผูกพัน 
ต่อชุมชน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. VIF R2 

B 
Std. 
Error 

β 

1) ค ว า ม พึ ง
พอใจในชุมชน 

0.384 0.032 0.486 11.985 0.000 2.559 

0.747 

2) ความเชื่อมั่น
แ ล ะ ย อ ม รั บ
เป ้าหมายของ
ชุมชน 

0.353 0.033 0.429 10.569 0.000 2.562 

3) ระยะเวลาที่
อ า ศ ั ย อ ย ู ่ ใ น
ชุมชน 

0.000 0.001 0.012 0.473 0.636 1.003 

Constant 1.235 0.091 - 13.616 0.000 - 

หมายเหตุ: F = 387.415* , Durbin-Watson = 1.773 
 

จากตารางที ่ 4.16 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหลายขั ้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  
มีค่าที่ค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.747 แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ถึงร้อยละ 75 หรือมีอำนาจในการพยากรณ์การส่งอิทธิพลได้ถึงร้อยละ 75  
ถ้านำมาแยกตามแต่ละตัวแปรนั ้น จะพบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในชุมชนและความเชื ่อ มั่น 
และยอมรับเป้าหมายของชุมชนมีอิทธ ิพลทางบวกต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่  
อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิติ  (P < 0.05)  โดยความพ ึงพอใจในช ุมชนม ีอ ิทธ ิพลทางบวกต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สูงสุด กล่าวคือ เมื่อประชาชนในพื้นที่รู้สึกพึงพอใจต่อชุมชน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 0.486 หน่วย หรือประมาณ
ร้อยละ 49 (β = 0.486, t = 11.985, P < 0.001) ในขณะที่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนปฏิเสธ
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สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่  
มีทั้งประชาชนดั้งเดิมและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามา ความพึงพอใจและเป้าหมายของชุมชนเป็นหลักสำคัญ  
ที ่จะทำให้ประชาชนในพื ้นที ่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้วยกัน  นอกจากนี้ 
ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.773 ซึ ่งอยู ่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระ  
(ความพึงพอใจในชุมชน ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชมุชน) 
ที่นำมาใช้ในการทดสอบนั้นไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง รวมถึงค่า VIF ของแต่ละตัวแปรไม่ได้ 
เขา้ใกล้ 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรมีความแปรปรวนเท่า 

โดยสรุปแล้วคำถามวิจัยที่สามที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อชุมชนกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร” พบว่า ความพึงพอใจในชุมชน และความเชื่อมั่น 
และยอมรับเป้าหมายของชุมชน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของผลการทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.17 ตารางทดสอบสมมติฐานของความผูกพันต่อชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H3a 
ความผูกพันต่อชุมชนด้านความพึงพอใจใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีสว่น
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 

สนับสนุน 

H3b 

ความผูกพันต่อชุมชนด้านความเชื ่อมั่น 
แ ล ะ ย อ ม ร ั บ เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง ช ุ ม ช น 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H3c 
ความผ ูกพ ันต ่อช ุมชนด ้านระยะเวลา 
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

ปฏิเสธ 
(ไม่มีอิทธิพล) 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรความผูกพันต่อชุมชนที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจในชุมชน และความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย
ของชุมชน ดังแผนภาพข้างล่างนี้ แล้วได้สมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เมื่อนำ
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ตัวแปรความผูกพันต่อชุมชนทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี ้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน = 1.235 + 0.384(xความพึงพอใจต่อชุมชน) + 0.353(xความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมาย) + e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 ความผูกพันต่อชุมชนทีม่ีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
 

4.2.2.4 การวิเคราะห์อิทธิพลของกรอบนโยบายการท่องเที่ยวต่อการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในพื้นที่ 

สมมติฐานการวิจัย คือ (H4) กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ  
กรอบนโยบายการท่องเที ่ยว ซึ ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) นโยบายของภาครัฐ  
2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว และ 3) ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยผู้วิจัย
จะใช้การวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธ ีกำลังสอง 
น้อยที่สุด (Ordinary least squares-OLS) เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยกรอบนโยบายการท่องเที่ยวใดบา้ง
ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
  

ความพึงพอใจในชุมชน 

ความเชื่อมั่นและยอมรับ 
เป้าหมายของชุมชน 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

0.429** 

**P < 0.01 / *P < 0.05 
 

R2 = 0.747** 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรกรอบนโยบายการ
ท่องเที่ยวต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

กรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยว 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. VIF R2 

B 
Std. 
Error 

β 

1) นโยบายของ
ภาครัฐ 

0.276 0.028 0.351 9.909 0.000 2.813 

0.824 

2) การตื่นตัวต่อ 
การวางแผน 

0.264 0.029 0.314 9.254 0.000 2.582 

3 )  ค ว า ม
ช่วยเหลือจาก
ภายนอก 

0.254 0.025 0.336 9.959 0.000 2.564 

Constant 1.002 0.077 - 12.970 0.000 - 

หมายเหตุ: F = 617.336* , Durbin-Watson = 1.983 
 

จากตารางที ่ 4.18 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหลายขั ้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มี
ค่าท่ีสูง เท่ากับ 0.824 แสดงให้เห็นว่า กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ถึงร้อยละ 82 หรือมีอำนาจในการพยากรณ์การส่งอิทธิพลได้ถึงร้อยละ 82  
ถ้านำมาแยกตามแต่ละตัวแปรนั้น จะพบว่า ทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยนโยบายของภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในพ้ืนที ่ส ูงส ุด กล ่าวคือ เม ื ่อภาคร ัฐผล ักด ันให ้เก ิดนโยบาย 
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
0 .351 หน ่ ว ย  หร ื อประมาณร ้ อยละ  35 (β = 0.351, t = 9.909, P < 0.001)  นอกจากนี้  
ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.983 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระ (นโยบาย
ของภาครัฐ การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว ความช่วยเหลือจากภายนอก) ที่นำมาใช้
ในการทดสอบนั ้นไม ่ม ีความสัมพันธ ์ภายในตัวเอง รวมถึงค ่า VIF ของแต่ละตัวแปรไม ่ได้  
เข้าใกล้ 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรมีความแปรปรวนเท่า 
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โดยสรุปแล้วคำถามวิจัยทีส่ี่ที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบนโยบายการท่องเที่ยว
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร” พบว่า นโยบายของภาครัฐ ความช่วยเหลือจาก
ภายนอก และการตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียด 
ของผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่ 4.19 ตารางทดสอบสมมติฐานของกรอบนโยบายการท่องเที่ยวต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H4a 
กรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านนโยบาย
ของภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H4b 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านการตื่นตัว
ต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที ่ยว 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H4c 

กรอบน โ ยบายกา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ด ้ า น 
ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ล ื อ จ า ก ภ า ย น อ ก 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรกรอบนโยบายการท่องเที่ยวที่สามารถพยากรณ์การมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที ่สุด ได้แก่ นโยบายของภาครัฐ ความช่วยเหลือจากภายนอก  
และการตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว ดังแผนภาพข้างล่างนี้ แล้วได้สมการพยากรณ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เมื่อนำตัวแปรกรอบนโยบายการท่องเที่ยวทุกด้านเข้าสมการใน
รูปคะแนนดิบ เป็นดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน = 1.002+ 0.276(xนโยบายของภาครัฐ) + 0.264 
(xการต่ืนต่อการวางแผน) + 0.254(xความช่วยเหลือจากภายนอก) + e 
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ภาพที่ 4.5 กรอบนโยบายการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
 

4.2.2.5 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สมมติฐานการวิจัย คือ (H5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื ้นที่  
โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) ความพร้อม
ของชุมชน 2) ความผูกพันต่อชุมชน และ 3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์
ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีกำลังสองน้อยที ่สุดสองขั้นตอน 
(Two-Stage Least Squares-2SLS) เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. R2 

B 
Std. 
Error 

β 

1) ความพร้อมของ
ชุมชน 

1.073 0.524 0.998 2.050 0.041 
0.699 

2) ความผ ูกพ ันต่อ
ชุมชน 

1.561 0.062 0.982 3.143 0.002 

นโยบายของภาครัฐ 

การตื่นตัวต่อการวางแผน 
และกิจกรรมท่องเที่ยว 

ความช่วยเหลือจากภายนอก 

การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

0.314** 

**P < 0.01 / *P < 0.05 
 

R2 = 0.824** 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. R2 

B 
Std. 
Error 

β 

3 )  กรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยว 

-0.058 0.524 -0.054 -0.111 0.912 

Constant 0.075 0.139 - 0.544 0.587 

หมายเหตุ: F = 461.894** , ตัวแปรเครื่องมือ = การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ  
การแบ่งปันผลประโยชน์ การติดตามและประเมินผล 

 

จากตารางที ่ 4.20 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหลายขั ้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบวิธ ีกำลังสองน้อยที ่ส ุดสองขั ้นตอน (2SLS) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ (R2) มีค่าที่ค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.699 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
(ความพร้อมของชุมชนและความผูกพันต่อชุมชน) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ถึงร้อยละ 70 หรือมีอำนาจ
ในการพยากรณ์การส่งอิทธิพลได้ถึงร้อยละ 70 ถ้านำมาแยกตามแต่ละตัวแปรนั้น จะพบว่า ตัวแปร
ความพร้อมของชุมชนและความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05)  
โดยความพร้อมของช ุมชนมีอ ิทธ ิพลทางบวกต่อความสำเร ็จของการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน 
ผ่านกระบวนการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในพื ้นที ่ส ูงส ุด กล ่าวคือ เม ื ่อประชาชนรู ้ส ึกถึง 
ความพร้อมของชุมชนเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่าน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 0.998 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 99 (β = 0.998, t = 
2.050, P < 0.05) อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการให้เกิดความพร้อมของชุมชน (ทรัพยากร ผู้นำชุมชน 
การตระหนักถึงผลประโยชน์ ความรู ้ในเรื ่องการบริหารการจัดการ ) และความผูกพันต่อชุมชน  
(ความพึงพอใจในชุมชน และการยอมรับและเชื่อมั่นต่อเป้าหมายของชุมชน) เพียงอย่างเดียวไม่ได้  
แต่เราจะต้องสร้างกลยุทธ์ในการจะให้ประชาชนในพื ้นที ่ เข ้ามามีส ่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ  
(การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล) ในการทำงานด้วย ในขณะที่ตัวแปร
กรอบนโยบายการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่เข้ามายังพื้นที่นั้นไม่ได้ส่งตรงไปยัง
ประชาชนเลย แต่จะต้องผ่านการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน นอกจากนี้
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การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นอาจจะดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มากกว่าจะเป็รปชะชาชนในพื้นที่มากหนัก จึงทำให้ไม่ได้สนับสนุนความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนผ่านการทำงานของประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 

โดยสรุปแล้วคำถามวิจัยที่ห้าที่ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่เป็นอย่างไร” พบว่า ความพร้อมของชุมชน และความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้
ดังนี้ 
 

ตารางที ่ 4.21 ตารางทดสอบสมมติฐานของปัจจัยที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สมมติฐานที่ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H5a 

ความพร้อมของช ุมชนมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยว
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H5b 

ความผูกพันของชุมชนมีความสัมพ ันธ์  
เชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยว
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที ่

สนับสนุน 

H5c 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยว
โดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที ่

ปฏิเสธ 
(ไม่มีอิทธิพล) 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ได้ดีที ่สุด ได้แก่ 
ความพร้อมของชุมชน และความผูกพันต่อชุมชน ดังแผนภาพข้างล่างนี้  
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ภาพที่ 4.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทีม่ีอิทธิพลต่อความสำเร็จ 
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

แล้วได้สมการพยากรณ์ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อนำตัวแปรที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทุกด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เข้าสมการในรูปคะแนนดิบ 
เป็นดังนี้ ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ = 0.075 
+ 0.998(xความพร้อมของชุมชน) + 0.982(xความผูกพันต่อชุมชน) + e 

การทดสอบสมมติฐานที่ห้า ทำให้ผู ้ว ิจัยพบข้อสังเกตว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยที่มีความ
เป็นรูปธรรมสูง กล่าวคือ ความพร้อมและความผูกพันต่อชุมชน เป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้ ได้สัมผัส 
ได้รับผลประโยชน์โดยชุมชน จึงทำให้มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการท่องเที่ยวของชุมชน 
ในขณะที่นโยบายการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นนามธรรม  
และอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้สนใจที่จะศึกษาโดยตรง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการ
ดำเนินงานของทางภาครัฐ จึงทำให้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 สมมติฐานข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสามารถสรุปตัวแบบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที ่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที ่ยว  
โดยชุมชนของชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง ที่ถือเป็นตัวแบบที่จะสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืนๆ ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ไปสู่ความสำเร็จ ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

ความพร้อมของชุมชน 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 

ความผูกพันต่อชุมชน 
ความสำเร็จของ
การท่องเที่ยว

โดยชุมชน 

0.982** 

**P < 0.01 / *P < 0.05 
 

การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

R2 = 0.699** 
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Mother1636 
ภาพที่ 4.7 ตัวแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ความสำเร็จของ 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ความรู้ความเข้าใจใน 
การบริหารการจัดการ 

ผู้นำชุมชน 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

การตระหนักถึง
ผลประโยชน ์

ความพร้อมของชุมชน 

ความพึงพอใจในชุมชน 

ความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมาย 

ความผูกพันต่อชุมชน 

นโยบายของภาครัฐ 

ความช่วยเหลือจาก
ภายนอก 

การตื่นตัวต่อการ
วางแผนและกิจกรรม 

กรอบนโยบาย 
การท่องเท่ียว 

การมีส่วนร่วมใน 
การแบ่งปันผลประโยชน ์

การมีส่วนร่วมใน 
การติดตามและประเมินผล 

การมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติงาน 

การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในพื้นที ่

**P < 0.01 / *P < 0.05 
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4.3 บทสรุป 

จากการวิเคราะห์และอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นของบทที่ 4 นั้น ผู้วิจัยได้กล่าวถึง 
ผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้เสนอตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ 1 จากการประมวลผล
ข้อมูลส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทั้ง
ด ้ านการแบ ่ งป ั นผลประโยชน ์  ด ้ านการต ิ ดตามและประ เม ิ นผล  ด ้ านการต ั ดส ิ น ใจ  
และด้านการปฏิบัติงาน ล้วนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามลำดับ 

สำหรับส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ความพร้อม
ของชุมชน ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ผู้นำชุมชน ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และการตระหนักถึงผลประโยชน์ ล้วนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ตามลำดับ ต่อมาความผูกพันต่อชุมชน ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชุมชน และความเชื่อมั่น 
และยอมรับเป้าหมายของชุมชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ตามลำดับ 
ในขณะที่ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชนได้ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ระยะเวลาอยู่อาศัยใน
ชุมชนไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้น
อย่างมากในปัจจุบัน จึงทำให้ประชาชนในพื้นที ่มีทั ้งประชาชนดั้งเดิมและผู ้ย้ายถิ ่นฐานเข้ามา  
ความพึงพอใจและเป้าหมายของชุมชนเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการชุมชนด้วยกัน และกรอบนโยบายการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นโยบายของภาครัฐ 
ความช่วยเหลือจากภายนอก และการตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ ยวมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีตามลำดับ  

ส่วนสุดท้ายของปัจจัยที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น พบว่า ความพร้อมของชุมชน และความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการตัดสินใจ  
และด้านการปฏิบัติงาน) ตามลำดับ ในขณะที่กรอบนโยบายการท่องเที่ยวได้ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
กล่าวคือ กรอบนโยบายการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่เข้ามายังพ้ืนที่นั้นไม่ได้ส่งตรงไปยัง
ประชาชนเลย แต่จะต้องผ่านการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่องค ์การบริหารส่วนตำบลก่อน  
นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นอาจจะดำเนินโดยเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมากกว่าจะเป็นประชาชนในพื ้นที ่มากหนัก จึงทำให้ไม่ได้สนับสนุนความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการทำงานของประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สำหรับบทนี้ผู้วิจัยจะทำการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา พร้อมถึงเสนอข้อเสนอแนะ  
ของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการนำเสนอในครั้งนี้ออกเป็น 3 หัวข้อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้ 5.1) การสรุปผลการศึกษาจากการนำเสนอข้อมูลและการประมวลผลในบทก่อนหน้าตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลต่อ
ความสำเร ็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 2) ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่   
ถัดมาเป็นหัวข้อที่ 5.2) การอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้น โดยจะกล่าวถึง
งานวิจัยที่ได้สนับสนุน คล้ายคลึงหรือขัดแย้งกับผลการศึกษาเชิงวิชาการ ส่วนหัวข้อสุดท้ายเป็น 
หัวข้อ 5.3) ผู้วิจัยจะเสนอข้อแนะนำสำหรับการไปใช้ในทางวิชาการ (นโยบาย) เพื่อให้ชุมชนนำไป 
เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิกรรมต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงทำให้
การท่องเที่ยวของชุมชนประสบความสำเร็จมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเสนอแนวทางในการวิจัยใน
ครั้งต่อไปด้วย โดยมีรายละเอียดแสดงเป็นแผนภูมิดังภาพที่ 5.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 โครงสร้างการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ มีคำถามวิจัยหลัก
คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยใดบ้างและปัจจัยการมี
ส่วนร่วมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

องค์ประกอบของบทที่ 5 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

- ข้อแนะนำสำหรับการไปใช้ในทาง
ว ิชาการเพ ื ่อ ให ้ช ุมชนนำไปเป็น
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมใน
กา รด ำ เ น ิ นก ิ ก ร รมต ่ า งๆ  ขอ ง
ประชาชนในพื ้นที ่รวมถึงทำให้การ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ข อ ง ช ุ ม ช น ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จมากขึ้น 
- ข ้ อแนะนำสำหร ับแนวทางใน 
การวิจัยในครั้งต่อไป เนื ่องจากเป็น
ข้อบกพร่องในการศึกษาของผู้วิจัยใน
คร ั ้ งน ี ้  เพราะด ้วยข ้อจำก ัดทาง 
ด ้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ร ะ ย ะ เ ว ล า  
และแรงงาน เพื่อให้ผู้สนใจนำไปปรับ
และศึกษาในประเด็นท่ีจะตกหล่นอยู่ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) อิทธิพลของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งหมด 3 
ข้อ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 5.1 
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พ้ืนที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

การศึกษาครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา วารสาร และวิทยานิพนธ์ เพื่อนำมาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากนั ้นผู ้ว ิจัยใช้การวิจัยภาคสนามเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านบางน้ำผึ้ง 11 หมู่บ้าน ทั้งเพศ
ชายและหญิง ทีม่ีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 70 ปี ผู้วิจัยได้ใช้การคำนวณโดยใช้สูตรของทา
โร ยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5  
ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนที่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่ได้อาศัยความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Nonprobability 
Sampling) โดยมีข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

กลุ่มประชากรที ่ใช้ในการศึกษาจำนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 26 - 35 ปีมากที่สุด รองลงมามีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี อายุระหว่าง 
28 - 41 ปี อายุระหว่าง 42 – 55 ปี และอายุ 56 ปีขึ ้นไปมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด ตามลำดับ ส่วน
การศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มประชากรที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มประชากรสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมากกว่าสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอยู่ร้อยละ 12.60 และมีประชากรที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด  
ร้อยละ 2.00 

รายได้เฉลี่ยของประชาชนบ้านบางน้ำผึ้งจะมีสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 15,000 บาท 
มากกว่าถึงสองเท่าของรายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท รองลงมาจะมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 
21,001 – 25,000 และมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท รวมถึงมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 
30,001 บาท ข ึ ้นไปม ีส ัดส ่วนน ้อยท ี ่ส ุดตามลำด ับ นอกจากน ี ้ย ั งประชาชนอัตราส ่วน 1  
ต่อประชาชนบ้านบางน้ำผึ้งทั้งหมดอาศัยอยู่ ในชุมชนไม่เกิน 13 ปี ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่อาศัย
อยู่ระหว่าง 14 - 27 ปี มีอัตราส่วนรองลงมา และประชาชนในพื้นที่อาศัยอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี  
มีอัตราส่วนน้อยที่สุด 

สำหรับการทดสอบสมมติฐานเพื่อตอบคำถามข้างต้น ผู้วิจัยจะทำการสรุปผลการศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งสามข้อที่กล่าวไปข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วม 

ด้านการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการแบ่ งปันผลประโยชน์  
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การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สำหรับผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตอบคำถามการวิจัยย่อยที่ 4 คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่กับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นอย่างไร พบว่า ทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาเป็น
การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม 
ด้านการปฏิบัติงานมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามลำดับ และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าที่ค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.745 แสดงให้เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนถึง
ร้อยละ 75 

 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ  
ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และกรอบนโยบายการท่องเที่ยว เพื่อมาตอบคำถาม 
การวิจัยย่อย 3 คำถาม สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความพร้อมชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
เพื่อตอบคำถามการวิจัยย่อยที่ 1 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างไร พบว่า ความพร้อมของชุมชนซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 
1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) ผู้นำชุมชน 3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ และ 4) ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารการจัดการ โดยทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา
เป็นผู้นำชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการตระหนักถึงผลประโยชน์มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามลำดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มี
ค่าที่สูงเท่ากับ 0.811 แสดงให้เห็นว่า ความพร้อมของชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีถึงร้อยละ 81 

ต่อมาเป็นผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความผูกพันต่อชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนทีเ่พ่ือตอบคำถามการวิจัยย่อยที่ 2 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร พบว่า ความผูกพันต่อชุมชนซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย  
ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในชุมชน 2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน และ 3) ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยตัวแปรความพึงพอใจในชุมชนและความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของ
ชุมชนมีอิทธ ิพลทางบวกต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติ  
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ซึ่งความพึงพอใจในชุมชนมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาเป็นความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของ
ชุมชนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ตามลำดับ   
และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าที่ค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.747 แสดงให้เห็นว่า ความผูกพัน
ต่อชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถึงร้อยละ 75 ในขณะที่ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน  
จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทั้งประชาชนดั้งเดิมและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามา ความพึงพอใจและเป้าหมาย
ของชุมชนเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
ด้วยกัน 

ส่วนสุดท้ายเป็นผลการวิเคราะห์อิทธิพลของกรอบนโยบายการท่องเที่ยวต่อการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่เพื่อตอบคำถามการวิจัยย่อยที่ 3 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร พบว่า กรอบนโยบายการท่องเที่ยว
ซึ ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) นโยบายของภาครัฐ 2) การตื ่นตัวต่อการวางแผน 
และกิจกรรมท่องเที่ยว และ 3) ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ซึ่งนโยบายของภาครัฐมีอิทธิพลมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นความช่วยเหลือจากภายนอก และการตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว
ม ีอ ิทธ ิพลอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิก ับการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในพ้ื นท ี ่ตามลำดับ  
และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าที่สูง เท่ากับ 0.824 แสดงให้เห็นว่า กรอบนโยบาย 
การท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ถึงร้อยละ 82 หรือมีอำนาจใน
การพยากรณ์การส่งอิทธิพลได้ถึงร้อยละ 82  

 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ความพร้อม 

ของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และกรอบนโยบายการท่องเที่ยว สำหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของ
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อตอบคำถามการวิจัยย่อยที่ 5 คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างไร พบว่า ความพร้อมของชุมชนและความผูกพันต่อ
ชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงความพร้อมของชุมชนมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา
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เป็นความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความสำเร็จของการท่องเที ่ยว 
โดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ตามลำดับ  และมีค่าสัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ (R2) มีค่าที่ค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.699 แสดงให้เห็นว่า ความพร้อมของชุมชน และ 
ความผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถึงร้อยละ 70 ฉะนั้นการดำเนินงานให้เกิดความพร้อม
ของชุมชน (ทรัพยากร ผู้นำชุมชน การตระหนักถึงผลประโยชน์ ความรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการ) 
และความผูกพันต่อชุมชน (ความพึงพอใจในชุมชน และการยอมรับและเชื่อมั่นต่อเป้าหมายของ
ชุมชน) เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่เราจะต้องสร้างกลยุทธ์ในการจะให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในรูปแบบต่างๆ (การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วม
ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล) ในการทำงานด้วย 
ในขณะที่กรอบนโยบายการท่องเที ่ยวไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน  
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่เข้ามายังพ้ืนที่นั้นไม่ได้ส่ง
ตรงไปยังประชาชนเลย เนื่องจากต้องผ่านการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน 
นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นอาจจะดำเนินโดยเจ้าหน้าที่
ภาคร ัฐมากกว ่าจะเป็นประชาชนในพื ้นที ่มากนัก จ ึงทำให้ไม ่ได้สน ับสนุนความสำเร ็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการทำงานของประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 

จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เกิดการเรียนรู้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที ่และความสำเร็จของการท่องเที่ยว โดยทำให้ผู ้วิจัยได้ทราบว่า การที่
ประชาชนในพื้นที่นั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นเกิดจากหลายปัจจัยที่ส่งเสริม 
ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการศึกษาวิจัยออกมาได้ 3 องค์ประกอบหลัก ความพร้อมของชุมชนภายใต้การ
นิยามที่เก่ียวกับปัจจัยที่ทำให้ผู้นำและสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและการท่องเที่ยว 
ของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชนที่นิยามถึงการแสดงออกทั้งการกระทำ ทัศนคติ และความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นเจ้าของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน มีความสนใจในความเป็นไปของชุมชนอย่างเต็มใจ
และพยายามกระทำในสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
เป้าหมายและค่าน ิยมของช ุมชน ยอมเส ียสละทางด้านกำล ังกายและสมองอย่างเต ็มที ่ ใน  
การทำงาน และกรอบนโยบายการท่องเที่ยวที่อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบองค์การชุมชน 
และส่งผลกระทบต่อการทำงานในชุมชน ทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน 
และเงื่อนไขนโยบายของภาครัฐที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  

นอกจากนี้ผู ้ว ิจัยยังได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที ่ส่งผลต่อความสำเร็จของ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน และปัจจัยที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงทำให้มีองค์ประกอบหลักเพิ่มอีก  
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2 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีกระบวนการมีส่ วนร่วมมาใช้
ในการศึกษา และความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นำเอาแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นตัวแบบของความสำเร็จที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ผลการศึกษาทั้งหมดที่ผู้วิจัยกล่าวไปข้างต้นนั้น ทำให้ผู้วิจัยได้สร้างตัวแบบของการวิจัยใหม่
ขึ้นมาใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยใดบ้าง
และปัจจัยการมีส่วนร่วมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกระบวน  
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยตัวแบบนี้จะสามารถนำมาเป็นรูปแบบการศึกษาใหม่สำหรับผู ้ที่
ต ้องการศึกษาเร ื ่องป ัจจัยที ่ส ่งผลต่อการมีส ่วนร ่วม การมีส ่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่   
รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในพื้นท่ี โดยผู้วิจัยได้ทำการสรุปรายละเอียดผลการศึกษาทั้งหมดดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2 กรอบผลการศึกษาใหม่เชิงวิชาการของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1) การมีส ่วนร ่วมในการแบ ่งปัน
ผลประโยชน์ 
(2) การม ีส ่วนร ่วมในการต ิดตาม 
และประเมินผล  
(3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ความผูกพันต่อชุมชน 
(1) ความพึงพอใจในชุมชน  
(2) ความเช ื ่อม ั ่นและยอมรับ
เป้าหมายของชุมชน 

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
(1) นโยบายของภาครัฐ 
(2) ความช่วยเหลือจากภายนอก 
(3) การตื ่นตัวต่อการวางแผน
และกิจกรรมท่องเที่ยว 

ความพร้อมของชุมชน 
( 1 )  ความร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ ใน 
การบริหารจัดการ 
(2) ผู้นำชุมชน 
(3) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(4) การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนนี้เป็นการพิจารณาและแสดงการอภิปรายคำถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยที่ได้
กำหนดไว้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ
ของการท ่องเท ี ่ ยว โดยช ุมชนจากการศ ึกษาและรวบรวมข ้อม ูล เพ ื ่ อหา การม ีส ่วนร ่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีส่วนประกอบของข้อมูล 1 ส่วน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีส่วนประกอบของข้อมูลจำนวน 3 ส่วน 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีส่วนประกอบของข้อมูล 1 ส่วน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การอภิปรายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว  
โดยชุมชนนั้น ประกอบด้วย 1 ปัจจัย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ แต่มีองค์ประกอบย่อย
ตามกระบวนการมีส ่วนร ่วมทั ้งหมด 4 องค์ประกอบ คือ การมีส ่วนร ่วนในการปฏิบ ัต ิงาน  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน  
การติดตามและประเมินผล ผู้วิจัยจะทำการอภิปรายผลการศึกษาท้ัง 4 ปัจจัย ตามลำดับ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนและยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน โดยพบว่า การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมี
ส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงานมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nair and Hamzah 
(2015) ได้ศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ Karacaoglu 
and Birdir (2017) ได้ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านประชาชนในพื้นที่ : 
กรณีศึกษาโครงการมีเซีย 100 โครงการ พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเข้าใจและการยอมรับจากสมาชิกทุกคนในชุมชนท้องถิ่น และ
ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการในสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของตนกับผู ้มาเยือนและชุมชนต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการแบ่งผลประโยชน์ การทำงาน และการตัดสินใจที่ ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน เพราะจะช่วยผลักดันให้เกิดความสามัคคีของชุมชน  
ซึ่งมีทิศทางตรงกับการศึกษาของจักรพันธ์ ภูมิสุทธาผล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   
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ที่ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการของชุมชนถือเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เฉกเช่นเดียวกับผลการศึกษา
ของ Nitikasetsoontorn (2014) ที ่พบว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ปิ่นฤทัย คงทอง (2559)  
ที่ศึกษาในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลการศึกษามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ 
ปัจจัยการมีจ ิตสำนึกของประชาชนในฐานะเจ้าบ้านและจิตสำนึกของนักท่องเที ่ยว ปัจจัย  
การประสานงานและความร่วมมือ ปัจจัยการสนับสนุนของภาครัฐในท้องถิ่น ปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และปัจจัยภาวะผู ้นำชุมชนส่งผลต่อความสำเร ็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว  
เชิงวัฒนธรรม  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน ซึ ่งความสำเร็จนั ้นจะต้องส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู ่และเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น  
รวมถึงส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและผลประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม จะเห็นว่าความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้ดีขึ ้นและมีความยั่งยืน ดังที่ Goodwin and Santilli (2009, p. 7) ได้พบในงานวิจัย 
ของเขา ดังนั ้นการมีส ่วนร่วมของประชาชนทุกองค์ประกอบล้วนส่งผลต่อความสำเร ็จของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงย้ำให้เห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวคิดทฤษฎีของ Cohen & 
Uphoff (1977 อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษ,ี 2557, น. 39-40) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และช่วยผลักดัน
ทุกระดับของขอบเขตให้ประชาชนในพื ้นที ่เข้ามาสัมผัสในการทำงานเพื ่อส่วนรวมและชุมชน  
ของตนเอง จนทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ดีขึ้น 

 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

การอภิปรายปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย  
3 ปัจจัย คือ ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และกรอบนโยบายการท่องเที ่ยว  
ผู้วิจัยจะทำการอภิปรายผลการศึกษาท้ัง 3 ปัจจัย ตามลำดับ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนและยืนยันว่าความพร้อมของชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยพบว่า ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 
การจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Williams (2014) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนคิทมิกะยิ (Kit Mikayi) ประเทศเคนย่า พบว่า ระดับความรู้ทางการศึกษาในการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการท่องเที่ยว  
เช ิงว ัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านของเศรษฐกิจและสังคม  
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อีกทั ้งงานวิจัยของกิ ่งแก้ว บัวเพชร (2549) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยิ่งย้ำให้เห็นว่า 
การบริหารจัดการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกท้ังยังถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหนึ่งที่
จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานส่วนต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนั้น 
จำเป ็นที ่จะต ้องมีความร ู ้ความเข ้าใจในการบร ิหารงาน เพื ่อจ ัดสรรทั ้งบ ุคคล งาน เวลา  
และงบประมาณให้เกิดความคุ ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ส่วนเรื่องความพร้อมของ  
ผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kontogeorgopoulos (2014) ได้ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในประเทศไทย : บทบาทของการเปลี ่ยนแปลง การช่วยเหลือจากภายนอก และผู ้นำชุมชน  
และงานวิจัยของปิยธิดา ปาลรังษี (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยผู ้นำของชุมชน 
และบทบาทของผู ้นำ โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่งผ ู ้นำท ี ่ม ีล ักษณะการเป็นผ ู ้นำการเปลี ่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) คือ ความเป็นผู้นำซึ่งผู้นำไม่ได้ถูกจำกัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม  
แต่มีอิสระในการกระทำซึ ่งจะเปลี ่ยนแปลงหรือเปลี ่ยนรูปแบบมุมมองของผู ้ตาม  (Schultz & 
Schultz, 1998, p. 211) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการทำงานของประชาชน  
ต่อมาความพร้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่รองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งแก้ว บัวเพชร (2549) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมใน 
การจ ัดการการท ่องเท ี ่ยวเช ิงน ิ เวศโดยช ุมชน: กรณ ีศ ึกษาช ุมชนค ีร ีวง อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
พบว่า ทุนธรรมชาติ ทุนสังคมและวัฒนธรรม ทุนกายภาพ และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และส่วนสุดท้ายเป็นความพร้อมด้านการตระหนักถึง
ผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด มีแนวทางของ 
ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกับปิยธิดา ปาลรังษี (2557) พบว่า ความตระหนักของประชาชนในชุมชน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในทิศทางเดียวกัน   
ดังนั ้นความพร้อมของชุมชนทั้ง 4 องค์ประกอบล้วนมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื ้นที ่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในเรื ่องขององค์ประกอบ 
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546, น. 15-17) ถ้าหากชุมชนมีความพร้อมทั้ง
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ด้านองค์ความรู้ บุคลากร ทรัพยากร และการมีผู ้นำที่ดีและพร้อมที่จะก้าวไปกับสมาชิกในชุมชน  
จะยิ่งทำให้เกิดความร่วมมือ สามัคคีในการทำงานเพ่ือส่วนรวมและชุมชนของตนเอง 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนและยืนยันว่าความผูกพันต่อชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยพบว่า ความผูกพันต่อชุมชนด้านความพึงพอใจในชุมชนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของจันทร์พร ช่วงโชติ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพและความต้องการในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า องค์กรชุมชนที่จะ
มุ่งเน้นสร้างการยอมรับ ความพอใจ ความเต็มให้กับสมาชิกในชุมชนเพื ่อที่จะสร้างความเข้าใจ 
และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาชุมชน แสดงให้เห็นว่าถ้าประชาชนมีความเต็ม
ใจต่อองค์กรชุมชนจะส่งผลให้สมาชิกในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อเพื่อศักยภาพ  
และความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย 
ของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รองลงมา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุธราทิพย์ เข็มน้อย (2554) พบว่า ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย รวมถึงค่านิยม 
ของชุมชน ความเต็มใจและการใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติให้กับชุมชน ในขณะที่ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการย้ายถิ่นฐาน
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบัน อีกทั้งยังทวีคูณเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ระยะเวลาที่อยู่ใน
ชุมชนไม่ได้ส่งผลโดยตรง ซึ่งประชาชนจะคำนึงถึงความพร้อม ความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนา
ของชุมชนเท่านั้นในการเลือกถิ่นที่พักอาศัย สอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา งามประภาสม (2559) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่า ประชาชนที่มีอายุและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันไม่ได้มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จากการอภิปรายข้างต้น ความผูกพันต่อชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชุมชน และการยอมรับเป้าหมายของชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดความผูกพันต่อชุมชนของ Wasserman (1982, p. 423) แบ่งความผูกพันต่อชุมชนออกเป็น  
2 มิติ คือ ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน และความพึงพอใจของชุมชน คือ 1) ความเป็นปึกแผ่นของ
ชุมชน (Community Solidasity) เป็นทัศนคติและความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยที่มีต่อคนแต่ละคนใน
ชุมชน 2) ความพึงพอใจต่อชุมชน (Community Satisfaction) เป็นทัศนคติและความรู้สึกของผู้อยู่
อาศัยที่มีต่อย่านที่อยู่และชุมชนของตนเอง  
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ผลการวิเคราะห์สนับสนุนและยืนยันว่ากรอบนโยบายการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยพบว่า กรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านนโยบายของภาครัฐ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุจันทรา สะพุ่ม (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั ่งยืนของ ททท. กรณีศึกษาเขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายการจัดการการท่องเที ่ยวมีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่นโยบายของภาครัฐมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง จะเห็นว่านโยบายของภาครัฐมีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื ่อที ่จะยกยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการบริการด้านการท่องเที ่ยว และสามารถรองรับ  
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและพัฒนาเขื่อนป่าสักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ 
มีทิศทางความสัมพันธ์เดียวกับงานศึกษาของกิ่งแก้ว บัวเพชร (2549) และปิยธิดา ปาลรังษี (2557)  
ที่นโยบายของภาครัฐที่ออกมานั้นเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนเติบโต  
จึงเป็นสิ ่งเร้าที ่กระตุ ้นให้ประชาชนในท้องถิ ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานต่างๆ ของชุมชน  
เพื่อทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและมีความเจริญมากขึ้น ต่อมาเป็นกรอบนโยบายการท่องเที ่ยว  
ด้านความช่วยเหลือจากภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Kontogeorgopoulos (2014) และจันทร์พร ช่วงโชติ (2554)  
ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอกและความเหลือช่วยจากภายนอกมีความสัมพันธ์กับศักยภาพใน 
การพัฒนาการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  และยังถือเป็น 
ปัจจัยสำคัญที ่ส ุดในการสร้างความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยอีกด้วย  
ส่วนสุดท้ายเป็นกรอบนโยบายการท่องเที่ยวด้านการตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานศึกษา  
ของ Williams (2014) และสุจันทรา สะพุ่ม (2559) พบว่าการตื่นตัวต่อการวางแผนให้ทันตาม
นโยบายที่ออกมาในแต่ละช่วงเวลานั้นจะส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จะเห็นว่า 
กรอบนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเนื่องจาก 
เป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว ที่จะทำให้หน่วยงานย่อยผลิตกิจกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวได้ (Williams, 2014, pp. 18-19) นอกจากนี้ยังมาสนับสนุน
งานศึกษาของมิ ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2548) ที ่ศึกษาชุมชนที ่ประสบความสำเร ็จใน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมในประเทศลาว กัมพูชา และไทย จากทั้งหมด 11 ชุมชน 
สิ่งที่ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จของการมีส่วนร่วมได้นั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัย 
การส่งเสริมจากภาครัฐที ่มีนโยบายตั ้งแต่ในระดับท้องถิ ่นและประเทศเข้ามาผลักดันพัฒนา 
การท่องเที ่ยวในท้องถิ่น รวมถึงองค์การทั ้งไม่แสวงหากำไรและแสวงหากำไรเข้ามาช่วยเหลือ 
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ด้านการบริหาร องค์ความรู ้ และทุนทรัพย์ ดังนั ้นแผนยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวโดยชุมชนจึง  
เป็นนโยบายที่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่สอดคล้อง
กับนโยบายตั้งแต่ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติที่เข้ามาสนับสนุน 
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

การอภิปรายปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ 
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่  ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ  
ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และกรอบนโยบายการท่องเที ่ยว ผู ้ว ิจ ัยจะทำ  
การอภิปรายผลการศึกษาท้ัง 3 ปัจจัย ตามลำดับ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนและยืนยันว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน) ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่  พบว่า ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในพื้นที่ เนื ่องจากตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่ใหม่ที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ ้นมาจากทบทวนวรรณกรรมขึ้น  
จึงทำให้ม ีผ ู ้สนใจศึกษาที ่ค ่อนข้างน้อย แต่มีย ังม ีความสอดคล้องในบางส่วนในงานศึกษา 
ของ Nitikasetsoontorn (2014) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จำนวน 7 ปัจจัย คือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ความเป็นเจ้าของชุมชน ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากร ความเป็นผู้นำและความสามารถในการจัดการ ความมีอัตลักษณ์  
และความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวล้วนมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
ในขณะที่ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อวิเคราะห์ระดับอิทธิพลของปัจจัยความเป็นเจ้าของ
ชุมชน นวัตกรรมของชุมชน ความรับผิดชอบร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากร และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท ี ่ม ี  ซ ึ ่งผลการศึกษา พบว ่า ความร ับผ ิดชอบร่วมกัน การแบ่งป ันทร ัพยากร  
และการแบ่งปันผลประโยชน์จะทำให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แสดงว่าการเพ่ิมจิตสำนึกเกี่ยวกับชุมชนจะช่วยทำให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงเงื่อนไขแวดล้อม คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้เข้ามา
ดำเนินงานต่างๆ ให้มากที่ส ุด ก็จะยิ ่งช่วยทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านของชุมชนมากขึ้น 
นอกจากน ี ้ ง านศ ึ กษาของ  Kontogeorgopoulos (2014 )  Nair and Hamzah (2015) และ 
Karacaoglu and Birdir (2017) ยังสนับสนุนในเรื่องของความพร้อมของชุมชนและความผูกพันต่อ
ชุมชน คือ ผู้นำชุมชน ความพึงพอใจ ความเป็นเจ้าของ และปัจจัยสนับสนุนภายนอกที่ไม่เพียงส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นกัน 
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ดังนั้นการดำเนินนโยบายที่จะสร้างความพร้อมของชุมชนทั้งทรัพยากร ผู้นำ บุคลากร และองค์ความรู้ 
รวมถึงความผูกพันต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้ แต่จะต้องคำนึงถึงตัวแปรเครื่องมือที่เกี ่ยวข้องที่จะต้อง
ดำเน ินเป ็นเง ื ่อนไขเบ ื ้องต ้นท ั ้ งก ่อนและระหว ่างดำเน ินการเพ ิ ่มระด ับความสำเร ็จของ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเงื่อนไขเบื้องต้นที่กล่าวไปนั้นคือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตาม 
และประเมินผล 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย เรื ่อง ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่
ก ่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางน้ ำผึ ้ง จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้ศึกษาขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเพ่ือ 
การวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

 
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จากผลการศ ึกษาจะเห ็นว ่ าความพร ้อมของช ุมชนด ้านผ ู ้นำม ีคะแนนน ้อยท ี ่ สุ ด  
จากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนชี้ให้เห็นว่า ผู้นำชุมชนถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำ
ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้นำชุมชนจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือและเป็น 
ศูนย์ในการประสานความสัมพันธ์ในการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อทำเกิดการทำงานของชุมชนแบบ
ความร่วมมือ (Collaborative Community Work) อีกทั้งนโยบายของภาครัฐเองก็เป็นสิ่งสำคัญใน 
การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่จากผลการศึกษานั้น ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รู้สึก
เกี่ยวพันกับนโยบายเหล่านั้น เนื่องจากนโยบายเป็นกรอบที่มีความเป็นรูปธรรม และไม่ได้เป็นที่สนใจของ
ประชาชนในพื้นที่เท่าไหร่นั้น เพราะภาครัฐเป็นผู้ที่นำเอานโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จต่อ
ประชาชน ดังนั้นแนวทางที่จะผลักดันให้ได้ผลนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้นำชุมชนที่จะประชาสัมพันธ์
นโยบาย โครงการ และกิจกรรมที่จะลงมาสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างตรงไปตรงมาและที่สามารถเข้าใจได้
ง่าย เพ่ืออาศัยจุดเด่นของชุมชนแห่งนี้ คือ ความผูกพันต่อชุมชน ที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาพื ้นที ่และการท่องเที ่ยวของช ุมชนให้ ประสบความสำเร ็จทั ้งด ้านสังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

อีกทั้งผู้นำชุมชนควรที่จะกำหนดค่านิยม เป้าหมายของชุมชน รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ชุมชนให้มีความชัดเจน เพื่อที่จะทำให้สมาชิกในชุมชนเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ  
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การพัฒนาชุมชนไปด้วย อีกทั้งผู ้นำจะต้องพยายามดึงความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคมในการที่จะเข้ามาฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ในกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพความสำเร็จของการท่องเที่ยวในชุมชน  

แต่อย่างไรก็ตามผู้นำจะต้องคำนึงถึงการผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
อย่างจริงจัง ผู้นำชุมชนไม่อาจจะเพียงทำตามระเบียบการที่คณะกรรมการชุมชนที่ถือเป็นตัวแทน
ชุมชนเข้ามามีส ่วนร ่วมเพียงเท่าน ั ้น แต่ผู้ นำช ุมชนจะต้องสร ้างกลยุทธ ์ท ี ่ เน ้นเช ิงปฏ ิบ ัติ   
(Action Strategy) ที่จะผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการให้มากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และตัดสินใจที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การสร้างความพึงพอใจของชุมชนตามที่สมาชิกในชุมชน
คาดหวัง การประชาสัมพันธ์โดยตรงเพื ่อความร่วมมือ (Collaboration) จากประชาชนในพื้นที่  
การสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นเม็ดเงิน และไม่ใช่เม็ดเงิน เช่น เกียรติบัตร การยกย่อง การชื่นชม เป็นต้น  
และสุดท้ายเป็นการเสริมอำนาจแก่ประชาชน (Community Empower) เช่น การลงประชามติใน
ชุมชนในการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการจัดเวทีเสวนาผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders) ทุกส่วนเพื ่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น เพ่ือ 
สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณา
เป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐที่จะทำสามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงการและกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

นอกจากนี้กรอบนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือทำงานอยู่ภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ทราบรายละเอียดและข้อมูล ผู้วิจัยจึงเสนอว่าผู้นำที่เป็นเสมือนตัวกลาง
ในการสื่อสาร (Moderators) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ควรที่จะประชาสัมพันธ์ 
พร้อมจัดทำแผนภาพ (Infographic) เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำงานอย่างมีศักยภาพ  

 
 ข้อเสนอสำหรับการวิจัยต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยในปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
เพื่อทำให้ทราบว่าในแต่ละชุมชนนั้น ประชาชนในพื้นที่มีแนวทางในการมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อที่จะ
นำมาสู่การสร้างตัวแบบที่สอดคล้องกับพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษาในเชิงเปรียบเทียบในประเด็นอื่นๆ ของ
แต่ละพ้ืนที่ เช่น ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือที่จะนำมาสู่การผลักดันให้
เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เป็นต้น นอกจากนี้ควรศึกษาศักยภาพที่ส่งผลต่อความร่วมมือของทั้งผู้นำ 
ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เพ่ือที่จะสร้างตัวแบบการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ 
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การพัฒนาการท่องเที ่ยวโดยชุมชนแบบความร่วมมือ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 
เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วม (Stand Alone) ไม่อาจจะ
สามารถต่อสู ่กับความเข้มข้นในการแข่งขันทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจการท่องเที ่ยวทั ้งใน  
และต่างประเทศ 

2) การศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที ่ก่อให้เกิด
ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเรื่องที่ยังมีนักวิชาการไทย
ศึกษากันไม่มาก เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ปัจจัยความสำเร็จ จึงควรที่จะสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ  
ของประชาชน เพื ่อที ่จะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปสังเคราะห์และนำมาเป็นตัวแบบของปัจจัย
ความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องกับบริบท  
ของชุมชนในประเทศไทย 
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ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ 

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ความเชี ่ยวชาญ: การศึกษาองค์การ: ทฤษฎีองค์การ , พฤติกรรมองค์การ การจัดการ 

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การศึกษาการพัฒนา: ทุนทางส ังคม , การพัฒนาอย่างย ั ่ งยืน  
และจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ 

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ: การสร้างสัญญลักษณ์ตราสินค้า ณ จุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการสร้างตราสินค้าในด้านการโรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการจัด

บริหารสินค้าที ่เป็นเครือข่าย พฤติกรรมของผู ้บริโภคทางด้านการโรงแรมและร้านอาหารที ่เป็น

เครือข่าย การบริหารการจัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าและฝ่ายแม่บ้านในอุสาหกรรมการโรงแรม   

และการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ 

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ความเชี ่ยวชาญ: มนุษย์กับการเดินทาง มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที ่ยว 

พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์ และพุทธศาสนาในเอเชีย 

4. ดร. ภูดิศ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 

ตำแหน่ง: นักวิจัยเชิงปริมาณ บริษัทเวิล์ดควอส์ (WorldQuant)  

ความเชี ่ยวชาญ: Data Science การวิจัยเชิงปริมาณ Financial and Investing Data  

และ Big Data 

5. ดร.ธันยมัย ฐิโณทัย 

ตำแหน่ง: ที ่ปร ึกษากลยุทธ์ธ ุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทเอส เน็ตเวิล์ก  

ประเทศญี่ปุ่น (Real Estate Networks Co.,Ltd. Japan)  

ความเชี ่ยวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ของบรรษัทข้ามชาติ และ Cross Cultural Organizations  
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ผลการวิเคราะห์ผลหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในพื้นที ่ที ่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู ้วิจัยได้พัฒนา

แบบสอบถามแล้วนำส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน พิจารณา

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความเที ่ยงตรงเช ิงเน ื ้อหา (Content Validility)  

เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์  อาจารย์ประจำคณะการจัดการการ

ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ดร. ภูดิศ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นักวิจัยเชิงปริมาณ บริษัทเวิล์ดควอส์ (WorldQuant) 

5. ดร.ธันยมัย ฐิโณทัย ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทเอส 

เน็ตเวิล์ก ประเทศญี่ปุ่น (Real Estate Networks Co., Ltd. Japan) 

ศิริช ัย กาญจนวาสี (2543) เสนอว่าผลของการวิเคราะห์ค่าดัชนีจากการให้คะแนน 

ของผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 เนื่องจากเป็นเกณฑส์ำหรับใช้ในการตัดสิน

ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validility) ฉะนั ้นจากการให้ผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้ง 5 ท่านประเมิน 

ความสอดคล้องภายใน (IOC) แล้ว ผู้วิจัยจะทำการคำนวณคะแนน โดยค่าดัชนี้ที่คำนวณได้นั้นจะต้อง

มีค่ามากกว่า 0.50 (IOC> .50) จึงถือว่าข้อคาถามนั ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

ดังนั ้นแบบสอบถามของผู้วิจัยในครั ้งนี้ส่วนใหญ่ จึงมีความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validility) 

สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป ดังแสดงในตาราง

ข้างล่างนี้ 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม 
ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

กร
รม

กา
ร 

1 

กร
รม

กา
ร 

2 

กร
รม

กา
ร 

3 

กร
รม

กา
ร 

4 

กร
รม

กา
ร 

5 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
1) ความพร้อมของชุมชน 
(1.1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1 ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
2 ชุมชนมีการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และประเพณี* 1 0 0 1 1 3 0.60 ไม่สอดคล้อง 

3 ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการท่องเที่ยว 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 
4 ชุมชนมีการปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

5 
การท่องเที ่ยวสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู ้ ภูมิปัญญาของชุมชนให้ 
กับนักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

(1.2) ผู้นำชุมชน 

6 ผู้นำมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อชุมชน* 1 0 0 0 1 2 0.40 ไม่สอดคล้อง 

7 
ผู้นำมีความเข้าใจความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะเข้าไปช่วยรับฟังหรือ
แก้ปัญหาด้วยตัวเองเสมอเมื่อมีสิ่งต่างๆ เกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

8 ผู้นำสามารถชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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9 ผู้นำเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

10 ผู้นำมีวิสัยทัศน์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอยู่เสมอ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

(1.3) การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
11 ท่านได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ท่ีนำมาใช้ประกอบอาชีพ 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

12 ชุมชนได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
13 ชุมชนได้รับงบประมาณในการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน* 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

14 เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

15 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
(1.4) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ 

16 ท่านได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการกิจกรรมและการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

17 ท่านมีความสามารถในการจัดการกิจกรรมและการท่องเที่ยว 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 
18 การท่องเที่ยวทำให้ท่านเกิดทักษะการบริหารจัดการมากขึ้น 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

19 
ท ่ านได ้ ร ับการอบรมเก ี ่ ยวก ับการบร ิหาร และการจ ัดก ิ จกรรม 
การท่องเที่ยว* 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

20 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม 
ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

กร
รม

กา
ร 

1 

กร
รม

กา
ร 

2 

กร
รม

กา
ร 

3 

กร
รม

กา
ร 

4 

กร
รม

กา
ร 

5 

2) ความผูกพันต่อชุมชน 
(2.1) ความพึงพอใจในชุมชน 
21 ท่านดีใจมากที่เลือกอยู่ชุมชนแห่งนี้ 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

22 ท่านภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าอยู่ในชุมชนนี้ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

23 การตัดสินใจอยู่ในชุมชนนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาด*  0 0 0 -1 -1 -2 -0.40 ไม่สอดคล้อง 
24 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

25 ชุมชนของท่านเป็นชุมชนที่ดีที่สุดสำหรับท่าน* 1 1 0 0 -1 1 0.20 ไม่สอดคล้อง 

26 ท่านพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพ่ือความก้าวหน้าของชุมชน 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 
27 ท่านมักพูดคุยเรื่องของชุมชนในทางท่ีไม่ดีกับญาติและเพ่ือนบ้าน (+) 0 -1 -1 0 -1 -3 -0.60 ไม่สอดคล้อง 

(2.2) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน 
28 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

29 ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

30 
เป ้าหมายและว ัตถ ุประสงค์ในการทำงานของช ุมชนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของท่านเป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

31 ท่านรู้สึกม่ันคงเม่ือได้เป็นสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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32 
ถ้าท่านไม่ได้ทำงานที ่ท่านรักในชุมชน ท่านก็จะทำงานอย่างอื ่นแทน
เพ่ือที่จะได้อยู่ในชุมชน* 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
(3.1) นโยบายของภาครัฐ 
33 ชุมชนที่มีศักยภาพต่อรองผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว* 1 -1 0 1 1 2 0.40 ไม่สอดคล้อง 

34 ทรัพยากรท่องเที่ยวได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

35 ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียอัตลักษณ์* 1 -1 1 1 1 3 0.60 ไม่สอดคล้อง 
36 ชุมชนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

37 กิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

38 ผู้ประกอบการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างด ี 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
(3.2) การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว 

39 ผู้นำได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

40 ชุมชนได้มีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

41 
ชุมชนได้ปรับปรุงแผนการท่องเที ่ยวชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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42 ชุมชนพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

(3.3) ความช่วยเหลือจากภายนอก 

43 ชุมชนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอก 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 
44 ชุมชนมีนักวิจัย/วิชาการ มาวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

45 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมสาธิต/อบรม/ศึกษาดูงาน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
46 ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการท่องเที่ยว 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
47 ท่านร่วมคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

48 ท่านร่วมวางกฎระเบียบหรือข้อบังคับในกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

49 ท่านร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
50 ท่านร่วมกำหนด คัดเลือก บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

51 ท่านร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

52 ท่านร่วมกำหนดแผนงานหรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว* 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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53 
ท่านสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์หรือแรงงานช่วยเหลือกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

54 ท่านร่วมดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวขณะดำเนินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

55 
ท่านอำนวยความสะดวกและให ้ความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานต ่างๆ  
ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

56 ท่านช่วยชักชวนผู้อ่ืนให้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว* 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

57 ท่านปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมท่องเที่ยว 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 

58 
ท่านได้รับประโยชน์จากการยกระดับโครงการพื้นฐาน การปรับปรุงระบบ  
สาธารณสุขและการขนส่ง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

59 ท่านมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์ 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

60 ท่านได้รับประโยชน์จากการประกอบการจากการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
61 ท่านได้รับความรู้ คุณค่า และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว* 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

62 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวคือการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็น
รายได้เสริม 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

63 ท่านร่วมประเมินผลกิจกรรมท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

64 ท่านร่วมติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
65 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

66 ท่านมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการประเมินผล* 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 
67 ท่านมีส่วนร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และมาตรการด้านการท่องเที่ยว 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

68 ท่านมีความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ภายในชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
69 ท่านมีบริการไฟฟ้าและน้ำประปา 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

70 ท่านจะรู้สึกวิตกกังวัลเมื่อต้องทิ้งบ้านเพ่ือออกไปทำธุระ* 1 0 1 1 0 3 0.60 ไม่สอดคล้อง 

71 ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
72 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

73 การท่องเที่ยวทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

74 ชุมชนมีกองทุนในการพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
75 ท่านมีสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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76 ท่านถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้กับผู้อื่น 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

77 เพศ:   (……..) ชาย (……..) หญิง 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

78 อายุ:   …………………… ป ี 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
79 ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน:   …………………… ป ี 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

80 
การศึกษา: 
   (……..) ต่ำกว่าปริญญาตรี (……..) ปริญญาตรี 
   (……..) สูงกว่าปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

81 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน: 
   (……..) ต่ำกว่า 15,000 บาท     (…..…) 15,000 – 20,000 บาท 
   (…..…) 20,001 - 25,000 บาท  (…..…) 25,001 - 30,000 บาท 
   (…..…) สูงกว่า 30,000 บาท 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

หมายเหตุ: * ข้อความที่ถูกตัดออกหลังจากที่ทำการทดสอบค่าอัลฟ่า 
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ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

ผลการวิเคราะห์ความน่าเช ื ่อถือของแบบสอบถาม โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) และ ค่า Alpha If Item Deleted เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องภายในและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยจะทำการนำเสนอ
ข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นจะแสดงค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
และค่า Alpha If Item Deleted โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ 
ค่าความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัยส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือ  

1) ความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 17 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.908 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 14 และ 15 ออก จะทำ
ให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.913  

2) ความผูกพันต่อชุมชน ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 10 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.807 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 66 ออก จะทำให้ค่า 
Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.882 

3) กรอบนโยบายการท่องเที่ยว ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 12 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.916 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 29 ออก จะทำให้ค่า 
Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.923  
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ดังนั้นผู้วิจัยไม่ตัดข้อความใดออก เพราะมีค่าอัลฟามากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (มากกว่า 0.70) 
และถ้าหากตัดข้อความจะทำให้เนื ้อหาของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมผิดไปจากทฤษฎี  
ทำให้ไดผ้ลสรุปว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้  
 

ตารางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือส่วนที่ 1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

ความพร้อมของชุมชน
ประกอบด้วย 17 ข้อความ 

30 3.79 - - - 0.908 

   ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 30 3.90 - - - 0.883 

1 
ช ุ ม ช น เ ป ็ น ท ี ่ ร ู ้ จ ั ก ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

30 4.07 0.82 0.821 0.820 - 

2 
ช ุ ม ช น ม ี ก า ร จ ั ด ก า ร
ทร ัพยากรธรรมชาติท ี ่ใช ้ใน 

การท่องเที่ยว 
30 3.97 0.71 0.647 0.886 - 

3 
ช ุมชนมีการปร ับปร ุงพ ื ้นที่
ท่องเที ่ยวให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของชุมชน 

30 3.87 0.77 0.748 0.849 - 

4 
การท่องเที ่ยวสามารถสร้าง
โอกาสการเรียนรู ้ ภูมิปัญญา
ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว 

30 3.70 0.75 0.775 0.839 - 

   ด้านผู้นำชุมชน 30 3.85 - - - 0.883 

5 

ผ ู ้ น ำ ม ี ค ว าม เ ข ้ า ใ จคว าม
ต้องการของชุมชน โดยเฉพาะ
เข้าไปช่วยรับฟังหรือแก้ปัญหา
ด้วยตัวเองเสมอเมื่อมีสิ่งต่างๆ 
เกิดข้ึน 

30 3.80 0.66 0.783 0.840 - 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

6 
ผู ้นำสามารถชักจูงโน ้มน ้าว
ชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ้นเสมอ 

30 3.80 0.80 0.900 0.784 - 

7 ผู้นำเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน 30 3.87 0.77 0.668 0.879 - 

8 
ผู้นำมีวิสัยทัศน์และพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

30 3.97 0.76 0.654 0.884 - 

   ด้านการตระหนักถึงผลประโยชน์ 30 3.75 - - - 0.745 

9 
ท่านได้รับความรู้และวิทยาการ
ใหม่ที่นำมาใช้ประกอบอาชีพ 

30 3.60 0.93 0.616 0.646 - 

10 
ชุมชนได้รับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

30 3.77 0.67 0.738 0.588 - 

11 
เศรษฐก ิจของช ุมชนได ้รับ 
การพัฒนาในทางที่ดีข้ึน 

30 4.00 0.74 0.227 0.840 - 

12 
มีการกระจายผลประโยชน์ที่
เป็นธรรม 

30 3.67 0.71 0.668 0.620 - 

   ด้านความรู้ความเข้าใจการ
บริหารการจัดการ 

30 3.67 - - - 0.863 

13 
ท ่ า น ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า เ ก ี ่ ย ว กั บ 
กา ร จ ั ด ก า รก ิ จ ก ร รมและ 
การท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 

30 3.40 0.77 0.863 0.789 - 

14 
ท ่ า น ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
กา ร จ ั ด ก า รก ิ จ ก ร รมและ 
การท่องเที่ยว 

30 3.70 0.75 0.658 0.841 - 

15 
การท่องเที ่ยวทำให้ท่านเกิด
ท ั กษะการบร ิหารจ ั ดการ 
มากขึ้น 

30 3.70 0.87 0.571 0.867 - 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

16 
ท่านได้รับการอบรมเกี ่ยวกับ
การบริหารและการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

30 3.73 0.78 0.613 0.852 - 

17 
ท ่ าน เข ้ า ไปม ี ส ่ วน ร ่ ว ม ใน 
ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยว 

30 3.83 0.79 0.740 0.820 - 

ความผูกพันต่อชุมชน ประกอบด้วย 
10 ข้อความ 

30 3.55 - - - 0.931 

   ด้านความพึงพอใจในชุมชน 30 3.78 -  - 0.919 

18 
ท่านดีใจมากที่เลือกอยู่ชุมชน
แห่งนี้ 

30 3.67 0.71 0.845 0.892 - 

19 
ท่านภูมิใจที ่จะบอกคนอื่นว่า
อยู่ในชุมชนนี้ 

30 3.70 0.70 0.843 0.892 - 

20 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 30 3.80 0.80 0.757 0.909 - 

21 
ท่านพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพ่ือ
ความก้าวหน้าของชุมชน 

30 3.80 0.76 0.818 0.896 - 

22 
ท่านมักพูดคุยเรื ่องของชุมชน
ในทางที ่ด ีกับญาติและเพื ่อน
บ้าน 

30 3.97 0.80 0.718 0.917 - 

   ด้านความเชื่อม่ันและยอมรับ
เป้าหมายชุมชน 

30 3.32 - - - 0.807 

23 
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
จัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ 

30 3.43 0.81 0.673 0.743 - 

24 
ท่านเต็มใจที ่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายของชุมชน 

30 3.67 0.71 0.876 0.686 - 

25 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน
ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ช ุ ม ช น

30 3.37 0.71 0.752 0.724 - 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

สอดคล้องกับความต้องการ
ของท่านเป็นอย่างดี 

26 
ท่านร ู ้ส ึกม ั ่นคงเม ื ่อได ้ เป็น
สมาชิกในชุมชนแห่งนี้ 

30 3.60 0.85 0.565 0.778 - 

66 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 30 2.70 0.86 0.217 0.882 - 
กรอบนโยบายการท ่ อง เท ี ่ ย ว 
ประกอบด้วย 12 ข้อความ 

30 3.56 - - - 0.916 

   ด้านนโยบายของภาครัฐ 30 3.58 - - - 0.712 

27 
ทร ัพยากรท ่องเท ี ่ยวได ้ถูก
น ำม า ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 

30 3.50 0.73 0.654 0.539 - 

28 
ช ุ ม ช น มี ท ั ก ษ ะ เ ก ี ่ ย ว กั บ 
การจัดการผลประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว 

30 3.43 0.62 0.563 0.608 - 

29 
กิจกรรมการท่องเที ่ยวได้รับ
การพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น 

30 3.50 0.50 0.318 0.740 - 

30 
ผู ้ประกอบการทำงานร่วมกับ
ชุมชนได้เป็นอย่างด ี

30 3.90 0.60 0.480 0.660 - 

   ด้านการตื ่นตัวต่อการวางแผน
และกิจกรรมท่องเที่ยว 

30 3.57 - - - 0.847 

31 
ผู้นำได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
การท่องเที่ยว 

30 3.63 0.76 0.696 0.818 - 

32 
ชุมชนได้มีการประชุมเกี่ยวกับ
นโยบายการท่องเที่ยว 

30 3.67 0.54 0.860 0.741  

33 

ช ุ ม ช น ไ ด ้ ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ผ น 
ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ช ุ ม ชน ให้
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ น โ ย บ า ย 
การท่องเที่ยว 

30 3.53 0.57 0.524 0.868 - 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

34 
ชุมชนพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
ตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 

30 3.47 0.57 0.730 0.790 - 

   ด ้ า น ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ล ื อ จ า ก
ภายนอก 

30 3.53 - - - 0.906 

35 
ชุมชนได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากภายนอก 

30 3.53 0.81 0.885 0.843 - 

36 
ชุมชนมีนักวิจัย/วิชาการ มา
วิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 

30 3.63 0.66 0.757 0.896 - 

37 
ช ุ มชน ได ้ ร ั บกา รส ่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมสาธิต/อบรม/ศึกษา 
ดูงาน 

30 3.53 0.86 0.873 0.846 - 

38 
ช ุมชนได ้ร ับการสน ับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ ั ฒ น า 
การท่องเที่ยว 

30 3.43 0.97 0.692 0.924 - 

 
2. ผลการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของเครื่องมือวิจัยส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่ 
แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  

ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 17 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วย
ค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.949 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์
ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหาก
ผู ้ว ิจ ัยตัดข้อความลำดับที ่ 55 ออก จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ ้นจากค่า Alpha  
โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.950 สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 5 ข้อความ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.859 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 42 ออก จะทำให้ค่า 
Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.869  
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2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 4 ข้อความ 
สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.876 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if 
item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความใดก็ตามไม่ได้ส่งผลให้ค่า Alpha  
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิม  

3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์  ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 4 
ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha)  
ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.868 ซึ ่งมีค ่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที ่กำหนด  
เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item 
deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู ้วิจัยตัดข้อความใดก็ตามไม่ได้ส่งผลให้ค่า Alpha  
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิม 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 4 
ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha)  
ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.815 ซึ ่งมีค ่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที ่กำหนด  
เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่  
55 ออก จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.891  

ดังนั้นผู้วิจัยไม่ตัดข้อความใดออก เพราะมีค่าอัลฟามากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (มากกว่า 0.70)  
และถ้าหากตัดข้อความจะทำให้เนื ้อหาของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมผิดไปจากทฤษฎี  
ทำให้ไดผ้ลสรุปว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้ 
 

ตารางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ ประกอบด้วย 17 ข้อความ 

30 3.74 - - - 0.949 

   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 30 3.57 - - - 0.859 

39 
ท่านร่วมคัดเลือกโครงการหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

30 3.43 0.81 0.780 0.801 - 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

40 
ท่านร่วมวางกฎระเบียบหรือ
ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ใ น ก ิ จ ก ร ร ม 
การท่องเที่ยว 

30 3.60 0.62 0.747 0.815 - 

41 
ท่านร่วมตัดสินใจในการจัดทำ
แผนการท่องเที่ยว 

30 3.67 0.71 0.580 0.854 - 

42 
ท ่านร ่วมกำหนด ค ัดเล ือก 
บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

30 3.60 0.62 0.503 0.869 - 

43 
ท ่านร ่วมเสนอแนวทางใน 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

30 3.57 0.72 0.795 0.797 - 

   การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 30 3.73 - - - 0.876 

44 

ท ่านสน ับสน ุนงบประมาณ 
ว ัสดุ  อ ุปกรณ์หร ือแรงงาน
ช ่ ว ย เ ห ล ื อ ก ิ จ ก ร ร ม 
การท่องเที่ยว 

30 3.60 0.81 0.844 0.793 - 

45 
ท่านร่วมดูแลรักษาทรัพยากร
ในแหล่งท่องเที่ยวขณะดำเนิน
กิจกรรม 

30 3.53 0.81 0.765 0.830 - 

46 

ท ่ านอำนวยความสะดวก 
แ ล ะ ใ ห ้ ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ กั บ
หน ่วยงานต ่างๆ  ในการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยว 

30 3.83 0.64 0.692 0.858 - 

47 
ท ่ านปฏ ิบ ั ต ิ ต ามแผนหรือ
กิจกรรมท่องเที่ยว 

30 3.97 0.66 0.656 0.870 - 

   การมีส ่วนร ่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

30 3.82 - - - 0.868 
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ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

48 

ท ่ าน ได ้ ร ั บประโยชน ์ จ าก 
การยกระดับโครงการพื้นฐาน 
การปรับปรุงระบบสาธารณสุข
และการขนส่ง 

30 3.73 0.78 0.783 0.804 - 

49 
ท ่ านม ีความภาคภ ูม ิ ใ จ ใน
ท้องถิ ่น และเกิดการใส่ใจใน
การอนุรักษ ์

30 3.93 0.90 0.781 0.808 - 

50 
ท่านได้รับประโยชน์จากการ
ประกอบการจากการท่องเที่ยว 

30 3.97 0.66 0.678 0.850 - 

51 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวคือการส่งเสริมให้  
การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม 

30 3.67 0.75 0.659 0.854 - 

   การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 

30 3.88 - - - 0.815 

52 
ท่านร่วมประเมินผลกิจกรรม
ท่องเที่ยว 

30 3.90 0.60 0.769 0.714 - 

53 
ท ่ า น ร ่ ว มต ิ ด ต า ม แ ล ะห า
แนวทา ง ในกา รป ร ั บ ป รุ ง 
การดำเนินงาน 

30 3.83 0.83 0.725 0.730 - 

54 
ท ่ า น ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น 
การประเมินผลงานตามแผนใน
รอบปีที่ผ่านมา 

30 3.87 0.68 0.809 0.682 - 

55 
ท ่ า น ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ค ว บ คุ ม
ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร 
ด้านการท่องเที่ยว 

30 3.93 0.58 0.311 0.891 - 
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3. ผลการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของเครื ่องมือวิจัยส่วนที ่ 3 ความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามในเรื่องของความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 8 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถาม 
ด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.943 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด เมื่อพิจารณาค่า Alpha if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า  
ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 63 ออก จะทำให้ค่า Alpha ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha 
โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.951 สำหรับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ  

1) การพัฒนาสังคม ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 3 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ 
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)  
ได้เท่ากับ 0.951 ซึ ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที ่กำหนด เมื ่อพิจารณาค่า Alpha if item 
deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความลำดับที่ 58 ออก จะทำให้ค่า Alpha 
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิมหรือเท่ากับ 0.975  

2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 3 ข้อความ สามารถวิเคราะห์ 
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)  
ได ้ เท ่าก ับ 0.852 ซ ึ ่ งม ีค ่ามากกว ่าเกณฑ์ของค ่าอ ัลฟาท ี ่กำหนด เม ื ่อพ ิจารณาค่า Alpha  
if item deleted ของแต่ละข้อความ พบว่า ถ้าหากผู้วิจัยตัดข้อความใดก็ตามไม่ได้ส่งผลให้ค่า Alpha 
ของมาตรวัดมีค่าสูงขึ้นจากค่า Alpha โดยรวมเดิม  

3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 2 ข้อความ 
สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยค่าอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้เท่ากับ 0.790 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ของค่าอัลฟาที่กำหนด ซึ่งในด้านนี้นั้นมีข้อความ
เพียงสองข้อความเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถท่ีจะพิจารณาค่า Alpha if item deleted ได้  

ดังนั้นผู้วิจัยไม่ตัดข้อความใดออก เพราะมีค่าอัลฟามากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (มากกว่า 0.70) 
และถ้าหากตัดข้อความจะทำให้เนื ้อหาของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมผิดไปจากทฤษฎี  
ทำให้ไดผ้ลสรุปว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้ 
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ตารางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือส่วนที่ 3 ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ข้อ ข้อความ N x ̅ SD. 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

∝ 
if item 
deleted 

∝ 

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ประกอบด้วย 8 ข้อความ 

30 3.96 - - - 0.943 

   การพัฒนาสังคม 30 4.02 - - - 0.951 

56 
ท ่ า น ม ี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น 
การเด ินทางไปย ั งท ี ่ ต ่ า งๆ 
ภายในชุมชน 

30 3.93 0.82 0.949 0.887 - 

57 
ท ่ า นม ี บ ร ิ ก า ร ไฟฟ ้ า แ ล ะ
น้ำประปา 

30 3.93 0.86 0.918 0.913 - 

58 
ท่านรู ้สึกมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

30 4.20 0.76 0.833 0.975 - 

   การพัฒนาเศรษฐกิจ 30 3.98 - - - 0.852 

59 
การท ่องเท ี ่ยวสร ้างรายได้
ให้กับชาวบ้าน 

30 4.13 0.86 0.722 0.838 - 

60 
การท่องเที่ยวทำให้เกิดการจ้าง
งานในชุมชน 

30 4.00 0.52 0.724 0.831 - 

61 
ชุมชนมีกองทุนในการพัฒนา
ชุมชน 

30 3.83 0.69 0.814 0.704 - 

   การพ ัฒนาส ิ ่ งแวดล ้อมและ
วัฒนธรรม 

30 3.85 - - - 0.790 

62 
ท ่ านม ี ส ำน ึ กการอน ุ ร ั กษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30 3.93 0.69 0.653 - - 

63 
ท่านถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมให้กับผู้อื่น 

30 3.77 0.72 0.653 - - 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 

เรื่อง ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที ่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ 
การท่องเที่ยว โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางน้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

คำชี้แจ้ง 
แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของนายกิตติภัฏ ฐิโณทัย นักศึกษา

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลใน
ลักษณะภาพรวมเท่านั ้น จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ ตามความเป็นจริง  
โดยแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่  1: แบบสอบถามความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อการมีส ่วนร่วม 
             ของประชาชนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ความพร้อมของชุมชน ความผูกพันต่อ 
             ชุมชน และกรอบนโยบายการท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ส่วนที่ 4: เป็นการสอบถามข้อมูล คือ เพศ อายุ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน การศึกษา และ 
             รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

โปรดทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องสี่เหลี่ยม       ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

จาก 5 หมายถึง เห็นด้วย/มีส่วนร่วมมากที่สุด ไปจนถึง 1 หมายถึง เห็นด้วย/มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
 

ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล โทร 08 – 4327 – 8119 นายกิตติภัฏ ฐิโณทัย 

 
 

ส่วนที่ 1: แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โปรดทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องสี่เหลี่ยม       ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

จาก 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ถ้าหากท่านไม่สามารถ

ตอบคำถามข้อไหนได้สามารถทำเครื่อง (√) ได้ในช่อง N/A 
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ข้อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 n/a 

ความพร้อมของชุมชน 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1 ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว       

2 ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการท่องเที่ยว       

3 
ชุมชนมีการปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของชุมชน 

      

4 
การท่องเที่ยวสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู ้ ภูมิปัญญา 

ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว 
      

ผู้นำชุมชน 

5 
ผู้นำมีความเข้าใจความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะเข้าไป
ช่วยรับฟังหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองเสมอเมื ่อมีสิ ่งต่างๆ 
เกิดข้ึน 

      

6 
ผู ้นำสามารถชักจูงโน้มน้าวชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่จัดขึ้นเสมอ 

      

7 ผู้นำเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน       

8 ผู้นำมีวิสัยทัศน์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอยู่เสมอ       

การตระหนักถึงผลประโยชน์ 

9 
ท่านได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ที่นำมาใช้ประกอบ
อาชีพ 

      

10 ชุมชนได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค       

11 เศรษฐกิจของชุมชนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น       

12 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม       

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ 

13 
ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมและการท่องเที่ยว
ด้วยตัวเอง 
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ข้อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 n/a 

14 
ท ่ านม ี ค ว ามสามารถ ในการจ ั ดการก ิ จกร รมและ 
การท่องเที่ยว 

      

15 การท่องเที่ยวทำให้ท่านเกิดทักษะการบริหารจัดการมากขึ้น       

16 
ท่านได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารและการจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 

      

17 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว       

ความผูกพันต่อชุมชน 

ความพึงพอใจในชุมชน 

18 ท่านดีใจมากท่ีเลือกอยู่ชุมชนแห่งนี้       

19 ท่านภูมิใจที่จะบอกคนอ่ืนว่าอยู่ในชุมชนนี้       

20 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน       

21 ท่านพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพ่ือความก้าวหน้าของชุมชน       

22 
ท่านมักพูดคุยเร ื ่องของชุมชนในทางที ่ด ีก ับญาติและ 
เพ่ือนบ้าน 

      

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของชุมชน 

23 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ       

24 ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน       

25 
เป ้าหมายและว ัตถ ุประสงค ์ในการทำงานของช ุมชน
สอดคล้องกับความต้องการของท่านเป็นอย่างดี 

      

26 ท่านรู้สึกม่ันคงเม่ือได้เป็นสมาชิกในชุมชนแห่งนี้       

กรอบนโยบายการท่องเที่ยว 

นโยบายของภาครัฐ 

27 ทรัพยากรท่องเที่ยวได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม       

28 
ช ุมชนมีท ักษะเก ี ่ยวก ับการจ ัดการผลประโยชน ์จาก 
การท่องเที่ยว 

      

29 กิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น       
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ข้อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 n/a 

30 ผู้ประกอบการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี       

การตื่นตัวต่อการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยว 

31 ผู้นำได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว       

32 ชุมชนได้มีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว       

33 
ชุมชนได้ปรับปรุงแผนการท่องเที่ยวชุมชนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการท่องเที่ยว 

      

34 ชุมชนพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว       

ความช่วยเหลือจากภายนอก 

35 ชุมชนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอก       

36 ชุมชนมีนักวิจัย/วิชาการ มาวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว       

37 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมสาธิต/อบรม/ศึกษาดูงาน       

38 ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการท่องเที่ยว       
 

ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โปรดทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องสี่เหลี่ยม       ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

จาก 5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด ไปจนถึง 1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 

ข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

39 ท่านร่วมคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว      

40 ท่านร่วมวางกฎระเบียบหรือข้อบังคับในกิจกรรมการท่องเที่ยว      

41 ท่านร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนการท่องเที่ยว      

42 
ท่านร ่วมกำหนด คัดเล ือก  บุคลากรในการปฏิบ ัต ิก ิจกรรม
ท่องเที่ยว 

     

43 
ท่านร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับ 
การท่องเที่ยว 
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ข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

44 
ท่านสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์หรือแรงงานช่วยเหลือ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

     

45 
ท่านร่วมดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที ่ยวขณะดำเนิน
กิจกรรม 

     

46 
ท่านอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  
ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 

     

47 ท่านปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมท่องเที่ยว      

การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 

48 
ท ่านได ้ ร ับประโยชน ์จากการยกระด ับโครงการพ ื ้นฐาน  
การปรับปรุงระบบ สาธารณสุขและการขนส่ง 

     

49 ท่านมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์      

50 ท่านได้รับประโยชน์จากการประกอบการจากการท่องเที่ยว      

51 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวคือการส ่งเสร ิมให้  
การท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม 

     

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

52 ท่านร่วมประเมินผลกิจกรรมท่องเที่ยว      

53 ท่านร่วมติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน      

54 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา      

55 ท่านมีส่วนร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และมาตรการด้านการท่องเที่ยว      
 

ส่วนที่ 3: แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

โปรดทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องสี่เหลี่ยม       ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

จาก 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ถ้าหากท่านไม่สามารถ

ตอบคำถามข้อไหนได้สามารถทำเครื่อง (√) ได้ในช่อง N/A 
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ข้อ ความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 n/a 

56 ท่านมีความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ภายในชุมชน       

57 ท่านมีบริการไฟฟ้าและน้ำประปา       

58 ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       

59 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน       

60 การท่องเที่ยวทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน       

61 ชุมชนมีกองทุนในการพัฒนาชุมชน       

62 ท่านมีสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

63 ท่านถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้กับผู้อื่น       
 

ส่วนที่ 4: เป็นการสอบถามข้อมูล 
64. เพศ   (……..) ชาย   (……..) หญิง 
65. อายุ   …………………… ปี 
66. ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน …………………… ปี 
67. การศึกษา  (……..) ต่ำกว่าปริญญาตรี (……..) ปริญญาตรี 

(……..) สูงกว่าปริญญาตรี 
68. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (……..) ต่ำกว่า 15,000 บาท (…..…) 15,000 – 20,000 บาท 

(…..…) 20,001 - 25,000 บาท (…..…) 25,001 - 30,000 บาท 
(…..…) สูงกว่า 30,000 บาท 

 

แสดงความคิดเห็น (เพิ่มเติม) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 
 

หนังสือขอเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทำวิทยานิพนธ์โดยการใช้แบบสอบถาม 
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ประวัติการศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทุนภูมิพล) 

สาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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พ.ศ. 2562 เจ้าพนักงานธุรกิจการปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. 2561 เลขานุการประจำกลุ่มคลัสเตอร์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
โครงการอบรมผู้นำดิจิตัส (Digital Leadership)  
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยวิจัยให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ 
ภัทรนรากุล  
พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ธุรการด้านเอกสารและหนังสือราชการ โรงเรียนวัด
แหลมฟ้าผ่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต 1   
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
โทโฮคุ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น  
พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลออนไลน์ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด 
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