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บทคัดยอ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นของ

ตลาดนํ้าไทรนอย และศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยให

เปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชุมชน

ตลาดนํ้าไทรนอย จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) เปนคารอยละ (Percentage) 

ผลการวิจัยพบวาชุมชนมีสวนรวมในตลาดนํ้าไทรนอยอยูในระดับมาก โดยจะเขามาดําเนินการ

ในการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม อยูในระดับมาก รองลงมาคือ นําผลผลิตจากการเกษตรไปจําหนาย  

ชวงเวลาที่ชุมชน เขาไปมีสวนรวมมากที่สุดคือวันเสารและอาทิตย ดานความตองการการมีสวนรวม 

ชุมชนมีความตองการในการเขามาตัดสินใจดานการจัดการ การทองเที่ยว  อยูในระดับมากที่สุด และ

รองลงมาคือตองการเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปญหาที่พบ มากคือปญหาดาน

สิ่งแวดลอมในสวนของขยะมูลฝอย แหลงนํ้าสกปรก และสาธารณูปโภคพื้นฐานในเร่ืองของหองนํ้า 
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Abstract  

This research aims to study the participation of local communities at Sai Noi Floating 

Market. And Study the potential of local communities in sustainable tourism management. 

Researcher has define a sample is population that live in local communities at Sai Noi Floating 

Market about 400 peoples. The tools that used a questionnaire to collect data, which has collect data 

by only one time. Data were analyzed the frequency is the percentage by statistic of descriptive 

analysis. 

The research found that the local community has participation in develop the Sai Noi 

Floating Market at a high level. The first, by mange to sell food and drink. The second is taken an 

agricultural production to distribution. The time that a local communities has most participation is on 

Saturday and Sunday. The Demand side Participation , The first, The community needs to determine 

of tourism management at the highest level. The second is needs to participation of solving problem. 

The majority problem is that Environmental in the waste, pollution of water resource and the problem 

of bathroom. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

 

ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีแนวโนมจะพัฒนาเปนการทองเที่ยว อยางยั่งยืนมากขึ้น 

กลาวคือ การทองเที่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจะดําเนินไปอยางสอดคลองกันโดย

พยายามลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหไดมากที่สุด การทองเที่ยวแบบยั่งยืนจึงเปนการ

ทองเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่รัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมีการขยายตัวมากขึ้น เน่ืองจากเปนการทองเที่ยว

ที่มีบทบาททางดานการพัฒนาทองถิ่น และเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจกรรมการ

ทองเที่ยวภายใตการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและพฤติกรรมของผูบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดาน

สิ่งแวดลอม รวมทั้งการนอม นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามามีสวนชวยในการดําเนินงาน  ดาน

การตลาดในประเทศ ในป 2551 จึงใหความสําคัญดานการสรางความสมดุลทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยจะเนนใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและการเปนเจาบานที่ดี รวมทั้ง

สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนกระบวนการเรียนรูสําหรับคนไทย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความรัก

และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และกระจายรายไดจากการทองเที่ยวภายในประเทศไปสูพื้นที่ตาง 

ๆ ทั่วประเทศ 

 การทองเที่ยวเชิงเกษตร ( Agrotourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม 

เชน สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและสัตวเลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม 

ความสําเร็จ โดยไดรับความเพลิดเพลิน ความรู และประสบการณใหมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ มี

จิตสํานึกตอการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมของสถานที่แหงน้ัน 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปนวัฒนธรรม เชน 

ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่ง

ตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของ

บุคคลในแตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความ

ศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่งเหลาน้ี 



 เปนที่ทราบกันอยูแลววา การเกษตรและวัฒนธรรม มีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชาวไทยมานาน สังคมเกษตรกรรมของไทย มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมรวมทั้งการทําไร ทําสวน การประมง ปศุสัตว และการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งปญหา

อยางหน่ึงของภาคเกษตร คือ ความไมมีเสถียรภาพทางรายไดของเกษตรกร เน่ืองจาก การผลิตขึ้นอยูกับ

ปจจัยทางธรรมชาติ เชน นํ้าฝน อุณหภูมิ ดินฟาอากาศ บางฤดูกาลมีผลผลิตมากเกินความตองการของ

ตลาด ผลผลิตก็ราคาตกตํ่า เกษตรกรขาดทุน ในขณะที่บางปผลผลิตกลับไมเพียงพอตอความตองการ 

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหราคาผลผลิตมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงไมแนนอน จึงมีผลกระทบตอรายไดของ

เกษตรกร ซึ่งทําใหเกษตรกรตองมีการหาลูทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจการเกษตรของตน 

หนทางหน่ึงที่เปนไปได คือ การใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมภาคการผลิต โดยนักทองเที่ยวเองจะไดมี

โอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ และวิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศที่ไดรับการกลาวถึง

ในฐานะแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก การทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจึงเปนอีกธุรกิจ

ทางเลือกหน่ึงของเกษตรกร นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสการเกษตรในหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนการ

ทําสวนผลไม การปลูกพืชไร การทํานา การทําสวนดอกไม การทําฟารมปศุสัตว จึงเปนโอกาสดีของ

นักทองเที่ยวในการรับรูและสัมผัสไดถึงภูมิปญญาดานการเกษตรและวัฒนธรรมของชาติที่มี

ความกาวหนาไมแพชาติใด 

 การทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมน้ัน ในทางปฏิบัติมีมานานเพียงแตเปนการเที่ยวชม

ธรรมชาติ และพื้นที่เกษตรกรรมของกลุมเพื่อน หรือบุคคลที่รูจักมักคุนมากกวาเขาไปชมกระบวนการ

ผลิต และผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเจาของสวนจะเปนผูนําชม อธิบายใหทราบถึงปญหา การแกไข

ปญหา การบํารุงรักษาผลผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการไดรับรูถึงวิถีชีวิตความ

เปนอยูของคนในพื้นที่น้ัน ตอมากิจกรรมการเที่ยวชมสวนก็ไดพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 

และมีการดําเนินการใหมีความเปนธุรกิจมากขึ้น ซึ่งผลจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมน้ีเปน

การสรางรายไดโดยตรงใหกับเกษตรกร และคนในพื้นที่ หรือผูผลิต ซึ่งนักทองเที่ยวก็สามารถซื้อ

ผลผลิตตาง ๆ ที่เกษตรกรไดทําขึ้นมาจําหนายทั้งผลิตผลที่จําหนายสด ผลิตผลแปรรูป และจากการที่

นักทองเที่ยวเขามาเดินทางทองเที่ยวก็ไดพูดคุยกับเจาของสวนหรือคนในชุมชนก็ทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิด นํามาซึ่งการจัดการและการพัฒนาตอมาเปนธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตรและ

วัฒนธรรมซึ่งนับวาเปนธุรกิจอีกทางเลือกหน่ึงที่กอใหเกิดการสรางอาชีพเพิ่มขึ้นในชุมชนอีกทั้งก็ได

เผยแพรวัฒนธรรมของตนใหเปนที่รูจัก  

จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดหน่ึงที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทองเที่ยว

เชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย เน่ืองจากเปนจังหวัดที่อุดม

ไปดวยทรัพยากรทางการทองเที่ยวมากมาย พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ต้ังอยูริมแมนํ้าเจาพระยา มีคู



คลองนอยใหญมากมายกระจายทั่วทั้งจังหวัด ประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก 

การทํานาขาว การเพาะปลูก การทําสวนผลไม เชน มะพราว มะมวง มังคุด และผลไมที่ทําชื่อเสียงใหกับ

จังหวัด คือ ทุเรียน นอกจากน้ียังมีการประกอบอาชีพทางดานปศุสัตว และประมงนํ้าจืด ตลอดจนมีการ

ทําอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรม

แปรรูปไม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนจําพวกเคร่ืองจักรสานและเคร่ืองปนดินเผา เปนตน นอกจาก

อุดมไปดวยทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติแลว ก็ยังมีเอกลักษณในดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการใชชีวิตริมนํ้าซึ่งเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเปน

อยางมาก ดวยเหตุน้ีจังหวัดนนทบุรีจึงมีศักยภาพในเร่ืองการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งมี

การจัดการโดยองคกร เพื่อตอนรับและใหบริการแกนักทองเที่ยว ตัวอยางเชน มีการจัดต้ังศูนยสงเสริม

และพัฒนาทองเที่ยวเชิงเกษตร ต้ังอยูที่ตําบลบางเลน โดยเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมสวนผลไม 

บานสวนศิลปไทยที่เปนการทองเที่ยวแบบบูรณาการ และคนในชุมชนก็ยังมีการรวมกลุมของคนใน

ชุมชนผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสินคา OTOP อีกดวย  

การทองเที่ยวตลาดนํ้าเปนรูปแบบแรกๆของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

นักทองเที่ยวตางชาติใหความสนใจ  ดวยเสนหของการทองเที่ยวตลาดนํ้าที่เกิดจากความประทับใจของ

นักทองเที่ยวตางชาติที่ไดสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนชาวสวน  จากการคาขาย

ผลผลิตทางเกษตรทางนํ้าของชาวบานที่หาดูไดยากในประเทศของตน 

ตลาดนํ้าไทรนอย ต้ังอยูริมคลองพระพิมลราชา  อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี กอต้ังเมื่อป 

2544 โดยมีโครงการจัดต้ังขึ้นสืบเน่ืองจากภูมิประเทศในแถบจังหวัดนนทบุรี เปนพื้นที่ราบลุม มีลํา

คลองมากมาย ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ มีผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด และ

เพื่อเปนใหตลาดนํ้าไทรนอยเปนตลาดสําหรับชุมชนในพื้นที่ไดนําผลิตผลทางการเกษตรมาจําหนาย  มี

กิจกรรมลองเรือชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นที่อาศัยอยูริมฝงคลอง ยังคงสภาพความเปน

ธรรมชาติและความเปนไทย โดยมีเยาวชนในทองถิ่นทําหนาที่เปนมัคคุเทศกนําชม 

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนไทรนอยในการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอย อําเภอไทรนอย  

จังหวัดนนทบุรี เปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน  ผูวิจัยตองการศึกษาใหทราบถึงการเขาไปมีสวนรวมใน

การพัฒนาการทองเที่ยวในแบบยั่งยืน  ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวในตลาดนํ้าไทรนอยของ

ชุมชนทองถิ่น และความตองการที่จะไดรับความรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน

ทองถิ่น 

 

 

  



วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นของตลาดนํ้าไทรนอย ตําบลไทรนอย 

อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี 

 2. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยใหเปน

แหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ศึกษาลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นใน

การจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการ

วิจัย ดังน้ีคือ ดานประชากรการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรที่เปนคนทองถิ่นในชุมชนของตลาดนํ้าไทร

นอย ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี ที่มีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน   

ดานเน้ือหา คือ ศึกษาลักษณะการมีสวนรวมและศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยว

ของตลาดนํ้าไทรนอย ใหเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน รวมถึงความตองการที่จะไดรับความรูในการ

พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน   ดานพื้นที่  ตลาดนํ้าไทรนอย  ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย  จังหวัด

นนทบุรี  และดานระยะเวลา  คือ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2553 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

 

การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนหรือคนในชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการการจัดการทองเที่ยวในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือทุกขั้นตอน ในรูปแบบการตัดสินใจหรือ

ดําเนินการในการกําหนดชีวิตของตน โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถของ

ตนในการจัดการทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในชุมชนเพื่อประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่เปนอยูใหดีกวาเดิม 

 ศักยภาพของชุมชนทองถิ่น หมายถึง ความสามารถซึ่งแสดงออกไดในการมีสวนรวมภายใน

ตลาดนํ้าไทรนอย สรางความเขมแข็งดูแลตนเองได โดยชุมชนไมพึ่งพาภายนอก สรางงาน สรางรายได

ใหชุมชนทองถิ่น เชน สงเสริมการขายผลิตภัณฑพื้นเมืองหรือจัดกิจกรรมทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ที่

คนในชุมชนดูแลได 

 การจัดการแบบยั่งยืน หมายถึง การจัดการแบบองครวม คือ การจัดการทั้งทางดานสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคม ใหมีความสอดคลองกันโดยมากอใหเกิดผลในทางลบ เพื่อตอบสนองความ



ตองการของคนในปจจุบันและคนรุนหลัง โดยทรัพยากรที่เกี่ยวกับการจัดการแบบยั่งยืนคือทรัพยากร

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปนทุนที่ใชเพื่อการผลิตสินคา ทุนทางปญญา และสังคม  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 

1. เพื่อสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยถึงระดับการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นของตลาดนํ้า

ไทรนอย ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี นําไปพัฒนาตลาดนํ้าในดานอ่ืน ๆ ตอไป 

 2. เพื่อชุมชนทองถิ่นไดรับทราบถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวของตลาดนํ้า

ไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืนและนําจุดเดนและจุดดอยไปพัฒนาตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. การจัดการการทองเที่ยว 

 2. การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 3. การมีสวนรวม 

 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียว 

 

 ความหมายของการทองเท่ียว  

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (254 8,2) การทองเที่ยวเปนการเดินทางออกจากสถานที่ที่อยูเปนประจําไป

ยังแหลงทองเที่ยวเปนการชั่วคราว เพื่อพักผอนคลายเครียดจากการประกอบอาชีพ ทําใหเกิดความกระ

ปร่ีกระเปราขึ้นมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ เพราะไดประสบกับสิ่งแวดลอมที่แปลกใหม ได

พบปะผูคนกลุมใหม ไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันทําใหไดรับความสนุกเพลิดเพลิน ไดรับ

ความรูใหม ๆ ในขณะเดินทางทองเที่ยว น่ันคือขุมทรัพยมหาศาลของมนุษยที่กอใหเกิดสติปญญาและ

ความเฉลียวฉลาด 

 รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2544,2) ใหความหมายการทองเที่ยวเชิงเกษตรวา เปนการเดินทาง

ทองเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและสัตวเลี้ยง เพื่อ

ชื่นชมความสวยงาม ความสําเร็จ และเพลิดเพลินไปกับสวนเกษตร ไดรับความรู ไดประสบการณใหม 

บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แหงน้ัน 

 โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง มหาวิทยาลัย

เกริก (2547,2-16) สรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดวา หมายถึง การเดินทางที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเรียนรู หรือพักผอนในแหลงที่มีกิจกรรมอันเกี่ยวของกับวิถีการเกษตร โดย

เกษตรกรในชุมชนเปนพลังขับเคลื่อนของกระบวนการผลิตและการจัดจําหนายสินคาและการบริการ

ทางการเกษตรอยางเปนระบบ อันเปนความเปนอยูในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ

เขาไปสัมผัสวัฒนธรรมการเกษตรไดจากการใชชีวิตจริงของเจาของพื้นที่เปนการซึมซับประสบการณ

ตรง ( first-hand experience) ภายใตความรวมมือในการรักษาสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว 

 



 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กลาวไววา การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวที่มุงเสนอลักษณะทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดีและ

สถานที่ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นและเกี่ยวเน่ืองกับความเปนอยูของสังคม เปนการทองเที่ยวในเชิงการให

ความรูและความภาคภูมิใจหรือเปนการทองเที่ยวเพื่อชื่นชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ

ของทองถิ่น โดยชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยวบนพื้นฐานของการมีจิตสํานึกตอการ

รักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การเที่ยวชมประเพณีในราชสํานัก(ประเพณีหลวง) 

หรือประเพณีพื้นบานและการทองเที่ยวชมวิถีชีวิต 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2538,4) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา ชื่นชม

และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น 

บนพื้นฐานของความรูและความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ โดยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษถือวาเปนอีก

แนวทางหน่ึงที่พยายามจะกาวไปสูเปาหมายสําคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังน้ัน การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษจึงมีองคประกอบที่ควรพิจารณา 3 ประการ คือ การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และการมีสวนของชุมชนทองถิ่นและการกระจาย

รายได 

 

แนวคิดการจัดการแบบองครวม 

แนวคิดการจัดการแบบองครวม หมายถึง การบริหารที่มองในทุกสวนของสังคม โดยมีการ

ผสมผสานการปฏิบัติระหวางสวนยอยตาง  ทั้งภายในภาครัฐเองกับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

การจัดการเพื่อพัฒนาแบบองครวม จะตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 ประการ คือ พื้นที่และ

ชุมชน (Area aspect) ภาระหนาที่ (Function aspect) และการมีสวนรวม (Participation aspect)  

การเชื่อมประสานพื้นที่ ชุมชน ภาระหนาที่ การมีสวนรวมน้ีเรียกวา AFPS (Area function-

participation system) ซึ่งเกิดขึ้นไดโดยอาศัย 

1) การวิเคราะหพื้นที่-ชุมชน 

2) การวิเคราะหภาระหนาที่ของรัฐ และหนวยงานของรัฐ 

3) การเชื่อมประสานกลไกของรัฐกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

 

 



แนวคิดการบริหารการจัดการในลักษณะพหุภาคี 

ประกอบดวยรัฐ ประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชนและรวมทั้งนักวิชาการสื่อมวลชน ในการ

จัดการทรัพยากรในแตละทองถิ่น โดยเฉพาะในระดับจังหวัดหรืออําเภอเพื่อเปนตัวกลางเอ้ืออํานวยให

ชุมชนแสดงบทบาทในการพัฒนาและการจัดการตนเองอยางเปนระบบและขั้นตอน คือ การรวมกัน

วางแผนและจัดผังการใชทรัพยากร การพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรตามแผน การออกกฎระเบียบ 

ขอบังคับ ควบคุมกันเอง การรับรองสิทธิ การใชของสมาชิก โดยชุมชนผานคณะกรรมการและความ

เห็นชอบของเจาหนาที่รัฐ 

หากจะพิจารณาถึงรูปแบบในการบริหารจัดการการพัฒนาที่มีอยูในพื้นที่ในปจจุบันอาจกลาว

ไดวามี 3 รูปแบบใหญ ๆ คือ 

1) การบริหารจัดการโดยรัฐฝายเดียว  การดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่รัฐเปนผูปฏิบัติจัดทําเอง

ทั้งหมด โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนการบริหารการพัฒนาแบบด้ังเดิม 

2) การบริหารจัดการโดยรัฐรวมกับประชาชน  ไดแก การบริหารการพัฒนาที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางของรัฐในรูปของโครงการพัฒนาตาง ๆ  

3) การบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ซึ่งมีลักษณะเปนการมอบภารกิจหรือโอนกิจการบางสวน

หรือทั้งหมดไปใหภาคเอกชนเปนผูปฏิบัติจัดทําแทน ( Privatization) การใหภาคเอกชนหรือองคกร

ประชาชน เขามามีสวนรวมดําเนินภารกิจของรัฐมีไดหลายรูปแบบ และหลายสัดสวนมากนอย ตาม

บทบาทอํานาจรัฐกับเอกชน และองคกรประชาชน ซึ่งแลวแตรูปแบบการมีสวนรวม 

เพื่อใหเขาใจถึงการบริหารจัดการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวใหมากขึ้นขอนําเสนอ

แนวคิดในเร่ืองของการจัดการการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวซึ่งมีหลากหลายแนวคิดดังน้ี 

วรรณพร  วณิชชานุกร (2540 , 65-68) เสนอรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดานการ

ทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือ ระดับแนวนอน ซึ่ง

ประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ และระดับแนวต้ัง คือหนวยงานของรัฐในสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งองคกรที่ไมใชของรัฐบาล แตมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวแทน

ปกปองผลประโยชนสวนรวม และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร แรงงาน ความรู ตามอํานาจของผูคนใน

ทองถิ่นได ซึ่งการบริหารดําเนินงานควรครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ เชน 

(1) ควบคุมบริหารงาน ใหเปนไปตามแผนแมบทที่วางไวในแหลงทองเที่ยวแตละแหง 

(2) จัดใหมีคูมือการดําเนินงานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานทั้งของ

เจาหนาที่ในภาครัฐและเอกชน 

(3) มีการกําหนดมาตรฐานทางสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ใหไดตามมาตรฐานน้ัน 



(4) มีการกําหนดดัชนีทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการพัฒนาแบบยั่งยืน 

(5) ใหการศึกษา และฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีสํานึกในเร่ืองการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยเชียงใหม 

รวมกับสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2543 ,6) ไดสรุปวาการจัดการการ

ทองเที่ยว และการพิจารณาการจัดการการทองเที่ยวในแตละระบบยอย มีองคประกอบอีกมากมายที่มี

บทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันและมีความสัมพันธตอกัน นอกจากน้ียังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมนอกระบบ เชน ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ภูมิอากาศ ชุมชน กิจกรรม

ทางสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ระบบนิเวศ ปาไม แหลงนํ้า และอากาศ ตลอดจน

บริหารและจัดการพื้นที่ทองเที่ยว สิ่งแวดลอมนอกระบบเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอการทองเที่ยวทั้ง

ทางตรงและทางออม 

พนิตตา  สิงหครา (2544 , บทคัดยอ) ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศแบบโฮมสเตย บานหวยฮ้ี ตําบลปูสิง อําเภอเมือง จังหวัด แมฮองสอน พบวา การทองเที่ยวแบบ

โฮมสเตย คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่นักทองเที่ยวจะพักแรมในชุมชนเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว

เพื่อเรียนรูวิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ เรียนรูวัฒนธรรมชุมชนแหงน้ี ดําเนินธุรกิจทองเที่ยว

มากกวา 4 ปแลวสามารถสรางรายไดใหสมาชิก 200-600 บาท/เดือน ซึ่งเปนที่พอใจของชุมชน เพราะ

ทรัพยากร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ถูกรักษาไวภายใตการจัดการทองเที่ยว 

วิไลภรณ  ขันติสิทธิ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาทรรศนะของเกษตรกรตอการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บานสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผล

การศึกษาพบวา ทรรศนะของเกษตรกรเกี่ยวกับแนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้ง 5 องคประกอบ 

คือ ทรรศนะเกี่ยวกับแนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชิงอนุรักษ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรม เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อ

ประโยชนของชุมชน เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อศึกษาสิ่งแวดลอม เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต เกษตรกรสวนใหญเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวเชน การจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่ใช

ธรรมชาติเปนพื้นฐาน ตองรวมกันกับผูเกี่ยวของออกแบบวางแผน จัดขอบเขตพื้นที่ทางการทองเที่ยว

อยางชัดเจนเกษตรกรเห็นวา ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ตลอดจนประเพณีของเผาเปนจุดดึงดูดใจ

นักทองเที่ยวที่ควรไดรับการฟนฟูและอนุรักษไวใหคงอยูตลอดไป เกษตรกรตองมีสวนรวมในการ

อนุรักษเพื่อเกิดพลังและจิตสํานึกในการปกปองฟนฟูทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหคงอยูอยางสมบูรณ 

เกษตรกรควรไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในการผลิตของที่ระลึกเปนเอกลักษณทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง และทายสุดเกษตรกรเห็นดวยวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีผลทํา



ใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นซึ่งสิ่งตาง ๆ  เหลาน้ีกอใหเกิดรายไดเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลัก 

สวนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือ ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและ

ตอเน่ืองของรัฐบาลและผูเกี่ยวของ ซึ่งเกษตรกรเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนาดาน สาธารณูปโภค การ

คมนาคม การประชาสัมพันธ การจัดการผลประโยชนของชุมชนและการรักษาความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว  

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. การมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

3. การมีสวนรวมของชุมชนและการกระจายรายได 

การวางแผนและการจัดการในเร่ืองการทองเที่ยวจะตองพิจารณาถึงองคประกอบทั้ง 3ประการ

ขางตนเสมอ สาระสําคัญขององคประกอบดังกลาว อาจสรุปไดดังน้ี   

การมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติหาก

ธรรมชาติและระบบนิเวศไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนในรูปแบบใดก็ตามโอกาสที่ธรรมชาติ

และระบบนิเวศเหลาน้ันจะเสื่อมโทรมลงหรือถูกทําลายดอยคาก็มีอยูสูง ดังน้ันการใหความรู ความ

เขาใจ หรือการสรางจิตสํานึกแกนักทองเที่ยวกับความจําเปนในการปกปองรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ระหวางการเดินทางทองเที่ยวเพื่อใหคงอยูสนองความตองการของคนทั่วไปจึงเปนสิ่งที่ตองกระทํา 

นอกจากน้ีการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษยังรวมไปถึงบุคคลกลุมอ่ืน ๆ เชน ชุมชนทองถิ่น 

มัคคุเทศก และเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบแหลงทองเที่ยวน้ันดวย วิธีการสรางจิตสํานึกมีหลาย

รูปแบบ แตสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันมักจะเนนวิธีการจัดทําโปรแกรมสื่อความหมาย

ธรรมชาติ (Interpretation program) เชน การจัดใหมีศูนยสื่อความหมายธรรมชาติ ( Interpretive Center) 

ในแหลงทองเที่ยว จัดใหมีเอกสารสิ่งพิมพที่จําเปนตอการศึกษา 

รวมไปถึงการฝกอบรมมัคคุเทศกและเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบแหลงทองเที่ยวใหสามารถชี้แนะ

และอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและนิเวศวิทยาของสิ่งตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวพบเห็น 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

องคประกอบน้ีมีความสัมพันธกับองคประกอบแรกโดยตรง กลาวคือ มักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

(Ecotourism) มักเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ

ในลักษณะตาง ๆ และสภาพภูมิทัศนธรรมชาติ ตลอดจนแหลงธรรมชาติที่ยากลําบากตอการเดินทาง

และทาทาย และมักจะไมสนใจความสะดวกสบาย ดังน้ัน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึง

จะตองพิจารณาถึงการใหมีการสื่อความหมายธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ



ในแงมุมตาง ๆ ทั้งระดับกวางและระดับลึก ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักทองเที่ยว 

และไดรับความพึงพอใจกลับไป 

การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและการกระจายรายได 

สภาพทางเศรษฐกิจและชุมชนทองถิ่น ที่ต้ังอยูภายในและรอบ ๆ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

เชน อุทยานแหงชาติ ตลาดโบราณ ฯลฯ ควรไดรับการพิจารณาใหเปนวัตถุประสงคหรือองคประกอบที่

สําคัญของการสงเสริมและการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพราะการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถิ่นในระยะยาวมากกวากิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอ

ความอยูรอดของธรรมชาติแวดลอม ดังน้ัน การเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษในรูปแบบตาง ๆ จะชวยชุมชน เชน การลงทุนเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกขนาดเล็กที่

สงผลกระทบสิ่งแวดลอมตํ่า( Low scale-Low impact tourism development) การเปนมัคคุเทศก ( Nature 

Guides) การนําสินคาที่เปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานมาขายแกนักทองเที่ยว และการจางงานในสวน

บริการอ่ืน ๆ เปนตน 

 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

 

สมพร แสงชัย (2545,176) นําความเห็นของ David Pearce ที่ใหความหมายของการพัฒนาที่

ยั่งยืน คือ ความกาวหนาทางเศรษฐกิจโดยไมเปนอันตรายตอสวัสดิภาพของคนยุคตอไป และคุณภาพ

สิ่งแวดลอมควรมีระดับความสําคัญมากขึ้นกวาอดีตเพราะคุณภาพสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอสุขภาพ

ชีวิตทั้งทางตรงและทางออมมากขึ้น การพัฒนา คือ การปรับปรุงใหดีขึ้นหรือเปนความกาวหนาซึ่งเปน

ประเด็นที่เต็มไปดวยคานิยมทางสังคม ดังน้ัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงเปนการบรรลุเปาหมาย

ดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงตองเคลื่อนไหวไปตามเปาหมาย

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย แตเปาหมายบางอยางอาจจะมีความแนนอนอยูบาง เชน (1) ประโยชนของการ

พัฒนา ซึ่งอาจจะหมายถึงความพึงพอใจ ความเปนอยูที่ดี รายไดตอหัว คุณภาพสิ่งแวดลอม (2) การธํารง

รักษาเสรีภาพและการเพิ่มพูนอิสรภาพที่ขาดหายไป เชน อิสรภาพจากความรู จากความยากจน และจาก

สภาพความเปนอยูที่เลวราย โดยการสรางทักษะ ความรู ความสามารถ และทางเลือกตาง ๆ เพิ่มขึ้น (3) 

ศักด์ิศรีของมนุษยและการเคารพตอตัวเอง เปนตน การพัฒนาเศรษฐกิจจึงไมใชการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แตเพียงอยางเดียว แตการพัฒนาเศรษฐกิจจะตองไมเสียสละการเติบโตทางเศรษฐกิจ และน่ีคือปญหาที่

สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



คณะกรรมาธิการ โลกวาดวยสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ไดทําการศึกษาเร่ืองการสรางความ

สมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ตอมาไดเผยแพรเอกสารชื่อ Our Common Future เรียกรองให

ประชาชนในโลกเปลี่ยนแปลงวิถีกํารดําเนินชีวิต ที่ฟุมเฟอย ไปสูการพัฒนาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

พรอม ไดให คํานิยาม ของการพัฒนาแบบยั่งยืนวา “การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่

สนองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบันโดยไมกระทบกระเทือนความสามารถของคนรุน

ตอไปในการที่จะสนองตอบความตองการของตนเอง ” (Sustainable development is development 

which meets the needs of the present generation without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs) 

สมพร เทพสิทธา (2536,26-27) การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สมดุล ไมเอียงไปดานใด

ดานหน่ึงเปนการพัฒนาที่ความสมดุลใน 3 เร่ือง คือ 

1) เศรษฐกิจเจริญติบโตอยางตอเน่ือง 

2) มีการกระจายรายไดที่เปนธรรม 

3) มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองเร่ิมจากตนเอง โดยการพัฒนาสิ่งแวดลอมในบานสิ่งแวดลอมชุมชน 

และสิ่งแวดลอมในสังคม โดยใหความรู ความเขาใจ การอบรมทําใหทราบถึงปญหา สาเหตุของปญหา 

และผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอม การรักษาและการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อให

เกิดปญญาความรอบรู รูวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา มีจิตสํานึกเพื่อประโยชน

สวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน 

 

 แนวคิดของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลาวถึง แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนวา การจะ

พัฒนาการทองเที่ยวใหยังยืนไดน้ัน สวนปกครองทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จะตอง

เขาไปมีบทบาทคอนขางมาก เพื่อใหชุมชนบรรลุวัตถุประสงคของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 3 ประการ 

คือ สรางนักทองเที่ยวใหเกิดขึ้น รักษานักทองเที่ยวใหคงอยูและสรางรายไดหรือกําไรจากการทองเที่ยว

แกทองถิ่นโดยจะตองมีบทบาทดังน้ี 

 1) สํารวจ คนหา สถานที่และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยว โดยการหาแหลงทองเที่ยวใหม

ของชุมชน รวบรวมขอมูล เสนทาง ประวัติ และความสําคัญ เพื่อประชาสัมพันธ ถาแหลงเดิมกําลังทรุด

โทรมก็ซอมแซมใหคงเดิม 

 2) รวมกันวางแผนพัมนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว โดยการสรางจิตสํานึกรวมกัน จัดทํา

แผนพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาในดานตาง ๆ เชน การอนุรักษ การ



ปองกันทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม การสงเสริมดานนันทนาการตามแหลงทองเที่ยว และ

การบริหารพัฒนาบุคลากร 

 3) จัดใหมีการดูแล รักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว โดยการวางระบบในการดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและสุขอนามัยของที่พัก อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 4) การบริหาร และการจัดการแหลงทองเที่ยว โดยการตรวจสอบบริการสาธารณะที่มีอยูวา ตอง

สรางใหม ปรับปรุง หรือเพิ่มบริการสาธารณะใหม ๆ ในชุมชนทั้งเร่ืองไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบ

จัดเก็บหรือทําลายขยะ การบําบัดนํ้าเสีย การจัดเก็บผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ เชน คาผานทางเขา

ชมในพิพิธภัณฑ การจัดทําของที่ระลึกโดยชุมชน และการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

เชน มัคคุเทศกประจําทองถิ่น ที่พักอาศัยของนักทองเที่ยว 

 5) จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ และการตลาดการทองเที่ยว โดยการเผยแพรขอมูลแหลง

ทองเที่ยวแกสาธารณชนผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ จดหมาย แผนพับ 

เปนตน  

 

มัณฑนา นวลเจริญและคณะ  (2547) อางถึง Shirley Eber ,1993 กลาวถึงการทองเที่ยวแบบ

ยั่งยืนไว ดังน้ี 

1)  การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี ทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ 

วัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญ และเปนแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably)  

2)  การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปน และการลดของเสีย จะชวยเลี่ยงคาใชจายในการ 

ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายในระยะยาว  และเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว ( Reducing 

Over - consumption and Waste)  

3)  การรักษาและสิ่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มี 

ความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาว และชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

(Maintaining Diversity) 

4)  การประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ การ 

พัฒนาทองถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  จะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว 

(Integrating Tourism into Planning) 

5)  การทองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาดานราคา และ 

คุณคาของสิ่งแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยังปองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลายอีก

ดวย (Supporting Local Economics)  

 



6)  การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถิ่นในสาขาการทองเที่ยว ไมเพียงแตสรางผลตอบแทน 

แกประชากรและสิ่งแวดลอมโดยรวม  แตยังชวยยกระดับคุณภาการจัดการการทองเที่ยวอีกดวย 

(Involving Local Communities) 

7)  การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ระหวางผูประกอบการ ปะชาชนทองถิ่น องคกรและ 

สถาบันที่เกี่ยวของ มีความจําเปนในการที่จะรวมงานไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งรวมแกปญหา และ

ลดขอขัดแยงในผลประโยชนที่แตกตางกัน (Consulting Stakeholders and the Public) 

8)  การฝกอบรมบุคลกร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนตอ 

บุคลากรทองถิ่นทุกระดับ จะชวยยกระดับการบริการการทองเที่ยว (Training Staff) 

9)  การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลอยางพรอมมูล จะทําใหนักทองเที่ยวเขาใจและเคารพใน 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม  และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว และจะชวยยกระดับความพอใจ

ของนักทองเที่ยวดวย (Marketing Tourism Responsibly) 

10) การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอการชวยแกปญหา  

และเพิ่มผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และนักลงทุน (Undertaking Research) 

 

 สมพร แสงชัย (2545,196-198) ไดอธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไวดังน้ี  

 1) ระบบการพัฒนามนุษย เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา หากตองการจะแกไขปญหา

การพัฒนาอยางแทจริงและนําเอามนุษยที่พัฒนาแลวมาเปนแกนกลางของการพัฒนามนุษยจึงจะเขาถึง

ความเปนมนุษยที่สมบูรณและมีชีวิตที่ดีงามและชวยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได การ

พัฒนามนุษยมี 3 ระดับ คือ 

1.1) ระดับพฤติกรรมโดยการสรางพฤติกรรมเคยชินที่ดี พฤติกรรมเคยชินอิทธิพลตอ 

จิตใจและปญหา หากพฤติกรรมเคยชินเกื้อกูลตอสิ่งแวดลอมและสังคมเกิดขึ้น จนกลายเปนวัฒนธรรม

และวินัย การบังคับควบคุมหรือการใชอํานาจก็ไมจําเปนตองเกิดขึ้น 

1.2) ระดับจิตใจซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและปญญา จิตใจประสานกับพฤติกรรม 

และทําใหพฤติกรรมยั่งยืนดวยการสรางความรูสึกที่ดีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรูจักสันโดษ

อยางฉลาดและมีจุดหมาย การมีสติไมปลอยตัวและใจใหตัวเองขึ้นตอวัตถุและสิ่งบริโภคมากเกินไป 

การมีอุดมคติและปณิธานในหนาที่การงานและการบรรลุจุดหมายแหงชีวิต และการมีจิตใจที่คิดให 

1.3) ระดับปญญา ซึ่งเปนตัวแกปญหาและจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี  

เพราะปญญามองเห็นระบบปจจัยสัมพันธแหงสรรพสิ่งชักนําใหคิดและพิจารณาถึงเหตุปจจัย ทําใหเกิด

ความพอดีเพราะบริโภคดวยปญญา ตรวจสอบพฤติกรรมโดยไมประมาท และขจัดความเชื่อถือ คานิยม 

และแนวคิดที่ผิด ๆ พรอมทั้งสงเสริมสิ่งที่ดีงานเขามาแทนที่ 



 2) ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากตองมีมนุษยที่พัฒนาแลวเปนแกนกลางของการพัฒนาใน

ฐานะทรัพยากรมนุษยแลวยังตองมีสังคมที่เกิดจากเจตจํานงของมนุษยและเปนประโยชนตอมนุษยและ

ธรรมชาติ สรางความสมดุลแหงการพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยมัชฌิมาปฎิปทาที่เนนคุณภาพมากกวา

ปริมาณ ชวยเหลือผูอ่ืนและสิ่งที่มีชีวิตกับระบบนิเวศ ลดความตองการทางวัตถุลง บริโภคเพื่อคุณคา

แทจริงของชีวิต ทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษยลดการแขงขันและเพิ่มความรวมมือและสราง

ระบบเศรษฐกิจที่รูจักประมาณพอดี สวนเทคโนโลยีซึ่งปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตองถูก

ใชอยางมีสติ และเปนคุณคาอยางแทจริง การศึกษาตองเนนการพัฒนามนุษยโดยบูรณาการจริยธรรมเขา

กับวิชาการและวิทยาการทั้งหมด และการเมืองตองมาจากประชาชนและเปนธรรมาธิปไตย 

 3) ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษไดถามนุษยมีทัศนคติที่ดีตอธรรมชาติและห็นวาตนเองเปน

สวนหน่ึงของธรรมชาติ สมมติของมนุษยไมมีผลตอธรรมชาติเพราะมนุษยทุกคนอยูภายใตกฏธรรมชาติ 

มนุษยไมควรแปลกแยกจากธรรมชาติและมนุษยควรทําความดีคืนใหแกธรรมชาติดวย 

 องคประกอบทั้ง 3 น้ีตองประสานกลมเกลียวและไมเอียงสุดโตงไปขางใดขางหน่ึง อยางไรก็ดี 

แนวคิดทางพุทธเนนการพัฒนาที่ตัวมนุษยกอนอ่ืน ซึ่งแตกตางจากแนวคิดของการพัฒนาทางวัฒนธรรม

ซึ่งเนนวัฒนธรรมและสังคม แนวคิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมเนนระบบสิ่งแวดลอมและความ

ยุติธรรมภายในยุคและระหวางยุค  

 การพัฒนาสิ่งใดก็ตามใหยั่งยืนตองประกอบดวย องคประกอบหลัก คือ สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม และเร่ิมตนจากสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมขนาดเล็ก ที่พัฒนาเติบโตไปสูสังคมใหญ 

เศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ และสิ่งแวดลอมที่ยิ่งใหญโดยจะตองมีการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนในสังคมเขาใจ

ความหมายของการพัฒนาที่อยูของตนเอง เขาใจเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของตน เมื่อมีความเขาใจแลว

ก็ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในที่สุด ดังน้ัน การพัฒนาที่ยั่งยืน ตองมีการพัฒนาแบบสมดุลและ

ผสมผสานในทุก ๆ องคประกอบ ทั้งการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ

เศรษฐกิจ โดยพัฒนาทุก ๆ องคประกอบไปพรอม ๆ กันอยางเปนภาพรวม    

 

ความหมายและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดไววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน

ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนทางเศรษฐกิจและสังคม และในเร่ืองของ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและสงเสริมใน

การบํารุงรักษาและคมครองสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและที่สําคัญ คือ มุงเนนการมีสวน

รวมของประชาชนในทองถิ่นในการจัดการทองเที่ยว 



  

ความหมายของการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม คือการที่บุคคลหรือกลุมคนมีความรูสึกนึกคิดในเร่ืองเดียวกันและรวมกันทํา

เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน โดยอาจเปนการรวมกันทั้งทางตรง และทางออมก็เปนได โดยผูศึกษานํา

คํานิยามจากผูที่ไดใหคํานิยามไวมากมายมาใชประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ี 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม

ของชุมชนทองถิ่นเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจและชุมชนทองถิ่นที่ต้ังอยูภายในและรอบ ๆ แหลง

ทองเที่ยวธรรมชาติ อยางเชน อุทยาน ซึ่งควรไดรับการพิจารณาใหเปนวัตถุประสงคหรือองคประกอบที่

สําคัญของการสงเสริมและการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพราะการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนทองถิ่นในระยะยาวมากกวากิจกรรมอ่ืน  ซึ่งมีผลกระทบตอความ

อยูรอดของธรรมชาติ ดังน้ัน การเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน

รูปแบบตาง ๆ จะชวยใหชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออม จากการมี

สวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนที่ยอมรับกันวาจะชวยปรับปรุงชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหดีขึ้นในระยะยาว 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2536,25) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การ

เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมกันปฏิบัติ และ

รวมกันรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบคือ ตัวประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ  

 จากความหมายขางตน ผูศึกษาพบวา การมีสวนรวม คือ การกระตุนจูงใจใหประชาชนเขา

มารวมพัฒนาทองถิ่นของตน โดยการใชความรูความชํานาญของแตละคนน้ันมารวมกันคิดและ

ตัดสินใจ และชวยกันแกปญหาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมในทิศทางที่ไดวางแผนเอาไวใหบรรลุตาม

เปาหมายที่วางไว 

 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม  

 อํานาจ อนันตชัย (2527,126-130) ไดอธิบายการมีสวนรวม วาเปนการชวยปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมอยู 5 ทฤษฎี 

ไดสรุปไวดังน้ี 

 1.ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน ( Mass Persuasion) การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชคําพูดหรือ

การเขียน เพื่อมุงใหเกิดความเชื่อถือและการกระทํา ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงที่ใชแกปญหาความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงาน โดยผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเร่ืองที่เกลี้ยกลอม รวมถึงความ

ตองการของผูถูกเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะความตองการขั้นพื้นฐาน เพื่อใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่



กําหนดไว ดังน้ัน การเกลี้ยกลอมจึงเปนปจจัยหน่ึงที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชน และถาการ

เกลี้ยกลอมน้ันเปนเร่ืองที่ตรงกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยแลว ตามทฤษฎีความตองการของ

มาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) ที่เรียกวา ลําดับชั้นของความตองการ ยอมมีผลตอการมีสวน

รวมไดในที่สุด 

 2.ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ ( National Morale) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ

กิจกรรมใด ๆ จําเปนตองใหประชาชนในชุมชนและผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจที่ดี การสรางขวัญที่ดี

ตองพยายามสรางทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การเห็นแกประโยชสวนรวม ไมเอารัดเอาเปรียบ ให

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน ดังน้ัน การระดมสรางขวัญที่ดี ยอมทํา

ใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 

 3.ทฤษฎีการสรางความรูสึกรักชาตินิยม ( Nationalism) เปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญนําไปสู

การมีสวนรวม เปนความรูสึกที่จะอุทิศหรือเนนคานิยมเร่ืองผลประโยชนของชาติ มีความพึงพอใจใน

ชาติของตัว พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดีผูกพันตอทองถิ่น 

 4.ทฤษฎีการสรางผูนํา ( Leadership) การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความ

เต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน เพราะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญในการรวมกลุมคน จูง

ใจคนไปยังเปาหมายที่ประสงค ผลของการสรางผูนํา ทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมี

ขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและรวมรับผิดชอบ ดังน้ัน การสรางผูนําที่ดียอม

นําไปสูการมีสวนรวมในการรวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยดีน่ันเอง 

 5.ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร ( Administrative and Method) การใชระบบบริหาร

ในการระดมความรวมมือ เปนวิธีหน่ึงที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนเปนเคร่ืองมือในการ

ดําเนินงาน แตอยางไรก็ตามผลของการรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่สุดในเร่ืองการใชบริหาร เพราะ

ธรรมชาติของคนถาทํางานตามความสมัครใจอยางต้ังใจ ไมมีใครบังคับก็จะทํางานดวยความรัก แตถา

ไมควบคุมก็จะไมเปนไปตามนโยบาย ความเปนเอกภาพของรัฐ และความจําเปน เพราะการใชระบบ

บริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนด 

 

 จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมดังกลาขางตน สามารถสรุปไดวา การที่มนุษยจะแสดง

พฤติกรรมออกมาหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกมาน้ัน เกิดจากความตองการของมนุษย ( Human Needs) 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบของสังคม และแรงจูงใจ( Motivations) ตาง ๆ สวนในการที่

ผูบริหารทองถิ่น ผูนําทองถิ่น และประชาชน จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาน้ันยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไข

หรือปจจัยหลายประการที่แตละบุคคลมีแตกตางกันไป เชน เงื่อนไขหรือปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ 



สังคม ฯลฯ ซึ่งมีสวนรวมในการกําหนดความสําเร็จและความเปนไปไดในการมีสวนรวมของบุคคล

ตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตตําบลไทรนอย อําเภอไทร

นอย จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 16,636 คน แบงเปนหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน        1 เทศบาลตําบล  

8,951 ครัวเรือน  (ที่มา : เวบไซตของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 

  การกําหนดขนาดตัวอยาง 

  การวิจัยเชิงปริมาณ สามารถระบุจํานวนประชากรได ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ

ความคลาดเคลื่อน 5% หมายความวาประชากรตัวอยาง 100 คน จะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุม

ตัวอยาง 5 คน ดังน้ัน จากจํานวนประชากรของตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 16,636 

คน ตามตารางสําเร็จรูปขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 392 คน  โดยมีวิธีการสุมตัวอยางดังน้ี 

  วิธีการสุมตัวอยาง 

  สําหรับการสุมตัวอยางในคร้ังน้ี  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปนใน

การสุมตัวอยาง (Probability Sampling) เปนการสุมแบบแบงกลุม ( Cluster Sampling)   โดยแบงกลุม

ตามจํานวนหมูบานที่มีอยูในตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งแบงไดทั้งหมด 9 กลุม 

คือมีหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน และ 1 เทศบาลตําบล ทั้งน้ีผูวิจัยจะสุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางใน

เทศบาลตําบล เปนจํานวนทั้งสิ้น 392 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในการรวบรวมขอมูล 

  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ประกอบดวยคําถาม

ปลายปดและคําถามปลายเปด เพื่อรวบรวมขอมูลทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ศักยภาพในการพัฒนา และความตองการรับความรูเพื่อนําไปพัฒนา ซึ่ง

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงไดออกแบบแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 7 ขอ 



ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในดานพฤติกรรมและรูปแบบ

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มี

คําถามจํานวน 4 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 8 ขอ 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการ

พัฒนาการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 9 ขอ 

ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารและจัดการการ

ทองเที่ยวของชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 

8 ขอ 

ตอนที่ 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากแหลงทองเที่ยว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 5 

ขอ และมีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open – Ended) จํานวน 1 ขอ 

 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา  ความรูดานตาง ๆ มาสรางเปนแบบสอบถามให

ครอบคลุมเน้ือหาในแตละดาน  สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มากที่สุด  มาก 

ปานกลาง นอยและนอยที่สุด 

 2.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดตามหลักการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  validity)  จํานวน  3  คน   

 โดยวิธีการตัดสินพิจารณาเปนรายขอตามดัชนีความสอดคลอง  IOC  (Index of Congruence)  

ในแตละขอต้ังแต  0.66  ขึ้นไป 

 3.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  ( Try  out)  กับประชาชนที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  จาก

เทศบาลตําบลไทรนอย  จํานวน  30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น ( Reliability)  ของแบบสอบถามโดยวิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)   

 4.  ไดจัดทําเปนแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป 

 

 

 



การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว (One-shot Descriptive Study) จาก

การสุมตัวอยางจากประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนที่ต้ัง

ของตลาดนํ้าไทรนอย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลทั่วไปดวยคาสถิติ

พื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยใชคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายขอมูลที่

เกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล ความคิดเห็นของประชาชนในดานพฤติกรรมและรูปแบบการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว  ความตองการการมี

สวนรวมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่

ยั่งยืน ความเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารและจัดการการทองเที่ยวของชุมชน  ความคิดเห็นของ

ประชาชนในพื้นที่ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแหลงทองเที่ยว 

   

 เมื่อเก็บแบบสอบถามครบถวนแลว นํามาหาคาสถิติตาง ๆ และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บ

แบบสอบถาม โดยแจกแจงเปนตารางและสรุปผลขอมูลของแตละตาราง หลังจากน้ันทําการอภิปรายผล

ขอมูลทั้งหมด และสรุปผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนไทรนอยในการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอย อ.

ไทรนอย จ.นนทบุรี ใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในชุมชน

ไทรนอย จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยได

ดังตอไปน้ี 

 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามของ

ประชาชนในชุมชนไทรนอย ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และภูมิลําเนาเดิม จํานวน 

400 คน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและอายุ 

 

สถานภาพ จํานวน (400 คน) รอยละ 

เพศ ชาย 193 48.2 

หญิง 207 51.8 

อายุ ตํ่ากวา 25 ป 141 35.3 

 26 – 40 ป 168 42.0 

 41 – 55 ป 55 13.7 

 56 ป ขึ้นไป 36 9.0 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศ

ชายรอยละ 48.2 และเปนเพศหญิง รอยละ 51.8  ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 26 – 40 

ป มากที่สุดที่รอยละ 42.0 รองลงมาคือชวงอายุตํ่ากวา 25 ป ที่รอยละ 35.3 ตอมาคือชวงอายุ 41 – 55 ป ที่

รอยละ 13.7 และชวงอายุที่นอยที่สุด คือ 56 ปขึ้นไป ที่รอยละ 9.0 จะเห็นไดวาชวงอายุที่มีการตอบ



แบบสอบถามมากที่สุด เปนชวงของคนวัยทํางานซึ่งมีการเขามามีสวนรวมในชุมชนตลาดนํ้าไทรนอย

มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.2  จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา 

 

สถานภาพ จํานวน (400 คน) รอยละ 

การศึกษา ไมเคยเขารับการศึกษา 10 2.5 

ประถมตนและตํ่ากวา 47 11.8 

ประถมปลาย 67 16.8 

มัธยมตน 84 21.0 

มัธยมปลาย, ปวช. 73 18.2 

ปวส. ,  อนุปริญญา 47 11.8 

ปริญญาตรี 65 16.2 

สูงกวาปริญญาตรี 7 1.8 

 

  จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุดคือ 

การศึกษาระดับมัธยมตน ที่รอยละ 21.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมปลายหรือปวช. ที่รอยละ 18.2 ตอมา

คือ ระดับประถมปลายที่รอยละ 16.8 ระดับปริญญาตรีที่รอยละ 16.2 และระดับการศึกษาที่มีผูตอบ

แบบสอบถามจํานวนนอยที่สุด คือระดับสูงกวาปริญญาตรีที่รอยละ 1.8 ซึ่งระดับการศึกษาที่พบน้ัน

สอดคลองกับชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม ที่สวนใหญอยูในวัยทํางานและวัยรุน จากการสํารวจ

พบวากลุมคนเหลาน้ีเปนกลุมคนสวนใหญที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของตลาดนํ้าไทรนอย  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.3  จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพและรายได 

 

สถานภาพ จํานวน (400 คน) รอยละ 

อาชีพ ไมไดประกอบอาชีพ 26 6.5 

นักเรียน, นักศึกษา 108 27.0 

รับจาง (คาแรงเปนรายวัน) 51 12.8 

ลูกจาง (หางราน, บริษัท) 53 13.2 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 41 10.2 

คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว 74 18.5 

เกษตรกร  40 10.0 

อ่ืน ๆ 7 1.8 

รายได ตํ่ากวา 3,000 บาท 22 5.5 

3,001 - 6,000  บาท 36 9.0 

6,001 - 9,000  บาท 116 29.0 

9,001 - 12,000  บาท 71 17.8 

12,001 - 15,000  บาท 40 10.0 

15,001 บาทขึ้นไป 10 2.5 

ไมมีรายได 105 26.2 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดเปนกลุมอาชีพนักเรียน นักศึกษา รอยละ 

27.0 รองลงมาคือกลุมอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัว ที่รอยละ 18.5 ถัดมาคือกลุมลูกจางของ

หางรานหรือบริษัท ที่รอยละ 13.2 กลุมอาชีพรับจางที่รับคาแรงรายวันที่รอยละ 12.8  กลุมอาชีพรับ

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่รอยละ 10.2 กลุมอาชีพเกษตรกร รอยละ 10 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 6.5 

และที่นอยที่สุดคืออาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 1.8 แตไมไดระบุวาเปนอาชีพใด สวนรายไดของผูตอบ

แบบสอบถาม ชวงรายไดที่มากที่สุดคือ 6,001 - 9,000  บาท คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมาคือ ไมมี

รายได รอยละ 26.2 ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ระบุวาเปนนักเรียนนักศึกษา ถัดมา

รายไดที่ 9,001 - 12,000  บาท คิดเปนรอยละ 17.8 รายไดที่ 12,001 - 15,000  บาท คิดเปนรอยละ 10.0 



สวนรายไดที่นอยที่สุดคือรายไดที่ระดับ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.5 ซึ่งโดยมากแลวระดับ

รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามจะอยูในระดับปานกลาง  

 

ตารางที่ 4.4 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนาเดิม 

 

สถานภาพ จํานวน (400 คน) รอยละ 

ภูมิลําเนาเดิม เปนคนพื้นที่ 289 72.2 

ยายมาจากที่อ่ืน 111 27.8 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนไทรนอยมาแตเดิม 

คิดเปนรอยละ 72.2 และเปนผูที่ยายมาจากที่อ่ืน รอยละ 27.8 ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนสวนใหญของผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในชุมชนไทรนอย ซึ่งสามารถเห็นสภาพความเปนมาของตลาด

นํ้าไทรนอยต้ังแตเร่ิมกอต้ังจนถึงปจจุบันไดดี 

 

4.2 ความคิดเห็นของประชาชนในดานพฤติกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  

สวนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลในดานพฤติกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  

ในมุมมองของผูตอบแบบสอบถาม มีคําถามทั้งหมด 4 ดานคือ จํานวนนักทองเที่ยว วันเวลาที่มาเที่ยว 

ความสนใจในแหลงทองเที่ยว และความพึงพอใจในตลาดนํ้าไทรนอย ไดผลดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอจํานวนนักทองเที่ยว  

 

จํานวนนักทองเที่ยวตอวัน จํานวน รอยละ 

1 - 100 คน 27 6.8 

101 - 200 คน 192 48.0 

200  คนขึ้นไป 181 45.2 

 

 

 

 



 จากตารางที่ 4.5 พบวาจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยในมุมมองของผูตอบ

แบบสอบถามน้ัน มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวจํานวน 101 – 200 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา

คือ มีจํานวนนักทองเที่ยว 200 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 45.2  และมีจํานวนนักทองเที่ยว   1 – 100 คน 

นอยที่สุด ที่รอยละ 6.8  

 

ตารางที่ 4.6  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอวันที่นักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย 

 

วันที่มาเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย จํานวน รอยละ 

วันจันทร - วันศุกร 10 2.5 

วันเสาร - วันอาทิตย 341 85.2 

วันหยุดเทศกาล 49 12.2 

 

 จากตารางที่ 4.6  พบวาในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอวันที่นักทองเที่ยวมา

เที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย วันที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุด คือวันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 

85.2  รองลงมาคือวันหยุดเทศกาล คิดเปนรอยละ 12.2 วันจันทร – วันศุกร รอยละ 2.5 ซึ่งชวงวันที่มี

นักทองเที่ยวมากที่สุดน้ัน จะเปนวันหยุดจากการทํางาน ทําใหนักทองเที่ยวมีเวลามาเที่ยวตลาดนํ้าไทร

นอยมากกวาวันอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอความสนใจของนักทองเที่ยว 

 

ความสนใจของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

 ซื้อของ 172 24.1 

ทานอาหาร 120 16.8 

ทําบุญที่วัด 300 42.0 

น่ังเรือชมคลอง 79 11.0 

น่ังรถกระแทะ 40 5.6 

อ่ืน ๆ 4 0.6 

รวม 715 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวาในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอความสนใจของ

นักทองเที่ยวเวลามาเที่ยวที่ตลาดนํ้าไทรนอย มีความสนใจเกี่ยวกับการมาทําบุญที่วัดมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 42.0 เน่ืองจากบริเวณของตลาดนํ้าไทรนอยใชพื้นที่ของวัดไทรใหญเปนสถานที่จําหนายสินคา 

ทําใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวไดเขามาทําบุญที่วัดรวมดวย  ความสนใจรองลงมา คือซื้อของในตลาดนํ้า

ไทรนอย คิดเปนรอยละ 24.1 มาทานอาหาร คิดเปนรอยละ 16.8 น่ังเรือชมคลองพระพิมลราชา คิดเปน

รอยละ 11.0 น่ังรถกระแทะชมสวนเกษตรบริเวณใกลเคียงตลาดนํ้า คิดเปนรอยละ 5.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอความพอใจของนักทองเที่ยวในการมาเที่ยว

ตลาดนํ้าไทรนอย 

 

ระดับความพอใจ จํานวน รอยละ 

 พอใจมาก 151 37.8 

ปานกลาง 189 47.2 

พอใจนอย 5 1.2 

ไมพอใจ 9 2.2 

ไมแนใจ 46 11.5 

 

 จากตารางที่ 4.8  พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอความพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยมีระดับความพอใจที่ปานกลาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.2 

รองลงมาคือมีความพอใจมาก คิดเปนรอยละ 37.8 และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 11.5 

 

4.3  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทองเที่ยว 

 เปนการวิเคราะหขอมูลในดานการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูในชุมชนไทรนอยถึงการมี

สวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว จะแยกออกเปน 2 ดาน คือ ดานของผูที่มีสวนรวมและผูที่ไมมีสวน

รวมกับการทองเที่ยว 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงจํานวนผูที่มีสวนรวมและไมมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว 

 

การเขามีสวนรวม จํานวน รอยละ 

 มีสวนรวม 230 57.5 

ไมมีสวนรวม 170 42.5 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา จํานวนผูมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวของตลาดนํ้าไทรนอย คิดเปน

รอยละ 57.5 และผูไมมีสวนรวมคิดเปนรอยละ 42.5 

 

 



ตารางที่ 4.10  แสดงลักษณะการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามที่มีสวนในกิจกรรมทองเที่ยว 

 

ลักษณะการมีสวนรวม จํานวน รอยละ 

 จําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม 68 29.6 

นําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย 61 26.5 

จําหนายสินคาที่ระลึก 46 20.0 

บริการนําเที่ยว/มัคคุเทศก 11 4.8 

บริการที่จอดรถ 19 8.3 

บริการพาหนะรับจาง 21 9.1 

อ่ืน ๆ 4 1.7 

รวม 230 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.10  พบวาลักษณะการมีสวนรวมของผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวที่ตลาด

นํ้าไทรนอยในดานจําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม คิดเปนรอยละ 29.6 ลักษณะการมีสวนรวมที่รองลงมาคือ 

นําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย คิดเปนรอยละ 26.5 จําหนายสินคาที่ระลึก คิดเปนรอยละ 20.0  

ใหบริการพาหนะรับจาง คิดเปนรอยละ 9.1 ใหบริการที่จอดรถ คิดเปนรอยละ 8.3 ใหบริการนําเที่ยว/

มัคคุเทศก คิดเปนรอยละ 4.8 และในดานอ่ืน ๆ รอยละ 1.7 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงลักษณะการดําเนินการ 

 

ลักษณะการดําเนินการ จํานวน รอยละ 

 เปนเจาของเอง 138 60.0 

เปนลูกจาง 92 40.0 

รวม 230 100.0 

 

 จากตารางที่  4.11 พบวาลักษณะการดําเนินการของผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวเปน

เจาของกิจการเอง คิดเปนรอยละ 60.0 และเปนลูกจาง คิดเปนรอยละ 40.0 

 



ตารางที่ 4.12 แสดงลักษณะบริเวณที่ดําเนินการ 

 

ลักษณะบริเวณที่ดําเนินการ จํานวน รอยละ 

 พื้นที่ขายริมนํ้า 109 47.4 

พื้นที่ขายภายในวัดไทรใหญ 121 52.6 

รวม 230 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.12  พบวาบริเวณที่ดําเนินการของผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวจะอยูใน

บริเวณภายในวัดไทรใหญ คิดเปนรอยละ 52.6  และอยูบริเวณริมนํ้า คิดเปนรอยละ 47.4 

 

ตารางที่ 4.13 แสดงความพอใจในพื้นที่ดําเนินการ 

 

ความพอใจ จํานวน รอยละ 

 พอใจ 196 85.2 

ไมพอใจ 34 14.8 

รวม 230 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.13  พบวาผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวของตลาดนํ้าไทรนอยมีความพอใจ

ในพื้นที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ 85.2 และ ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 14.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.14  แสดงเหตุผลของผูที่ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว 

 

เหตุผลที่ไมไดมีสวนรวม จํานวน รอยละ 

 ไมมีเวลา 65 38.2 

ไมสนใจ 70 41.2 

ไมมีเงินทุน 23 13.5 

ไมพอใจนโยบายของตลาด 5 2.9 

อ่ืน ๆ 7 4.1 

รวม 170 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.14  พบวาสาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว 

เหตุผลที่มากที่สุดคือ ไมสนใจ คิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมาคือไมมีเวลา คิดเปนรอยละ 38.2 และไมมี

เงินทุน คิดเปนรอยละ 13.5 

 

ตารางที่ 4.15  แสดงกิจกรรมที่มีความตองการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว  

 

กิจกรรมที่ตองการมีสวนรวม จํานวน รอยละ 

 จําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม 52 25.2 

นําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย 26 12.6 

จําหนายสินคาที่ระลึก 49 23.8 

บริการนําเที่ยว/มัคคุเทศก 24 11.7 

บริการที่จอดรถ 16 7.8 

บริการพาหนะรับจาง 11 5.3 

อ่ืน ๆ 28 13.6 

รวม 206 100.0 

 



 จากตารางที่ 4.15  พบวากิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามวาไมไดมีสวนรวมกับกิจกรรม

ทองเที่ยวในปจจุบัน ตองการเขามามีสวนรวมมากที่สุดคือ จํานายอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเปนรอยละ 

25.2  รองลงมาคือ จําหนายสินคาที่ระลึก คิดเปนรอยละ 23.8 นําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย คิด

เปนรอยละ 12.6  ใหบริการนําเที่ยว/มัคคุเทศก  คิดเปนรอยละ 11.7  ใหบริการที่จอดรถ คิดเปนรอยละ 

7.8 ใหบริการพาหนะรับจาง คิดเปนรอยละ 5.3  และตอบดานอ่ืน ๆ รอยละ 13.6 ซึ่งผูตอบ

แบบสอบถามที่ตอบอ่ืน ๆ น้ัน ระบุวาไมตองการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว  

 

ตารางที่ 4.16 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการมีสวนรวมของชุมชนไทรนอย 

 

ระดับความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

 มาก 38 22.4 

ปานกลาง 89 52.4 

นอย 11 6.5 

ไมแนใจ 32 18.8 

รวม 170 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.16  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวมีความ

คิดเห็นในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนไทรนอยในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.4 

รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 22.4 และมีผูตอบแบบสอบถามไมแนใจในการมีสวนรวม คิด

เปนรอยละ 18.8  

 

4.4.  ความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดนํ้า    ไทร

นอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

 การวิเคราะหในสวนน้ีตองการทราบถึงความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนใน

การพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน ในแตละดานมีผูที่ตองการมีสวนรวมมาก

นอยเพียงใด 

 

 

 



ตารางที่ 4.17  แสดงความตองการการมีสวนรวมในแตละดาน 

 

ความตองการ จํานวน รอยละ 

 1. มีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้า

ไทรนอย 
253 13.8 

2. มีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการทองเที่ยว

ของตลาดนํ้าไทรนอย 
223 12.1 

3. มีสวนรวมในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทร

นอย 
214 11.6 

4. มีสวนรวมรับรูขอมูลตาง ๆ ในการบริหารและจัดการการ

ทองเที่ยว 
180 9.8 

5. เขารวมประชุมแผนและนโยบายดานการทองเที่ยวตลาดนํ้า

ไทรนอยรวมกับผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการทองเที่ยว

ทุกคร้ัง 

173 9.4 

6. มีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวตลาด

นํ้าไทรนอย 
170 9.2 

7. มีการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวอยาง

ยุติธรรมแกทุกคนที่เกี่ยวของ 
212 11.5 

8. ใหคนในชุมชนรวมกลุมในลักษณะกลุมหรือชมรมในการ

ประกอบการดานการทองเที่ยว 
206 11.2 

9. ใหประชาชนที่อาศัยในชุมชนเปนเจาของกิจการทองเที่ยว

ทั้งหมด 
209 11.4 

รวม 1840 100.0 

 

 จากตารางที่  4.17  พบวาความตองการการมีสวนรวมในดานที่มากที่สุด คือตองการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจในการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย คิดเปนรอยละ 13.8 รองลงมาคือตองการมี

สวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการทองเที่ยวของตลาดนํ้าไทรนอย คิดเปนรอยละ 12.1 

ตองการมีสวนรวมในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย  คิดเปนรอยละ 11.6  ตองการ



ใหมีการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางยุติธรรมแกทุกคนที่เกี่ยวของ  คิดเปนรอยละ 

11.5  ตองการใหประชาชนที่อาศัยในชุมชนเปนเจาของกิจการทองเที่ยวทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 11.4  

ตองการใหคนในชุมชนรวมกลุมในลักษณะกลุมหรือชมรมในการประกอบการดานการทองเที่ยว   คิด

เปนรอยละ 11.2  ตองการมีสวนรวมรับรูขอมูลตาง ๆ ในการบริหารและจัดการการทองเที่ยว   คิดเปน

รอยละ 9.8  ตองการเขารวมประชุมแผนและนโยบายดานการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยรวมกับ

ผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการทองเที่ยวทุกคร้ัง  คิดเปนรอยละ 9.4  และตองการมีสวนรวมในการ

ไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย   คิดเปนรอยละ 9.2 

 

4.5  ความเห็นและขอเสนอแนะในการบริการและจัดการการทองเที่ยวของชุมชน  

 การวิเคราะหผลในสวนน้ีจะกลาวถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามถึง

เร่ืองการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวของชุนตลาดนํ้าไทรนอยในปจจุบัน  

 

ตารางที่ 4.18  แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีตอหนวยงานบริหารจัดการ 

 

การรับรูตอหนวยงานบริหารจัดการ จํานวน รอยละ 

 ทราบ 76 19.0 

ไมทราบ 324 81.0 

 

 จากตารางที่ 4.18 พบวาผูตอบแบบสอบถามทราบวาหนวยงานใดเปนผูบริหารจัดการตลาดนํ้า

ไทรนอย คิดเปนรอยละ 19.0  และมีผูตอบแบบสอบถามไมทราบ ถึงรอยละ 81.0  ในสวนของผูตอบ

แบบสอบถามที่ทราบทั้งหมดระบุวาเปน องคการบริหารสวนตําบลไทรนอย เปนหนวยงานที่บริหาร

และจัดการตลาดนํ้าไทรนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.19  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานการบริหารโดยชุมชน  

 

ความคิดเห็นตอการบริหารโดยชุมชน จํานวน รอยละ 

 เห็นดวย 364 91.0 

ไมเห็นดวย 36 9.0 

 

 จากตารางที่ 4.19  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเร่ืองการบริหารและจัดการควร

ดําเนินการโดยชุมชน มีผูเห็นดวยรอยละ 91.0  และไมเห็นดวย รอยละ 9.0 

 

ตารางที่ 4.20  แสดงความคิดเห็นตอการบริหารและจัดการตลาดนํ้าใหเปนแหลงทองเที่ยวยั่งยืน 

 

การรับทราบขอมูล จํานวน รอยละ 

 เห็นดวย 299 74.8 

ไมเห็นดวย 45 11.2 

ไมแนใจ 56 14.0 

 

 จากตารางที่ 4.20 พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคกรที่บริหารและจัดการ

ตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวยั่งยืน มีผูเห็นดวย คิดเปนรอยละ 74.8  ไมเห็นดวย คิดเปนรอย

ละ 11.2  และมีผูตอบแบบสอบถามไมแนใจ คิดเปนรอยละ 14.0 

 

ตารางที่ 4.21  แสดงการรับทราบขอมูลจากองคกรที่บริหารและจัดการตลาดนํ้า 

 

การรับทราบขอมูล จํานวน รอยละ 

 ทราบ 179 44.8 

ไมทราบ 152 38.0 

ไมสนใจ 69 17.2 

 



 จากตารางที่ 4.21 พบวาการรับทราบขอมูลอยางเปดเผยของผูตอบแบบสอบถามจากองคกรที่

บริหารและจัดการตลาดนํ้าไทรนอย มีผูรับทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 44.8  ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย

ละ 38.0  และมีผูตอบแบบสอบถามไมสนใจในขอมูลการบริหารและจัดการ คิดเปนรอยละ 17.2 

 

ตารางที่ 4.22  แสดงการเขารวมประชุมการจัดทําประชาพิจารณ 

 

การมีสวนรวมในการประชุม จํานวน รอยละ 

 รวมประชุม 124 31.0 

ไมไดรวมประชุม 83 20.8 

ไมทราบวามีการประชุม 72 18.0 

ไมสนใจ 121 30.2 

 

 จากตารางที่ 4.22  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการเขารวมประชุมการจัด 

ทําประพิจารณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย คิดเปนรอยละ 31.0  ไมได

เขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 20.8  ไมทราบวามีการประชุม คิดเปนรอยละ 18.0 และไมสนใจที่เขา

รวมประชุม คิดเปนรอยละ 30.2 

 

ตารางที่ 4.23  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดนํ้าไทรนอย 

 

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ จํานวน รอยละ 

 พอใจ 380 95.0 

ไมพอใจ 20 5.0 

 

 จากตารางที่ 4.23 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการ

ทองเที่ยวชุมชนไทรนอยที่เปนอยูในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 95.0 และไมพอใจ คิดเปนรอยละ 5.0 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.24  แสดงความคิดเห็นในดานการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว 

 

ความคิดเห็นตอการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

 เห็นดวย 242 60.5 

ไมเห็นดวย 101 25.2 

ไมออกความเห็น 57 14.2 

 

 จากตารางที่ 4.24  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดานการจํากัดจํานวน

นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย คือ มีผูเห็นดวย คิดเปนรอยละ 60.5 มีผูไมเห็นดวย คิดเปนรอย

ละ 25.2  และมีผูไมออกความเห็น คิดเปนรอยละ 14.2  

 

ตารางที่ 4.25  แสดงรูปแบบการบริหารและจัดการในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รูปแบบการบริหาร จํานวน รอยละ 

 อบต.บริหารจัดการเอง 102 25.5 

กลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการ 115 28.8 

อบต.รวมกับกลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการ 132 33.0 

จางเอกชนดําเนินการ 37 9.2 

อ่ืน ๆ  14 3.5 

 

 จากตารางที่ 4.25 พบวารูปแบบการบริหารและจัดการในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

ที่ควรรจะเปนมากที่สุดคือ อบต.รวมกับกลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 

33.0 รองลงมาคือใหกลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 28.8 ให อบต.บริหาร

จัดการเอง คิดเปนรอยละ 25.5 จางเอกชนดําเนินการ คิดเปนรอยละ 9.2 และรูปแบบการบริหารอ่ืนที่

นอกเหนือจากน้ี รอยละ 3.5 แตไมไดระบุรูปแบบที่ชัดเจน 

 

 

 



4.6 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแหลงทองเที่ยว  

 การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ีเกี่ยวกับผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการที่ตลาดนํ้าไทรนอยเปนแหลง

ทองเที่ยว การดําเนินงานของตลาดนํ้าสงผลกระทบใดบางตอชุมชน 

 

ตารางที่ 4.26  แสดงผลดีที่ไดรับจากการเปนแหลงทองเที่ยว 

 

ผลดีที่ไดรับจากการพัฒนาตลาดนํ้า จํานวน รอยละ 

 เพิ่มรายได 276 26.0 

ทําใหตลาดนํ้าไทรนอยเปนที่รูจัก 238 22.4 

มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค 124 11.7 

มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม 132 12.4 

เกิดผลิตผลจากชุมชนเพิ่มขึ้น 152 14.3 

เกิดการรวมกลุมของชุมชน 130 12.3 

อ่ืน ๆ 9 0.8 

รวม 1061 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.26 พบวาในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงผลดีที่ไดจากการพัฒนา

ตลาดนํ้าไทรนอยเปนแหลงทองเที่ยว ดานที่มากที่สุดคือ เพิ่มรายได คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมาคือ 

ทําใหตลาดนํ้าไทรนอยเปนที่รูจัก คิดเปนรอยละ 22.4  เกิดผลิตผลจากชุมชนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 14.3  

มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 12.4  เกิดการรวมกลุมของชุมชน คิดเปนรอยละ 12.3  มีการ

พัฒนาดานสาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 11.7  และดานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากน้ี คิดเปนรอยละ 0.8  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.27 แสดงผลเสียที่ไดรับจากการเปนแหลงทองเที่ยว 

 

ผลเสียที่ไดรับจากการพัฒนาตลาดนํ้า จํานวน รอยละ 

 แหลงนํ้าเนาเสีย 185 16.6 

ขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น 203 18.2 

คาครองชีพสูงขึ้น 143 12.8 

ประชากรมากขึ้น เกิดความแออัด 127 11.4 

เกิดมลภาวะทางเสียง 151 13.6 

เกิดมลภาวะทางอากาศ 115 10.3 

เกิดการแกงแยงผลประโยชน 116 10.4 

พระสงฆขาดสมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจ 61 5.5 

อ่ืน ๆ 12 1.1 

รวม 1113 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.27 พบวาในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงผลเสียของการพัฒนาตลาด

นํ้าไทรนอยดานที่มากที่สุด คือ มีขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 18.2 ทําใหแหลงนํ้าเนาเสีย 

คิดเปนรอยละ 16.6  เกิดมลภาวะทางเสียง คิดเปนรอยละ 13.6  คาครองชีพสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 12.8  มี

ประชากรมากขึ้น เกิดความแออัด คิดเปนรอยละ 11.4  เกิดการแกงแยงผลประโยชน คิดเปนรอยละ 10.4  

เกิดมลภาวะทางอากาศ คิดเปนรอยละ 10.3  พระสงฆขาดสมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจ คิดเปนรอยละ 

5.5  ดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.28  แสดงการเปรียบเทียบผลดีและผลเสียจากการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอย 

 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

 ผลดีมากกวาผลเสีย 179 44.8 

ผลเสียมากกวาผลดี 15 3.8 

มีผลเทา ๆ กัน 116 29.0 

ไมแนใจ 90 22.5 

 

 จากตารางที่ 4.28  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเปรียบเทียบระหวางผลดีและผลเสีย

จากการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอย คือ มีความคิดเห็นวาการพัฒนาตลาดนํ้ากอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย 

คิดเปนรอยละ 44.8  คิดวามีผลเทา ๆ กัน คิดเปนรอยละ 29.0  มีความคิดเห็นไมแนใจ คิดเปนรอยละ 

22.5  และมีความคิดเห็นวาผลเสียมากกวาผลดี คิดเปนรอยละ 3.8 

 

ตารางที่ 4.29  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอสภาพปญหาบริเวณตลาดนํ้าไทรนอย 

 

สภาพปญหา จํานวน รอยละ 

 การจราจรติดขัด 134 9.8 

สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 180 13.2 

หองนํ้าไมเพียงพอ 255 18.7 

แหลงนํ้าสกปรก 157 11.5 

รานอาหารไมสะอาด 144 10.5 

ถังขยะไมเพียงพอ 243 17.8 

แพอาหาร/ทาจอดเรือไมแข็งแรง 66 4.8 

เกิดมิจฉาชีพ 140 10.3 

ผูประกอบการเอาเปรียบนักทองเที่ยว 42 3.1 

อ่ืน ๆ 4 0.3 

รวม 1365 100.0 



 จากตารางที่ 4.29  พบวาในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

บริเวณตลาดนํ้าไทรนอย ปญหาที่คิดวาเกิดขึ้นมากที่สุดคือ หองนํ้าไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 18.7  ถัง

ขยะไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 17.8  สถานที่จอดรถไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 13.2  แหลงนํ้าสกปรก 

คิดเปนรอยละ 11.5  รานอาหารไมสะอาด คิดเปนรอยละ 10.5  เกิดมิจฉาชีพ คิดเปนรอยละ 10.3  

การจราจรติดขัด คิดเปนรอยละ 9.8  แพอาหาร/ทาจอดเรือไมแข็งแรง คิดเปนรอยละ 4.8  ผูประกอบการ

เอาเปรียบนักทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 3.1  และดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0.3 

 

ตารางที่ 4.30  แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวยั่งยืน  

 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

 เห็นดวย 315 78.8 

ไมเห็นดวย 32 8.0 

ไมออกความเห็น 53 13.2 

 

 จากตารางที่ 4.30  พบวาในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในการพัฒนาตลาดนํ้าไทร

นอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน มีผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย คิดเปนรอยละ 78.8  มีผูไมออก

ความเห็น คิดเปนรอยละ 13.2  และมีผูไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 13.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5  

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนไทรนอยในการพัฒนาตลาดนํ้าไทร

นอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี ใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืนจากวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตองการ

ศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นของตลาดนํ้าไทรนอย ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย  

จังหวัดนนทบุรีและศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยให

เปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืนน้ัน   

ประชากรของการวิจัย คือ ประชากรที่เปนคนทองถิ่นในชุมชนของตลาดนํ้าไทรนอย ตําบล

ไทรนอย อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี จํานวน 16,636 คน คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง

สําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ไดจํานวน 392 

ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม แบงออกเปน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 7 ขอ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในดานพฤติกรรมและรูปแบบ

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มี

คําถามจํานวน 4 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 8 ขอ 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการ

พัฒนาการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 9 ขอ 

ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารและจัดการการ

ทองเที่ยวของชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 

8 ขอ 

ตอนที่ 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากแหลงทองเที่ยว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 5 

ขอ และมีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open – Ended) จํานวน 1 ขอ 



5.1 สรุปผลการวิจัย 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอสรุปผลเปนภาพรวม ตามลําดับดังน้ี 

 5.1.1  จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อยูในชวงอายุ 26-40 

ปมากที่สุด ซึ่งพบวาเปนชวงอายุคนวัยทํางานที่เขามามีสวนรวมในตลาดนํ้าไทรนอยมากที่สุด ในดาน

การศึกษาพบวาระดับการศึกษาที่มากที่สุดจะเปนการศึกษาในระดับมัธยมตน กลุมอาชีพที่พบมากที่สุด

คือนักเรียน นักศึกษา และประกอบอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดอยูที่ 6,001 – 9,000 

บาท  และเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ รอยละ 72.2 

 5.1.2 ความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวน

ใหญจะมาเที่ยวที่ตลาดนํ้าไทรนอย ในวันหยุดเสารอาทิตย  และมีวัตถุประสงคเพื่อมาทําบุญที่วัดไทร

ใหญและซื้อสินคาที่ตลาดนํ้าไทรนอย  

 5.1.3 การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทองเที่ยวที่ตลาดนํ้าไทรนอย ผูที่มีสวนรวมใน

กิจกรรมทองเที่ยวจะเขามาดําเนินการในการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม และนําผลผลิตจากการเกษตร

ไปจําหนาย โดยมีลักษณะเปนเจาของกิจการเอง พื้นที่จําหนายสินคาอยูในบริเวณวัดไทรใหญและพื้นที่

ริมนํ้า สวนผูที่ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว สาเหตุหลักมาจากไมสนใจในกิจกรรมดังกลาว

และหากจะเขารวมในกิจกรรม ตองการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมมากที่สุด และมีความคิดวาการมี

สวนรวมของชุมชนอยูในระดับปานกลาง 

 5.1.4 ความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดนํ้า

ไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน ความตองการที่มากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย ความตองการรองลงมาตองการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการทองเที่ยวของตลาดนํ้าไทรนอย  และตองการมีสวนรวมในการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย 

 5.1.5 ความเห็นและขอเสนอแนะในการบริการและจัดการการทองเที่ยวของชุมชน  ประชาชน

สวนใหญไมทราบวาหนวยงานใดเปนผูบริหารจัดการตลาดนํ้าไทรนอย และประชาชนเห็นดวยกับการ

ใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารรวมทั้งเร่ืองการบริหารและจัดการตลาดนํ้าใหเปนแหลงทองเที่ยว

ยั่งยืนโดยมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวเปนสิ่งแรกในการจัดการ และใหมีการบริหารแบบมีสวนรวม

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับกลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นมาบริหาร 

 5.1.6 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแหลงทองเที่ยว  ในการ

ดําเนินการของตลาดนํ้าไทรนอย ประชาชนมีความเห็นวาไดรับผลดีมากกวาผลเสีย ผลดีที่ประชาชน

ไดรับมากที่สุดคือเพิ่มรายได และทําใหตลาดนํ้าไทรนอยเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น สวนผลเสียที่มากที่สุดคือ

มีขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงแหลงนํ้าเนาเสีย ในเร่ืองนํ้าเนาเสียน้ีผูบริหารตลาดนํ้าไดนํา



เคร่ืองเติมออกซิเจนใหนํ้า มาติดต้ังบริเวณตลาดนํ้า  เพื่อลดปริมาณนํ้าเสียใหนอยลง ปญหาที่พบมาก

ที่สุดในตลาดนํ้าไทรนอยคือปญหาหองนํ้าและถังขยะไมเพียงพอ ซึ่งขอจํากัดของสถานที่อาจทําใหการ

ใหบริการเร่ืองหองนํ้ามีนอย เน่ืองจากตลาดนํ้าต้ังอยูในพื้นที่ของวัดไทรใหญ และอีกสวนหน่ึงอยูใน

พื้นที่ริมนํ้า ยากแกการสรางหองนํ้าใหเพียงพอกับประชาชนที่มาทองเที่ยว ประชาชนเห็นดวยกับการ

พัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุปใหทราบถึงขอเท็จจริง  

โดยอางอิงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสนับสนุนหรือขัดแยง ดังน้ี 

 5.2.1  จากผลการวิจัยพบวาประชาชนตองการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยใหเปน

แหลงทองเที่ยวยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คันฉัตร ตันเสถียร (2537) ที่พบวาการมีสวนรวม

โดยทั่วไปของประชาชนในการพัฒนาชุมชนน้ันอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง ทั้งน้ีผูวิจัยต้ัง

ขอสังเกตวา เน่ืองจากประชาชนสวนใหญเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในชุมชนไทรนอยจึงตองการที่จะพัฒนา

ตลาดนํ้าไทรนอยที่อยูในทองถิ่นของตนใหมีความเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีความตองการเขา

ไปชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและตองการใหตลาดนํ้าไทรนอยเปนที่รูจักในดานการเปนแหลงทองเที่ยว

มากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันตลาดนํ้าไทรนอยก็คอนขางไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมากพอสมควร 

โดยเฉพาะในวันหยุดเสารอาทิตย จะมีนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวในบริเวณตลาดนํ้าไทรนอยเปนจํานวน

มาก พฤติกรรมที่พบคือไปทําบุญที่วัดไทรใหญและซื้อสินคาที่ตลาดนํ้า และประชาชนก็มีความเห็นวา

การดําเนินการของตลาดนํ้าไทรนอยกอใหเกิดผลดีกับชุมชนมากกวาผลเสีย 

 5.2.2  ปญหาที่พบจากการดําเนินงานของตลาดนํ้าไทรนอยคือปญหาดานขยะสิ่งปฏิกูลและ

แหลงนํ้าเนาเสีย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประหยัด ตะคอนรัมย (2544) ที่พบวา1มีปญหาดานการ

บริการการทองเที่ยวและเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยเฉพาะแหลงนํ้าธรรมชาติ และ

ในดานปญหาการบริหารและจัดการการทองเที่ยวขององคกรชุมชน ไดแกการขาดการบริหารจัดการที่ดี 

การแบงหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน ซึ่งผูวิจัยใหขอสังเกตวาการดําเนินงานของตลาดนํ้าที่เปน

แหลงทองเที่ยวตาง ๆ จะพบปญหาทางกายภาพในลักษณะใกลเคียงกัน คือเร่ืองนํ้าเนาเสีย เร่ืองขยะสิ่ง

ปฏิกูล สวนปญหาในดานการบริหารจัดการขององคกรที่ดูแลอยูของตลาดนํ้าไทรนอยคือองคการ

บริหารสวนตําบลไทรนอย ทําหนาที่บริหารจัดการอยูในปจจุบัน ดําเนินการมาตอเน่ืองต้ังแตเร่ิมเปด

ตลาดนํ้าเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาตลาดนํ้าใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนได เพราะ

องคกรบริหารจัดการนับเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน 



หากไดรับการบริหารและการจัดการที่ดีในดานตาง ๆ จะยิ่งทําใหแหลงทองเที่ยวน้ันสามารถเปนแหลง

ทองเที่ยวที่อยูในความนิยมของนักทองเที่ยวไดอยางยาวนาน 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนน้ัน สามารถทําไดในแหลงทองเที่ยวทุกประเภท 

ตลาดนํ้านับเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในปจจุบันเน่ืองจากนักทองเที่ยวสามารถ

มาเที่ยวไดพรอมกับซื้อสินคา รับประทานอาหารไดในที่เดียว ดังน้ันชุมชนมีสวนสําคัญในการรักษา

สภาพแวดลอมของตลาดนํ้าไทรนอยใหดีอยูเสมอ ชุมชนอาจจะเขาไปมีบทบาทในการดําเนินงาน

พัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยที่องคการบริหารสวนตําบลไทรนอยที่เปนผูดูแลอยูในปจจุบันเชิญสมาชิกใน

ชุมชนเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น หรือต้ังกลุมพัฒนาตลาดนํ้าขึ้นโดยเฉพาะ 

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1) ควรมีการจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงของตลาดนํ้าไทรนอยในดานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  2) ควรใหมีผูรับผิดชอบหลักในการดูแลตลาดนํ้าไทรนอยเพื่อความตอเน่ืองของ

การศึกษาถึงการมีสวนรวมในดานตาง ๆ ของชุมชนในกิจกรรมของตลาดนํ้าและดานการพัฒนาใหเปน

แหลงทองเที่ยวยั่งยืน 

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  1) ศึกษาขีดความสามารถในการพัฒนาการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบล

ไทรนอย 

  2) ศึกษารูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบทางลบกับชุมชน 

  3) ศึกษาแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรทองเที่ยวใหเกิดประโยชนอยางคุมคา

และดํารงอยูดวยความยั่งยืน 

  4) ศึกษาการวางแผนการทองเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยคํานึงถึง

สภาพแวดลอมตามหลักการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
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แบบสอบถาม 

การมีสวนรวมของชุมชนไทรนอยในการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอย 

อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี เปนแหลงทองเท่ียวแบบย่ังยืน  

______________________________________________________________________________ 

คําชี้แจง    :   โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง และ/หรือเติมขอความที่ตรงกับ

ความเปนจริงใหสมบูรณ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ 

(    )  1. ชาย    (    )  2. หญิง 

2. อายุ …………… ป 

3. การศึกษาสูงสุด 

(    )  1. ไมเคยเขารับการศึกษา  (    )  2. ประถมตนและตํ่ากวา 

(    )  3. ประถมปลาย   (    )  4. มัธยมตน 

(    )  5. มัธยมปลาย, ปวช.  (    )  6. ปวส. ,  อนุปริญญา 

(    )  7. ปริญญาตรี   (    )  8 สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

(    )  1. ไมไดประกอบอาชีพ  (    )  2. นักเรียน, นักศึกษา 

(    )  3. รับจาง (คาแรงเปนรายวัน) (    )  4. ลูกจาง (หางราน, บริษัท) 

(    )  5. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  (    )  6. คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว 

(    )  7. เกษตรกร   (    )  8. อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………… 

5. รายได 

(    )  1. ตํ่ากวา 3,000  บาท  (    )  2.  3,001 – 6,000  บาท 

(    )  3. 6,001 – 9,000  บาท  (    )  4. 9,001 – 12,000  บาท 

(    )  5. 12,001 – 15,000  บาท  (    )  6. 15,001  ขึ้นไป 

(    )  7. ไมมีรายได 

6. ภูมิลําเนาเดิม 

(    )  1. เปนคนในพื้นที่มาแตกําเนิด (    )  2.  ยายมาจากที่อ่ืน โปรดระบุ.................... 

 



สวนท่ี  2  ความคิดเห็นของประชาชนในดานพฤติกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว  

 

1. จํานวนนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย 

(    )  1. 1 – 100 คน  (    )  2. 101 – 200 คน (    )  3. มากกวา 200 คน 

2. วันที่นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวที่ตลาดนํ้าไทรนอย 

(    )  1. วันจันทร – วันศุกร  (    )  2. วันเสาร – อาทิตย (    )  3. วันหยุดเทศกาล 

3. นักทองเที่ยวสนใจสิ่งใดในตลาดนํ้าไทรนอย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    )  1. ซื้อของ   (    )  2. ทานอาหาร 

(    )  3. ทําบุญที่วัด  (    )  4. น่ังเรือชมคลอง 

(    )  5. น่ังรถกระแทะ  (    )  6. อ่ืน ๆ............................ 

4. ทานคิดวานักทองเที่ยวมีความพอใจในตลาดนํ้าไทรนอยระดับใด 

(    )  1. พอใจมาก  (    )  2. ปานกลาง  (    )  3. พอใจนอย 

(    )  4. ไมพอใจ   (    )  5. ไมแนใจ 

 

สวนท่ี  3  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเท่ียว 

 

1. ปจจุบันทานหรือบุคคลในครอบครัวทานมีสวนรวมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวบริเวณ

ตลาดนํ้าไทรนอยหรือไม 

(    )  1. มีสวนรวม (ตอบขอ 2 – 6) (    )  2. ไมไดมีสวนรวม  (ขามไปตอบขอ 7 - 10) 

2. ลักษณะการมีสวนรวมของทานหรือบุคคลในครอบครัวเปนแบบใด  

(    )  1. จําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม  (    )  2. นําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย 

(    )  3. จําหนายสินคาที่ระลึก  (    )  4. บริการนําเที่ยว/มัคคุเทศก 

(    )  5. บริการที่จอดรถ   (    )  6. บริการพาหนะรับจาง 

(    )  7. อ่ืน ๆ.......................... 

3. ลักษณะการดําเนินการ 

(    )  1. เปนเจาของเอง   (    )  2. เปนลูกจาง 

4. บริเวณที่ดําเนินการ 

(    )  1. พื้นที่ขายริมนํ้า   (    )  2. พื้นที่ขายภายในวัดไทรใหญ 

5. ความพอใจในพื้นที่ดําเนินการ 

(    )  1. พอใจ    (    )  2. ไมพอใจ 



6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………................................................................... 

7. เหตุผลที่ไมไดมีสวนรวมเน่ืองจาก 

(    )  1. ไมมีเวลา    (    )  2. ไมสนใจ 

(    )  3. ไมมีเงินทุน   (    )  4. ไมพอใจนโยบายของตลาด 

(    )  5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 

8. ทานมีความตองการที่เขามามีสวนรวมกับการทองเที่ยวในเร่ืองใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    )  1. จําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม  (    )  2. นําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย 

(    )  3. จําหนายสินคาที่ระลึก  (    )  4. บริการนําเที่ยว/มัคคุเทศก 

(    )  5. บริการที่จอดรถ   (    )  6. บริการพาหนะรับจาง 

(    )  7. อ่ืน ๆ..........................   

9. ในความคิดของทาน ชุมชนในตําบลไทรนอยไดมีสวนรวมเกี่ยวกับการทองเที่ยวของตลาดนํ้าไทร

นอยระดับใด 

(    )  1. มาก    (    )  2. ปานกลาง 

(    )  3. นอย    (    )  4. ไมแนใจ 

10. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  4  ความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดนํ้า      ไทร

นอยใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 

 

คําชี้แจง  ::  ใหทานทําเคร่ืองหมาย  ในชองทายขอความเพียงหน่ึงชองตามความเปนจริง 

 

คําถามเกี่ยวกับความตองการ ตองการ ไมตองการ 
ไมออก

ความเห็น 

1.  ทานตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการการ

ทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย 

   

2.  ทานตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจาก

การทองเที่ยวของตลาดนํ้าไทรนอย 

   

3.  ทานตองการมีสวนรวมในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

ตลาดนํ้าไทรนอย 

   

4.  ทานตองการมีสวนรวมรับรูขอมูลตาง ๆ ในการบริหารและ

จัดการการทองเที่ยว 

   

5.  ทานตองการเขารวมประชุมแผนและนโยบายดานการ

ทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยรวมกับผูเกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวทุกคร้ัง 

   

6.  ทานตองการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจากการ

ทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอย 

   

7.  ทานตองการใหมีการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการ

ทองเที่ยวอยางยุติธรรมแกทุกคนที่เกี่ยวของ 

   

8.  ทานตองการใหคนในชุมชนรวมกลุมในลักษณะกลุมหรือ

ชมรมในการประกอบการดานการทองเที่ยว 

   

9.  ทานตองการใหประชาชนที่อาศัยในชุมชนเปนเจาของกิจการ

ทองเที่ยวทั้งหมด 

   

 

 

 



สวนท่ี  5  ความเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารและจัดการการทองเท่ียวของชุมชน  

 

1. ทานทราบหรือไมวาปจจุบันหนวยงานหรือองคกรใดบริหารและจัดการสถานที่ทองเที่ยวตลาดนํ้า

ไทรนอย 

(    )  1. ทราบ โปรดระบุ...............................  (    )  2. ไมทราบ 

2. ทานเห็นดวยหรือไมในการดําเนินการบริหารและจัดการตลาดนํ้าไทรนอยควรใหประชาชนภายใน

ชุมชนดําเนินการเอง 

(    )  1. เห็นดวย  (    )  2. ไมเห็นดวย เพราะเหตุใด................................................... 

3. ทานคิดวาการบริหารและจัดการบริเวณตลาดนํ้าไทรนอยในปจจุบันจะทําใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่

ยั่งยืน 

(    )  1. เห็นดวย  (    )  2. ไมเห็นดวย  (    )  3. ไมแนใจ 

4. ทานไดรับทราบขอมูลอยางเปดเผยหรือไมจากองคกรที่บริหารและจัดการการทองเที่ยวบริเวณตลาดนํ้า  

ไทรนอย 

(    )  1. ทราบ  (    )  2. ไมทราบ   (    )  3. ไมสนใจ 

5. ในรอบปที่ผานมาทานไดเขารวมประชุมการจัดทําประชาพิจารณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวตลาดนํ้าไทรนอยหรือไม 

(    )  1. รวมประชุม    (    )  2. ไมไดรวมประชุม   

(    )  3. ไมทราบวามีการประชุม  (    )  4. ไมสนใจ 

6. ทานพอใจกับระบบการบริหารและจัดการการทองเที่ยวบริเวณตลาดนํ้าไทรนอยที่เปนอยูในปจจุบัน

หรือไม 

(    )  1. พอใจ (    )  2. ไมพอใจ โปรดระบุเหตุผล............................................................ 

7. ทานเห็นดวยหรือไมหากมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับของแหลง

ทองเที่ยว 

(    )  1. เห็นดวย   (    )  2. ไมเห็นดวย  (    )  3. ไมออกความเห็น 

 

 

 

 

 



8. รูปแบบการบริหารและจัดการการทองเที่ยวบริเวณตลาดนํ้าไทรนอยที่ควรจะเปนในความคิดเห็นของ

ทาน (ตอบเพียง 1 ขอ) 

(    )  1. อบต. บริหารจัดการเอง    

(    )  2. กลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการ   

(    )  3. อบต. รวมกับ กลุมหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการ    

(    )  4. จางเอกชนดําเนินการ 

(    )  5. อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

9. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี  6  ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีดานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแหลงทองเท่ียว  

 

1. ในความคิดของทาน ทานคิดวา “ผลดี” ที่ไดจากการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยเปนแหลงทองเที่ยว 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    )  1. เพิ่มรายได    (    )  2. ทําใหตลาดนํ้าไทรนอยเปนที่รูจัก 

(    )  3. มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค (    )  4. มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

(    )  5. เกิดผลิตผลจากชุมชนเพิ่มขึ้น  (    )  6. เกิดการรวมกลุมของชุมชน 

(    )  7. อ่ืน ๆ ระบุ............................... 

2. ในความคิดของทาน ทานคิดวา “ผลเสีย” ที่เกิดจากการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยเปนแหลงทองเที่ยว 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    )  1. แหลงนํ้าเ4น4าเสีย          (    )  2. ขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น 

(    )  3. คาครองชีพสูงขึ้น          (    )  4. ประชากรมากขึ้น เกิดความแออัด 

(    )  5. เกิดมลภาวะทางเสียง          (    )  6. เกิดมลภาวะทางอากาศ 

(    )  7. เกิดการแกงแยงผลประโยชน         (    )  8. พระสงฆขาดสมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจ 

(    )  9. อ่ืน ๆ ระบุ............................... 

 

 



3. ทานคิดวาหากเปรียบเทียบระหวางผลดีและผลเสีย จากการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยเปนแหลงทองเที่ยว  

(    )  1. ผลดีมากกวาผลเสีย   (    )  2. ผลเสียมากกวาผลดี  

(    )  3. มีผลเทา ๆ กัน   (    )  4. ไมแนใจ 

4. ความคิดเห็นตอสภาพปญหาบริเวณตลาดนํ้าไทรนอยในปจจุบัน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    )  1. การจราจรติดขัด   (    )  2. สถานที่จอดรถไมเพียงพอ   

(    )  3. หองนํ้าไมเพียงพอ   (    )  4. แหลงนํ้าสกปรก 

(    )  5. รานอาหารไมสะอาด   (    )  6. ถังขยะไมเพียงพอ 

(    )  7. แพอาหาร / ทาจอดเรือไมแข็งแรง (    )  8. เกิดมิจฉาชีพ 

(    )  9. ผูประกอบการเอาเปรียบนักทองเที่ยว  (    )  10.  อ่ืน ๆ ระบุ............................... 

5. ความคิดเห็นของทานในการพัฒนาตลาดนํ้าไทรนอยใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความยั่งยืนในอนาคต  

(    )  1. เห็นดวย   (    )  2. ไมเห็นดวย  (    )  3. ไมออกความเห็น 

6. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

---------------   ขอขอบคุณอยางยิ่งในการตอบแบบสอบถาม  ---------------- 
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