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Abstract
The purposes of this research were 1) to study and compare Thai tourists’ behaviors in the
community by demographic data 2) to study and compare the marketing mixed factors (7Ps)
that tourists in the community focused by the demographic data 3) to study the opinions of
the community on cooperation at the tourist destination development 4) to study the opinions
of government officials in the community on the sustainable tourist attractions development
in the area and 5) to formulate the guidelines on Sustainable Tourism Development that
cooperated by the people in the community. The researcher used the mixed method that
the questionnaires were collected from 385 Thai tourists in the area at 95% level of confidence.
The data analysis based on the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation and chi-square. The hypothesis testing was done with the Inferential Statistic: t-test,
ANOVA and Scheffe method at the 0.05 level of statistical significance. The structured interview
was used at 9 key informants in the community.
The result of the research was found that 1) the most visitors travel as the repeaters who
received tourism information and advice from their friends. Their trip objectives were relaxing
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with their family and their travel time is between 8.00 – 11.00 AM and 14.01 – 17.00 PM. The
travel expense per head per trip is less than 1,000 baht and most of the tourists used their
private cars. The chi-square tests showed that the tourists with different personal factors of
age, education and present residence have different travel behaviors. 2) the tourists focused
much on Marketing Mix factors as a whole and on factors of personel, place or distribution,
process, physical environment, price and product, but only medium emphasis on promotion
factor. The hypothesis tested was found that tourists who had different personal factors of age,
education and occupation had emphasis on difference factors on the Marketing Mixed Factors.
3) the community emphasises on planning, meeting, and formulating the regulations for the
community in tourism. 4) government agencies in the area emphasis on nature conservation and
tourist destination development plan formulation including how to maintain the qualities of
the environment and the tourist satisfactions and especially spread the benefits throughout
the community and 5) The guidelines on the development of the tourism in the area emphasis
on the marketing mixed factors that tourists demand and the participation of the people in the
community and most of all the government agencies should provide some regulation to
preserve the quality of the attractions and services in the community. Furthermore, the budget
for public relations and advertising activities should be supported by both the local authorities
in the area and government agencies and also private sectors involved.

Keywords: Tourism Development, Damnoensaduak Canal, Samutsakhon Province, Ratchaburi
Province

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ 5) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้การ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกัน
ในการวิจัยเชิงปริ มาณจะใช้ตัวอย่ างนั กท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 385 คน ด้วยความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อนเป็น 1 ส่วนใน 10 ส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
โดยเลือกตัวอย่างแบบตามใจสมัครของผู้ตอบแบบสอบถามหรือที่เรียกว่าแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
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ได้แก่ สถิติไคสแควร์ สถิติค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA
or F-test) และวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้วยวิ ธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) โดย
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 9 คนจากผู้มี
บทบาทในชุมชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีความรู้ และประสบการณ์การทางานด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยว ได้รับข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวจากเพื่อน/คนรู้จักแนะนา วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ เดินทางมากับครอบครัว/คู่สมรส ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวคือช่วงเช้า (8.00 – 11.00 น.) และช่วงบ่าย
(14.01 – 17.00 น.) ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางท่ องเที่ยวต่ากว่ า 1,000 บาท และใช้รถยนต์ส่ วนตั วในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว การทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และถิ่นที่อยู่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 2) นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.50 ) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่
ในระดับมาก คือ ด้านบุ คลากร ด้านสถานที่/ช่องทางการจั ดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้ บริ การ ด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ ด้านราคา และด้านสินค้าและบริการ ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
ส่งเสริมตลาด การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ไม่แตกต่า งกัน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One –way
ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และถิ่นที่อยู่ แตกต่างกัน
จะให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกต่างกัน 3) ชุมชนมีความคิดเห็นในการมี
ส่ วนร่ วมต่ อการพั ฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยว ด้ วยการประชุ มประชาสมาคมเพื่ อหาแนวทางการพั ฒ นา การ
ปรึกษาหารือและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างกฎกติกา ให้คนภายในพื้นที่ขายของ ประเมินผลจากการ
ดาเนินกิจกรรมทุกครั้ง 4) ภาครัฐมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสานึกสาธารณะกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว มีการวางแผนการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว ด้วยการประชุมร่วมกันของภาครัฐและชุมชน ร่วมรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ให้
ตระหนักรักษาคุณภาพของคลองดาเนินสะดวก รักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการบริการอย่าง
ยุติธรรม และมีการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวร่วมกัน 5) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จะเน้นการพัฒนาปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยอาศัยการมีส่วนร่ว มของชุมชนตั้งแต่ร่ ว ม
วางแผน ร่วมปฏิบัติการไปจนถึงร่วมประเมินผล และคานึงถึงระเบียบและข้อกฎหมายจากภาครัฐทั้งในด้าน
การวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์และคงอัตลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน้าไว้ รวมถึงการรักษาความพอใจ
ของนักท่องเที่ยวไว้ได้และการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกภาคส่ วนของชุมชน และได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากองค์กรบริหารในท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อ Social Media ต่าง ๆ
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คาสาคัญ : การพัฒนาการท่องเที่ยว คลองดาเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากจะ
สร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึ ก การ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น โดยก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละปี
สามารถสร้ างรายได้ เข้ าสู่ ประเทศในรู ปเงิ นตราต่ างประเทศปี ละหลายแสนล้ านบาท รวมทั้ งกระแสเงิ น
หมุนเวียนภายในประเทศ จากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซึ่งจานวนของนักท่องเที่ยว
ค่าประมาณเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้น 24,779,768 คน และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวมี
จานวน 1,147,653.49 ล้านบาท (Department of Tourism, 2014) การท่องเที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์
ในหลายด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้ อม และส่งผลต่อแรงงานทั้งระบบ ช่วย
กระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยรายได้ของเงินตราต่างประเทศ
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพให้ กับดุลยภาพทางการค้ า
ภายในประเทศ
ปัจจุบันกระแสนิยมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ
การท่องเที่ยวแบบยั่ งยื นมากขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากความต้องการสัมผั สกับธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้า เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวตลาดน้า ที่มีรูปแบบการค้าขายในพื้นที่
ที่มีการสัญจรทางน้า หรือตลาดที่ใช้พื้นที่ดาเนินกิจกรรมเป็นแหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งตลาดน้าในประเทศไทย
ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่มีแม่น้าลาคลองมาบรรจบกัน เป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้าและเปรียบเสมือน
สายใย ให้ผู้คนในพื้นที่ และชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้มาแลกเปลี่ยน ผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล โดยใช้เรือเป็น
พาหนะ (Suwankas, 2010) ตลาดน้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และเสน่ห์ความเป็นไทย โดย
จะสามารถสื่อภาพการใช้ชีวิตในอดีต และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนในจากนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี (Mongkonvanich, 2013)
การท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้า บริเวณพื้นที่หลักห้า เขตติดต่ออาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอาเภอ
ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ชุมชนชาวหลักห้าได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว ในการขับเคลื่อน
ระบบการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คนรุ่นหลังได้เห็นวิถีชีวิต
ริมน้า ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน (Community–based Tourism) ซึ่งเป็นแนวทางที่
ได้รับความนิยมอย่ างแพร่หลาย ในการนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่
มุ่งเน้นสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยปัจจุบันรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องมือ ใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างงาน การ
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กระจายรายได้สู่ชุมชน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน (Payakvichian, 2007) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความ
ได้เปรียบด้านทรัพยากรพื้นฐาน และความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่หลักห้า เขต
ติดต่ออาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบว่า มีความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เสน่ห์และความโดดเด่นของบ้านเรือนริมน้า เป็นสิ่งจูงใจนักท่องเที่ยวให้ เ ข้ ามา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความสาคัญข้างต้น ผู้ศึกษาได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญ จึงจาเป็นศึกษา
เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืน ชุมชนบริเวณริ มฝั่ งคลองด าเนิ น สะดวก ในจังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี” โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประโยชน์จาก
การศึกษา ไม่เพียงจะเกิดแก่ตัวผู้ศึกษาเองเท่านั้นยังเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน บริเวณพื้นที่หลักห้า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้า อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยจาแนกตามปัจจั ยส่ วน
บุคคล ในการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้า คลองดาเนินสะดวก
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญใน
การท่องเที่ยว โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลอง
ดาเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
5. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ เป็นระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method
Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้าหลักห้า คลองดาเนินสะดวก โดยการกาหนดขนาดของตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยวิธีการประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ขึ้นมาใช้ตามคาแนะนา
ของไวเออร์ส (Weiers, 2005: 350) และกาหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อน (E) เป็น 1 ใน 10 ส่วนของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Kitprdaborisuth, 2008: 116 in Silanoi, 2015: 14-15) ซึ่งกาหนดความ
เชื่อมั่นที่ 95% จะได้ตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน 385 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ ให้
ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ได้แก่ ผู้มีบทบาทในชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่มีประสบการณ์ในการทางานในชุมชนรวมทั้งสิ้น 9 คน
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
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ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่บริเวณพื้นที่หลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
ขอบเขตด้านเวลา คือ ระยะเวลาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่เดือนธันวาคม
2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559

นิยามศัพท์
ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก หมายถึง ชุมชนหลักห้า ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งคลองดาเนิน
สะดวกบริเวณพื้นที่หลักห้า เขตติดต่ออาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี
ตลาดนาหลักห้า หมายถึง ตลาดของชุมชนหลักห้า ที่เป็นรูปแบบการดาเนินวิถีชีวิตริมน้า ของคนใน
ชุมชน โดยมีการขายสินค้าทางบก และทางน้า (การค้าขายทางเรือ) ที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หลั กห้า จั งหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัด
ราชบุรี ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการทองเที่ยว ได้แก่การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในประเมินผล
ในการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้า เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความอย่างยั่งยืนได้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็น
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคงของระบบ
นิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (WTO, 1998) โดยมี
หลัก 5 ประการคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยว
การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการ
จัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวมีกระจายในทุกภาคส่วน ของชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนิน
สะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. นาผลการวิจัยไปเสนอแก่ผู้นาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) และจังหวัด ในทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ใน
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. นาผลการวิจัยไปเสนอแก่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ดราชบุ รี เพื่ อ น าไปบรรจุ ใ นแผนการพั ฒ นาตลาดและแผนการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่อไป
3. นาผลการวิจัยไปเป็นตัวอย่างการศึกษาในพื้นที่วิจัยที่มีความคล้ายคลึงต่อไป
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน ได้ แก่ การมี ส่ วนร่ วมตามแนวคิ ดของโคเฮน และอั ฟฮอฟ (Cohen and
Uphoff, 1997) ได้อธิบายและวิเคราะห์ รูปแบบการมีส่ วนร่วม ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
(Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ส่วนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิดขององค์กรการท่องเที่ยวโลกที่มีหลัก 5 ประการคือ การอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยว การวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้เท่าที่จาเป็นใน
แหล่งท่องเที่ยว การรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและสามารถทาการตลาดได้ และการจัดการ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวให้กระจายไปทั่วทุกภาคส่วนของสังคม (WTO, 1998) และแนวคิด
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) นั้นทฤษฏีการตลาดบริ การของ Kotler (2003: 16) และ Sereerat,
(1998) ระบุว่าส่วนประสมการตลาดการบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกาหนดกลยุ ทธ์
การตลาดซึ่งประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product and Service) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจั ด
จ าหน่ าย (Place) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process)
สาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น Uthayan (2008) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการกระทาทุก
อย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการ
กระทานั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
Jittangwattana (2005: 142–148) ได้อธิบายความสาคัญของการศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว ก็เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้
ได้รั บ ความพอใจ สอดคล้ องกับงานวิจั ยของ Kangkra and Meepleum (2012) ที่ศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ ความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
สถานที่ท่องเที่ ยวต่ าง ๆ ยั งน้ อยไป แรงจูงใจที่ทาให้ นั กท่ องเที่ยวมาเที่ยว คือ การเดินทางมายังสถานที่
ท่องเที่ยว สะดวกสบายและยังมีระยะทางใกล้กับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้
เดินทางมาเที่ยวคือ รถยนต์ส่วนบุคคล ในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี จะอยู่ที่ 850 –
1,000 บาท Saenyot (2015) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30–39 ปี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานลูกจ้างบริษัท รายได้ระหว่าง
10,000–19,000 บาท ชอบท่ อ งเที่ ย วในวั น หยุ ด และมี ที่ พั ก อาศั ย ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นจั ง หวั ด ระยอง และ
Mongkhonnavakun (2012) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้าตลิ่งชัน ผล
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
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การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ตลาดน้าตลิ่งชันแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้นาเอาลักษณะของพฤติกรรมการท่องเที่ยวนามาออกแบบเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ส่วน Untachai (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อความ
ยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า พัฒนากลยุทธ์ของการจัดการ
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งโครงการการลงทุนในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการให้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีความเป็นไปได้ทั้งด้านวัตถุประสงค์กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จ Kumpet
(2012) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยังยืน พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวตามทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคา การจัดจาหน่าย และลักษณะทางกายภาพ เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความต้องการตามทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้นาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มาออกแบบเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพราะเป็น
แนวทางและเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเลือกใช้บริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้
อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Pathomkanjana (2014) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการพัฒ นาการท่องเที่ยวในชุมชน ด้านการเงินหรือ
งบประมาณ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรสนับสนุนงบประมาณในจานวนที่มากพอ ควรมีการรวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน
และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเครือข่าย ซึ่งผู้วิจัยได้นาทฤษฏีของ (Cohen and Uphoff, 1997) มาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานด้วย
นอกจากนี้งานวิจัยของ Pongsakornrungsilp (2014) ที่ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน : กรณีศึกษาบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา พบว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กระบวนความคิดแบบยั่งยืน
ในด้านมีจิตสานึกที่ดีในการให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากร
การท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ดาเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ World Tourism Organization (1998: 21-22) มาเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักใน
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
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กรอบแนวคิด

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นระเบี ยบวิ ธี การวิ จั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้ งการวิ จั ยเชิ ง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในงานวิจัยครั้ง
นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้าหลักห้า คลองดาเนินสะดวก ซึ่ง
กาหนดขนาดของตัวอย่างการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การหากลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจานวนประชากร โดย
วิธีการประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ขึ้นมาใช้ตามคาแนะนาของไวเออร์ส (Weiers, 2005:
350) ก าหนดให้ ค่ า ความคลาดเคลื่ อน (E) เป็ น 1 ใน 10 ส่ ว นของส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานประชากร
(Kitprdaborisuth, 2008: 116 in Silanoi, 2015: 14-15) และก าหนดขนาดของตั ว อย่ า งโดยใช้ ต าราง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
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ส าเร็ จรู ปของ ละเอียด ศิลาน้ อย (Silanoi, 2015: 76-77) ซึ่งกาหนดความเชื่ อมั่ นที่ 95% จะได้ตัวอย่ าง
จานวนนักท่องเที่ยว 385 คน และเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีให้ผู้ตอบสามารถตอบได้ตามใจสมัครหรือที่เรียกว่า
การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) นั่นเองและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ สถิติ ไคสแควร์ สถิติค่าที (t-test) การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA or F-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) โดยเลือกจากผู้มีบทบาทใน
ชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีประสบการณ์ในการทางานในชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ทาการเก็บข้อมูล
จนภาวะข้อมูลอิ่มตัวจึ งยุติการจั ดเก็บ ข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content
Analysis) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) การแสดงข้อมูล (Data Display) และสรุปผล

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม ได้ดังนีคือ
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป สรุปได้ว่า ตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 385 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.70 มีอายุระหว่าง 30 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี ร้อยละ 35.58 สถานภาพการสมรสแล้ว ร้อยละ
48.05 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.16 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง ร้อยละ 34.02 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 38.70 และมีถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 38.44
พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวของตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ
68.05 ได้รั บข่าวสารของแหล่ งท่องเที่ยวจากเพื่ อน/คนรู้จักแนะนา ร้อยละ 60.00 มีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 57.66 เดินทางมากับครอบครัว/คู่สมรส ร้อยละ 52.47 ช่วงเวลาในการ
ท่องเที่ยวคือช่วงเช้า (8.00 – 11.00 น.) และช่วงบ่าย (14.01 – 17.00 น.) โดยมีจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
36.62 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.73 และใช้รถยนต์ส่วนตัวใน
การเดินทางมาท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 89.35

158

Guidelines on Sustainable Tourism Development at The Lakha Community on The Banks of Damnoensaduak Canal in Samutsakhon and Ratchaburi Provinces

วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมในการท่องเที่ยว

41.678*
105.247*
75.554*
113.869*
105.557*
76.760*
52.883*

46.078*
95.337*
134.306*
72.506*
96.026*
82.313*
40.683

4.967
57.424*
46.225*
145.064*
61.436*
143.873*
46.447*

ถิ่นที่อยู่

รายได้เฉลี่ย

25.440*
26.516*
84.881*
270.99*
31.737*
30.925*
22.009

2
48.029*
85.494*
175.898*
128.153*
92.061*
41.787*
57.937*

อาชีพ

ระดับ
การศึกษา

10.790*
38.705*
1.964
24.517*
16.547*
5.240
5.206

สถานภาพ
การสมรส

ประสบการณ์ในการเดินทาง
การได้รับข้อมูลข่าวสาร
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
ลักษณะการเดินทาง
ช่วงเวลาในการมาท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

อายุ

พฤติกรรมในการท่องเที่ยว

เพศ

ปัจจัยส่วนบุคคล

36.094*
43.398*
100.031*
127.779*
41.437*
102.338*
46.810*

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบไคสแควร์ ในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพการสมรส
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกันในบางด้าน จึงไม่
สอดคล้ องกั บสมมติฐานที่ ตั้งไว้ ส่ วนนั กท่องเที่ ยวที่ มี อายุ ระดับการศึ กษา และถิ่นที่อยู่ แตกต่างกั น มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันในทุกด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
2. นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
มากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.57) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่/
ช่องทางการจัดจาหน่าย ( X = 3.94, S.D. = 0.67 ) และด้านกระบวนการให้บริการ ( X = 3.94, S.D. = 1.19)
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.67)
ด้านราคา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.71) ด้านสินค้าและบริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
= 3.60, S.D. = 0.61) และด้านการส่งเสริมตลาด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27, S.D. = 0.93)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test) และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One – way ANOVA/F-test)

เพศ

อายุ

สถานภาพการ
สมรส

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้เฉลี่ย

ถิ่นที่อยู่

ปัจจัยส่วนบุคคล

t-test

F-test

F-test

F-test

F-test

F-test

F-test

ด้านสินค้าและบริการ
0.743
ด้านราคา
1.987*
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย 0.706
ด้านการส่งเสริมตลาด
0.572
ด้านบุคลากร
0.522
ด้านกระบวนการให้บริการ
4.216*
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
1.791
รวม
1.279

8.90*
4.30*
4.22*
11.52*
10.30*
2.76*
8.12*
9.11*

0.58
10.68*
2.89
0.10
14.65*
8.01*
11.17*
0.70

16.31* 13.32*
9.10* 14.24*
4.85* 6.66*
31.57* 12.56*
11.02* 10.46*
9.10* 13.70*
14.00* 5.08*
21.77* 10.72*

15.65*
18.56*
3.56*
17.22*
2.73*
2.54
7.91*
9.14*

2.26
2.02
5.65*
10.58*
0.52
16.97*
5.56*
7.42*

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ที่นักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญ

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –
way ANOVA/F-test) ในภาพรวมพบว่า นั กท่องเที่ยวที่มีเพศ และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน ให้
ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และถิ่นที่อยู่ แตกต่างกัน จะให้
ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ชุมชน
และภาครัฐได้ดังนีคือ
1. ชุมชนมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ โดยการปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักชุมชน มีการประชุมประชาสมาคมเพื่อเสนอแนะ และรับฟัง
แนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยในการดาเนิน
กิจกรรมในชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ในการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการในชุมชน สร้างกฎ กติกา เพื่อให้คนในพื้นที่จริงมาขายของ การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล โดยการสังเกตจากการจากดาเนินกิจกรรม และประเมินความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงาน เช่น กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติในวันพ่อ
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2. ภาครัฐมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ควรสร้างความร่วมมือ สร้างจิตสานึกสาธารณะ ให้ แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
ด้านการวางแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐและชุมชน ในการวางแผน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างความรู้และความเข้าใจ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ควรปลูกจิตสานึกของ
ทุกภาคส่วน ได้แก่ นักท่องเที่ยว ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีการตระหนักถึงการรักษาคุณภาพ
ของคลองดาเนินสะดวก ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ ด้านการรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ควรมีการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้าไว้ และการให้บริการต้องมีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว ด้านจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว เพื่อให้กระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม
โดยทุกฝ่ายต้องร่วมรับผลประโยชน์ และรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ในที่นี้สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) โดยพิจารณาจากลาดับความสาคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกจนถึง
อันดับสุดท้าย ดังนี้คือ
3.1 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากเป็นอันดับแรก ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับ
บุคลากร ในการให้บริการทางการท่องเที่ยว ด้วยการฝึกอบรมหรือเพิ่มจานวนบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจและสร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุก
ครั้งเมื่อมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนี้
3.2 ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย นักท่องเที่ยวที่มีเข้ามาเที่ยวในพื้นที่มีอาชีพอันดับหนึ่ง
คือ ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสาคัญในด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย
มากเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรพัฒนาเส้นทาง ถนน และป้ายบอกเส้นทางในการมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักห้า รวมทั้ง การพัฒนาระบบ GPS บอกเส้นทางหรือนาทางมายังหลักห้า ทั้งนี้เพื่ออานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด
3.3 ด้านกระบวนการให้ บริ การ นักท่องเที่ยวเพศหญิงให้ความสาคัญมากเป็นลาดับแรก และให้
ความสาคัญมากที่สุด ดังนั้นควรพัฒนาหรือมีการอบรมการให้บริการ โดยสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว และ
สร้างระบบความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
3.4 ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ โดยนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น
บ้านริมน้า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้า มากที่สุด ดังนั้นควรพัฒนา
และร่วมอนุรักษ์และดูแลรักษาบ้านเรือนริมน้า ให้สะอาด และคงอัตลักษณ์ของบ้านเรือนริมน้าไว้ โดยไม่
เปลี่ยนแปลงบ้านไปจากลักษณะเดิม ซึ่งจะทาให้เกิดความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ที่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจ
และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนได้ทุกครั้ง
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3.5 ด้านราคา โดยนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
มากที่สุด ดังนั้นควรรักษาระดับราคาสินค้า อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มแบบปัจจุบันไว้ ไม่ให้แตกต่างจากที่
อื่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน ทั้งนี้หากในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น
ราคาสิ นค้าอาจขยั บเพิ่ มขึ้ น กลายเป็ นการท่ องเที่ ยวเชิ งพาณิชย์ มากเกิ นไป จนสู ญเสี ยความเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้าไปได้
3.6 ด้านสินค้าและบริการ โดยนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเฉพาะตัว
คือ เป็นวิถีชีวิตริมน้า ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์และคงอัตลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน้า ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน ที่ถือว่าเป็นสินค้าและบริการที่โดดเด่น ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น
3.7 ด้านการส่งเสริมตลาด โดยนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านมีเว็บไซต์ให้นักท่องเที่ยวสืบค้นหา
ข้อมูลได้อย่างสะดวกมากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์การท่องเที่ยววิถี
ชีวิตริมน้าไว้ ผ่านช่องทางสื่อสาร Social Media ต่าง ๆ หรือการสร้างเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ให้คานึงถึงชุมชนมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างมากและต้องการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนและภาครัฐมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยื นโดยทุกฝ่ ายต้องร่ วมรั บผลประโยชน์ และรับผิ ดชอบในส่ วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยให้ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

การสรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษา “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี” สามารถนามาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเคยเดินทางมาในแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 36.10
มีอายุ 30 ปีแต่ไม่ถึง 40 ปี ร้อยละ 27.27 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง ร้อยละ 26.49 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Mongkhonnavakun (2012) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้าตลิ่งชัน
โดยผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Saenyot (2015) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี มีอาชีพพนักงาน
รับจ้างบริษัท และผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่ากว่า 1,000 บาท และใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Kangkra and Meepleum (2012) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล ใน
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จะอยู่ที่ 850 – 1,000 บาท เช่นเดียวกัน

162

Guidelines on Sustainable Tourism Development at The Lakha Community on The Banks of Damnoensaduak Canal in Samutsakhon and Ratchaburi Provinces

วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ ได้นาเอาส่ วน
ประสมการตลาดบริ การของ (7Ps) มาใช้ในการศึ กษาปั จจั ยส าคั ญทางด้ านการตลาดที่นั กท่ องเที่ ยวให้
ความสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Kotler (2003: 16) และ Sereerat (1998) ที่ใช้ 7Ps ในการกาหนด
กลยุทธ์การตลาด ซึ่งผลการศึกษาส่วนประสมการตลาด (Service Marketing Mix) หรือ 7Ps ที่นักท่องเที่ยว
ให้ความสาคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านราคา ด้านสินค้าและบริการ อยู่ใน
ระดับมาก และด้านการส่งเสริมตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kumpet (2012)
ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ยังยืน ที่พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวตามทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคา การจัดจาหน่าย และลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมตลาดต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เกาะพยามให้นักท่องเที่ยวทราบมากขึ้นเช่นเดียวกัน และนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะ
ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Mongkhonnavakun (2012) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อตลาดน้ าตลิ่ งชั น
พบว่า อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในตลาดน้าแตกต่างเช่นเดียวกัน
3. ผลการศึกษาชุมชน มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1997) ที่
ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ขั้นตอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pathomkanjana
(2014) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ด้านการเงินหรืองบประมาณ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในจานวนที่มากพอ ควรมีการ
รวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเครือข่าย
4. ผลการศึกษาชุมชนความคิดเห็นของภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริม
ฝั่งคลองดาเนินสะดวก ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ด้านการวางแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ด้านจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ World Tourism Organization
(1998: 21-22) ที่เน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชุมชน เพื่อประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pongsakornrungsilp (2014)
ที่ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา พบว่า ศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว กระบวนความคิดแบบยั่งยืนในด้านมีจิตสานึกที่ดีในการให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ ใช้การ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
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ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ดาเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
5. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งกาหนดแนวทางการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) โดยพิจารณาจากลาดับความสาคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกได้แก่ ด้าน
บุคลากร โดยการฝึกอบรมหรือเพิ่มจานวนบุคลากรในการให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มากขึ้น โดยสอดคล้อง
กับ Untachai (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน ประเทศไทย พบว่า การพัฒนากลยุทธ์ของการจัดการทางด้านตลาด
โครงการการลงทุนในด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นตัวชี้วัด
ความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้และควรคานึงถึงชุมชนที่มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากและต้องการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน และภาครัฐมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยทุกฝ่ายต้องร่วมรับผลประโยชน์ และรับผิดชอบในส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันโดยให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ดังนี้
1. องค์การบริการส่วนท้องถิ่นควรจะพัฒนาการท่องเที่ยวในหลักห้าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยในทุก
ขั้นตอนและโดยการสนับสนุนของภาครัฐได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยตลอดจนองค์ การบริ การจั ดการพั ฒนาพื้ นที่ พิ เศษทางการท่ องเที่ ยว (อพท.) และภาคเอกชนที่ น า
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมหลักห้านี้ด้วย
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบริการและพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลักห้าและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีต่อไป
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรบรรจุแหล่งท่องเที่ยวหลักห้าไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดราชุรีและช่วยส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหลักห้าควรจะเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสินค้า พัฒนาบริการ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักห้า ตลอดจนพัฒนาการตลาดให้กว้างขวางต่อไป
5. ควรมีการศึ กษาในพื้ นที่ อื่ นเพื่ อเปรี ยบเที ยบกับการท่ องเที่ ยวในชุ มชนหลั กห้ าและน าข้ อมู ล มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ราชบุรี
2. ควรมีการศึกษาด้านการวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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