3
แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน :
กรณีีศึึกษาตลาดน้ำำ��ท่่าคา อำำ�เภออััมพวา จัังหวััดสมุุทรสงคราม

Guidelines for Sustainable Development of Community-Based Tourism :
A Case Study of Tha Kha Floating Market, Amphawa District, Samut
Songkhram Province
อัจฉรีย์ มานะกิจ และ ประสพชัย พสุนนท์
Atcharee Manakij and Prasopchai Pasunon

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
38 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน : กรณีีศึึกษา
ตลาดน้ำำ��ท่่าคา อำำ�เภออััมพวา จัังหวััดสมุุทรสงคราม

Guidelines for Sustainable Development of Community-Based Tourism : A Case
Study of Tha Kha Floating Market, Amphawa District, Samut Songkhram Province
อัจฉรีย์ มานะกิจ1 และ ประสพชัย พสุนนท์2
Atcharee Manakij and Prasopchai Pasunon

กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ประเทศไทย E-mail : atcharee_noon@hotmail.com
Department of Community Development Chalerm Phrakiat Government Center, Rathaprasitphakdi
Building, Chaeng Watthana Road, Lak Si District, Bangkok 10210, Thailand.
E-mail : atcharee_noon@hotmail.com
2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำ�บลสามพระยา อำ�เภอชะอำ� เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย
E-mail : Arthur8kim@gmail.com
Faculty of Management Science Silpakorn University, No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Subdistrict,
Cha-Am District, Phetchaburi 76120, Thailand. E-mail : Arthur8kim@gmail.com

1

3

Received : 8 July 2020 Revised : 10 September 2020 Accepted : 23 September 2020

บทคัดย่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็นงานวิิจัยั แบบแผนการวิิจัยั แบบผสมผสานวิิธีเี ชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณ วิิธีเี ชิิงคุุณภาพ
ใช้้วิธีิ กี ารสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 10 คน ได้้แก่่ ผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น ประธานบริิหาร
ตลาดน้ำำ��ท่่าคา กรรมการบริิหารตลาดท่่าคา ผู้้�ค้้าในตลาด นัักท่่องเที่่�ยว และเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ โดยผู้้�วิิจััยเลืือก
ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักแบบเจาะจง เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ของตลาด
น้ำำ��ท่่าคา และการวิิจััยเชิิงปริิมาณ ผู้้�วิิจััยใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บรวมรวมข้้อมููล โดยมีีกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง คืือ นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยที่่�เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวยัังตลาดน้ำำ��ท่า่ คาจำำ�นวน 402 คน จากการสุ่่�มตััวอย่่าง
โดยไม่่ใช้้ความน่่าจะเป็็นด้้วยวิิธีีการสุ่่�มแบบตามสะดวก สถิิติิที่่�ใช้้ คืือ การวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิคส์์ เพื่่�อ
พยากรณ์์และยืืนยัันแนวโน้้มการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ผลการวิิจััย พบว่่า การวางแนวทางการ
พััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของตลาดน้ำำ��ท่า่ คา มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ก� ารถดถอยโลจิิสติิคส์์ของตััวแบบการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว
เท่่ากัับ -2.519 -2.797 และ 2.339 ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.01 และ 0.05 ทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ มิิติิด้้านสัังคม วััฒนธรรม
และประเพณีี มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ และมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตามลำำ�ดัับ และมีีร้้อยละการพยากรณ์์ถููกต้้อง เท่่ากัับ
30.9
คำำ�สำำ�คััญ : แนวทางการพััฒนา; หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
Abstract
This research was the mixed methods research with exploratory sequential design using
both qualitative and quantitative approaches. In-depth interviews were used as a method
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collecting the qualitative data from a sample of 10 respondents including a village headman,
a managing director of Tha Kha floating market, vendors, tourists and government officials.
The researcher selected specific key informants in order to examine guidelines for sustainable
development of community-based tourism at Tha Kha floating market. The research instruments used in collecting the quantitative data were questionnaires administered with a
sample of 402 Thai tourists visiting Tha Kha floating market selected by using convenience
sampling technique which was a type of non-probability sampling. The statistic used in the
study was logistic regression analysis in order to predict and ensure that the tourists would
decide on returning to the floating market again. It was found that guidelines for sustainable
development for community-based tourism at Tha Kha floating market corresponded to the
empirical data.
logistic regression coefficients of the decision-making model for the return of tourists
were -2.519 -2.797 and 2.339 at the statistically significance level of 0.01 for all 3 dimensions
including social, cultural and traditional dimension, economic dimension and environmental
dimension respectively. The percentage of correct predictions was 30.9
Keywords : Guidelines for Development; Sustainability for Community-Based Tourism
บทนำ�
	อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�นำำ�รายได้้เข้้าสู่่�ประเทศไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้ม
ที่่�สููงขึ้้�น จากสถิิติิสถานการณ์์การท่่องเที่่�ยวในประเทศ พบว่่า เดืือนธัันวาคม 2562 มีีนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยเดิิน
ทางมาท่่องเที่่�ยวประเทศไทยจำำ�นวน 17.56 ล้้านคน สร้้างรายได้้ 0.09 ล้้านล้้านบาท (กองเศรษฐกิิจการท่่อง
เที่่�ยวและกีีฬา, 2562) โดยทิิศทางของการท่่องเที่่�ยวในปััจจุุบัันนั้้�น มุ่่�งเน้้นสร้้างการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่าง
คนในชุุมชน กัับผู้้�ที่่�มาเยืือน ทั้้�งยัังเป็็นเครื่่�องมืือในการพััฒนาและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนในการ
จััดการทรััพยากรการท่่องเที่่�ยว สร้้างรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน (วีีระพล ทองมา, 2559) การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
(Community Base Sustainable tourism) เป็็นการท่่องเที่่�ยวรููปแบบหนึ่่�งที่่�มุ่่�งเน้้นถึึงความยั่่�งยืืนของสัังคม
วััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม อัันเกิิดจากความร่่วมกัันของคนในชุุมชน กำำ�หนดและจััดการโดยชุุมชน และมีี
บทบาทความเป็็นเจ้้าของในการดููแลชุุมชนร่่วมกัันทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แก่่ผู้้�มาเยืือน โดยมองว่่าการท่่องเที่่�ยว
ต้้องทำำ�งานครอบคลุุม 5 ด้้าน พร้้อมกััน ได้้แก่่ การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีี
ชุุมชนเป็็นเจ้้าของและมีีส่่วนในการจััดการโดยใช้้การท่่องเที่่�ยวเป็็นเงื่่�อนไขและสร้้างโอกาสในการวางแผน
ทิิศทางการพััฒนาชุุมชน โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับการวางแผนการบริิหารจััดการทรััพยากร
และกระจายอำำ�นาจการตััดสิินใจการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนนัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
(พิิมพ์์ลภััส พงศกรรัังศิิลป์์, 2557)
ตลาดน้ำำ��ท่่ า คา เป็็ น หนึ่่�งในหมู่่�บ้้ า นท่่ อ งเที่่�ยวโดยชุุ ม ชนของจัั ง หวัั ด สมุุ ท รสงคราม ที่่�มีี ศัั ก ยภาพ
และเป็็นที่่�รู้้�จัักของนัักท่่องเที่่�ยว มีีการแสดงออกถึึงความเข้้มแข็็งของชุุมชนอย่่างชััดเจน หากแต่่การบริิหาร
จััดการให้้มีีประสิิทธิิภาพและเกิิดความยั่่�งยืืนเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ อัันประกอบด้้วยการวางแผน การจััดองค์์การ
การนำำ�การประสานงาน และการควบคุุม โดยทุุกๆ กระบวนการมุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในชุุมชนใน
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การร่่วมวางแผน ร่่วมตััดสิินใจ ร่่วมพััฒนา ร่่วมลงมืือปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มแบ่่งปัันผลประโยชน์์ มีีส่ว่ นร่่วมประเมิินผลโดย
ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมบริิหารจััดการ ดัังนั้้�น การวางแนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและส่่งผลให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินงานผู้้�วิจัิ ยั จึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการวางแนวทาง
การพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงพยากรณ์์และยืืนยัันแนวโน้้มการตััดสิินใจเดิินทาง
กลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว เพื่่�อพร้้อมรัับการขยายตััวของการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนของประเทศไทย
ที่่�สููงขึ้้�นในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ของตลาดน้ำำ��ท่่าคา
2. เพื่่�อพยากรณ์์และยืืนยัันแนวโน้้มการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิิดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน หมายถึึง การท่่องเที่่�ยวคำำ�นึงึ ถึึงความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและวััฒนธรรม
โดยมีีการกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานของการท่่องเที่่�ยวโดยคนในชุุมชน ที่่�มุ่่�งเน้้นการจััดการท่่องเที่่�ยวโดย
ชุุมชนเพื่่�อชุุมชน โดยมีีชุุมชนเป็็นเจ้้าของ มีีสิิทธิิในการจััดการดููแล และเกิิดการเรีียนรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�มาท่่องเที่่�ยวใน
ชุุมชน (พจนา สวนศรีี และ สมภพ ยี่่�จอหอ, 2556) ชุุมชนอยู่่�ในบทบาทของเจ้้าของกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว
ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงผู้้ใ� ห้้ความร่่วมมืือ ดัังนั้้�น อาจกล่่าวได้้ว่า่ การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนจำำ�เป็็นต้้องมีีการเตรีียมการและ
วางแผนเพื่่�อสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยวเพื่่�อความยั่่�งยืืนทางธรรมชาติิและวััฒนธรรม ชุุมชนเป็็น
ผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์อย่่างแท้้จริิงด้้านเศรษฐกิิจ (สิินธุ์์� สโรบล อุุดร วงศ์์ทัับทิิม และ สุุภาณีี ทรงพรวาณิิชย์์,
2545) ทั้้�งนี้้�การที่่�จะให้้ชุุมชนดำำ�เนิินการท่่องเที่่�ยวตามหลัักการดัังกล่่าวข้้างต้้น จำำ�เป็็นต้้องเตรีียมความพร้้อม
และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนในการจััดการการท่่องเที่่�ยวจำำ�เป็็นต้้องมีีการกระตุ้้�นให้้คนในสัังคมเห็็นถึึง
ความสำำ�คัญ
ั และมีีความต้้องการที่่�จะเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในชุุมชนเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ร� ะหว่่างชุุมชนกัับผู้้ม� าเยืือน
นอกจากนี้้�ความสำำ�เร็็จของการจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาศัักยภาพของชุุมชน ให้้ประชาชน
มีีชีวิี ติ ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี และสิ่่�งแวดล้้อมได้้รับั การอนุุรักั ษ์์ รวมถึึงดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� วััฒนธรรม ประเพณีี และวิิถีชีี วิี ติ อััน
ดีีงามของชุุมชน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดความยั่่�งยืืน (ณััฎฐพััชร มณีีโรจน์์, 2560) เริ่่�มต้้นมาจากการที่่�
ชุุมชนเห็็นถึึงความสำำ�คััญและร่่วมแรงร่่วมใจในการจััดการท่่องเที่่�ยวของชุุมชนโดยคนในชุุมชนและเข้้าใจใน
หลัักการของการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนในเรื่่�องของการรัับรู้้�ว่่าชุุมชนนั้้�นเป็็นเจ้้าของมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
ทิิศทางและตััดสิินใจ เกิิดความภาคภููมิิใจในตนเอง ทั้้�งยัังช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ก่่อเกิิดความยั่่�งยืืนทางด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม เอกลัักษณ์์ และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ระหว่่างคนต่่างวััฒนธรรม เคารพใน
วััฒนธรรมที่่�แตกต่่างและศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์เกิิดผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่คนท้้องถิ่่�น และมีีการกระจา
ยรายได้้สู่่�สาธารณประโยชน์์ของชุุมชนทั้้�งนี้้�การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนจำำ�เป็็นต้้องอาศััยการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง ซึ่่�งหากไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจากคนในชุุมชนจะส่่งผลต่่อความยั่่�งยืืน
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวคิิ ด ของการพัั ฒ นาให้้ เ กิิ ด การท่่ อ งเที่่�ยวอย่่ า งยั่่�งยืื น มาจากแนวคิิ ด การพัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืื น ในเชิิ ง
เศรษฐศาสตร์์ หมายความว่่า การบริิโภคสิินค้้าและบริิการของคนรุ่่�นนี้้�จะไม่่ไปเบีียดเบีียนการบริิโภคของคน
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รุ่่�นลููกรุ่่�นหลาน และคนรุ่่�นหลานจะมีีสิินค้้าและบริิการให้้บริิโภคไม่่ตํ่่�ากว่่าคนรุ่่�นปััจจุุบััน ดัังนั้้�นการท่่องเที่่�ยว
ที่่�ยั่่�งยืืนจึึงหมายความว่่า มีีการใช้้ทรััพยากรท่่องเที่่�ยวอย่่างชาญฉลาด ทำำ�ให้้ทรััพยากรท่่องเที่่�ยวยัังสมบููรณ์์
ชั่่�วรุ่่�นลููกรุ่่�นหลาน กล่่าวคืือ เป็็นการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนที่่�คำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
วััฒนธรรม ร่่วมกัันกำำ�หนดทิิศทางโดยชุุมชน และมีีบทบาทเป็็นเจ้้าของมีีสิทิ ธิิในการจััดการดููแลเพื่่�อให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้แ� ก่่ผู้ม้� าเยืือน โดยพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�นจํําเป็็นต้้องพิิจารณามิิติด้ิ า้ นสัังคมเศรษฐศาสตร์์และ
สิ่่�งแวดล้้ อ ม ควบคู่่�ขนานกัั น ไปตลอดในรููปแบบของการท่่ อ งเที่่�ยวนั้้�น เป็็ น การใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ทรััพยากรธรรมชาติิและวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนานโดยไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดความเสีียหายเสื่่�อมโทรมต่่อทรััพยากร
นั้้�นๆ (ภราเดช พยััฆวิิเชีียร, 2539) หลัักการโดยทั่่�วไปของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน คืือ จะต้้องมีีการอนุุรัักษ์์และ
ใช้้ทรััพยากรอย่่างพอเหมาะ เพื่่�อสามารถใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรเหล่่านั้้�นได้้อย่่างยืืนยาวและมีีการกระจาย
ผลประโยชน์์ให้้แก่่ชุมุ ชนหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งมีีการร่่วมมืือกัันอย่่างใกล้้ชิดิ ระหว่่างผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือมีีส่ว่ น
ได้้ส่่วนเสีีย เมื่่�อนํําหลัักการนี้้�มาปรัับใช้้กัับการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน (สุุถีี เสริิฐศรีี, 2557)
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
การพััฒนาการท่่องเที่่�ยว คืือ การดำำ�เนิินงานในการพััฒนาสภาพชุุมชนด้้านต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกหรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานโดยมีีการวางแผนการจััดการจากภาครััฐ เพื่่�อให้้เกิิดความพึึงพอใจของ
นัักท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้เกิิดการขยายตััวของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ควบคู่่�ไปกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรให้้คงความ
ดึึงดููดใจโดยต้้องสอดคล้้องต่่อความต้้องการของชุุมชน เกิิดการกระจายผลประโยชน์์และรายได้้จากพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยวอย่่างเป็็นธรรม (โศรยา สิ่่�งชููวงศ์์, 2546) ทั้้�งนี้้�การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวนำำ�มาซึ่ง่� การเปลี่่�ยนแปลงของ
สัังคมชนบท ทำำ�ให้้คนในท้้องถิ่่�นได้้รัับการพััฒนาความสามารถในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสิ่่�งใหม่่ๆ ได้้ (Shao,
2007) ดัังนั้้�น การมีีส่่วนร่่วมของภาครััฐ เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด นอกจากนั้้�นจะต้้องมีีมาตรการในการรัักษาไว้้ซึ่่�ง
วััฒนธรรม เพื่่�อความยั่่�งยืืนของชุุมชน (Lee and Back, 2003) โดยหลัักที่่�ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
นั้้�นควรพิิจารณาถึึงการรัับรู้้แ� ละทััศนคติิของชุุมชนก่่อนที่่�จะทำำ�การลงทุุน การพััฒนาและส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีทิิศทางและแนวทางที่่�เหมาะสม กระบวนการจััดการอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้
ประสบความสำำ�เร็็จ และเป็็นไปตามทิิศทางที่่�ถููกต้้อง
หากพิิจารณาการท่่องเที่่�ยวที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืนได้้ คืือ การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ซึ่่�งการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนนัับเป็็นหนึ่่�งในเครื่่�องมืือในการพััฒนาคน พััฒนาชุุมชน และสร้้างระบบการทำำ�งาน
แบบมีีส่ว่ นร่่วม ซึ่่�งเจ้้าของทรััพยากร คืือ คนชุุมชนได้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารจััดการ เกิิดการเรีียนรู้้� และ
มีีผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน (Kampetch and Jitpakdee, 2017) สามารถสร้้างรายได้้ เกิิดการจ้้างงาน มีีการพััฒนา
ต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�นนำำ�ไปสู่่�เศรษฐกิิจชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะการอนุุรัักษ์์ และการใช้้
ทรัั พ ยากรให้้ ส ามารถใช้้ ป ระโยชน์์ ไ ด้้ ใ นระยะยาว (Jitpakdee and Thapa, 2012; Pimlapas
Pongsakornrungsilp, 2014) ดัังนั้้�น การบริิหารจััดการถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้หมู่่�บ้้านเกิิดการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน นำำ�ไปสู่่�กรอบแนวคิิดของงานวิิจััยในครั้้�งนี้้� เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตลาดน้ำำ��ท่่าคาเกิิด
ความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินงานต่่อไป แสดงดัังรููปที่่� 1
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน กรณีีศึึกษาตลาดน้ำำ��ท่่าคา
ระยะที่ 1 : สัมภาษณ์เชิงลึก
ตััวแปรจากแนวทางการพััฒนาที่่�ส่่งผลต่่อ
การตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��

3

ตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��
ตัดสินใจไม่เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ�

ตัวแปรต้นทำ�นาย

ตัวแปรตาม

ระยะที่่� 2 : Logistic Regession

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้แบบแผนการวิิจััยแบบผสมผสานวิิธีีเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณ (Mixed Methods)
แบบขั้้�นตอนเชิิงสำำ�รวจ (Exploratory Sequential Design) โดยแบ่่งออกเป็็น 2 ขั้้�น คืือขั้้�นที่่� 1 เลืือกใช้้การ
วิิจััยเชิิงคุุณภาพ เพื่่�อให้้ได้้แนวทางในการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน และหลัังจากนั้้�นนำำ�
แนวทางดัังกล่่าวมากำำ�หนดตััวแปร เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจัยั ใน ขั้้�นที่่� 2 โดยเลืือกใช้้การวิิจัยั เชิิงปริิมาณเพื่่�อ
พยากรณ์์และยืืนยัันแนวทางที่่�ได้้จากการทำำ�การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ตามแนวทางของ (Creswel & Plano Clark,
2011) และ (Creswel, 2013)
จากการลงพื้้�นที่่�วิิจััยเพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ของตลาด
น้ำำ��ท่่าคา เป็็นงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศััยแนวคิิดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนเข้้ามา
เป็็นฐานคิิดในการวิิเคราะห์์ โดยผู้้�วิจัิ ยั เลืือกใช้้วิธีิ กี ารสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) เพื่่�อศึึกษาแนวทาง
การพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ของตลาดน้ำำ��ท่า่ คาจำำ�นวน 10 คน โดยผู้้�วิจัิ ยั เลืือกผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล
หลัักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้้แก่่ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� 2 บ้้านคลองศาลา จำำ�นวน 1 คน ประธาน
บริิหารตลาดน้ำำ��ท่่าคา จำำ�นวน 1 คน กรรมการบริิหารตลาดท่่าคา จำำ�นวน 1 คน ผู้้�ค้้าในตลาด จำำ�นวน 3 คน
นัักท่่องเที่่�ยว จำำ�นวน 3 คน และเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ จำำ�นวน 1 คน มีีการตรวจสอบความน่่าเชื่่�อถืือของการวิิจััย
โดยใช้้วิธีิ ตี รวจสอบสามเส้้าด้้านข้้อมููลที่่�ต่่างกััน (Data Triangulation) และทำำ�การตรวจเส้้าอื่่�นๆ ควบคู่่�ไปด้้วย
ได้้แก่่ เส้้าด้้านผู้้�วิิจััย และเส้้าด้้านทฤษฎีี โดยทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลจากแหล่่างข้้อมููลหลายๆ แห่่ง จนกระทั่่�ง
ไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง หรืือเรีียกว่่า ข้้อมููลถึึงจุุดอิ่่�มตััว (สุุภางค์์ จัันทวานิิช, 2546) และสามารถตอบวััตถุุประสงค์์
ได้้อย่่างครบถ้้วนและชััดเจน (ทวีีศัักดิ์์� นพเกษร, 2549)
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการศึึกษาแนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน กรณีีศึกึ ษาตลาดน้ำำ��ท่า่ คาด้้วย
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก พบว่่า ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลกล่่าวถึึงข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวของ
ตลาดน้ำำ��ท่่าคา จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนที่่�ทำำ�ให้้ตลาดน้ำำ��ท่่าคาเป็็นที่่�นิิยมในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวและคงอยู่่�มา
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เป็็นเวลานาน นำำ�มาซึ่ง่� แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ทำำ�ให้้ก่อ่ ให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
ในการเป็็นหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนต่่อไป ดัังนี้้�
	จุุดเด่่นของตลาดน้ำำ��ท่่าคา
หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตลาดน้ำำ��ท่่าคา เป็็นตลาดน้ำำ��ที่่�มีีความเก่่าแก่่ มีีภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นและ
มีีอััตลัักษณ์์ของชุุมชน มีีความโดดเด่่นและน่่าค้้นหา เช่่น การขายของทางน้ำำ�� ผัักปลอดสารพิิษ มีีฐานเรีียนรู้้�
การทำำ�น้ำำ��ตาลมะพร้้าวเพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยวสามารถเรีียนรู้้�ภููมิิปััญญาของชุุมชน เป็็นต้้น สามารถสะท้้อนถึึง
วััฒนธรรม วิิถีชีี วิี ติ คนไทยในชนบท และคนไทยสมััยก่่อน ผู้้�ค้า้ ขายในตลาดน้ำำ��ท่า่ คา รวมถึึงคนในชุุมชนมีีความ
รัักใคร่่สามััคคีีและมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาเยืือน มีีภาคีีเครืือข่่ายการพััฒนาร่่วมทำำ�กิิจกรรมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง มีีคณะกรรมการที่่�มีีศัักยภาพในการร่่วมกัันวางแผนขัับเคลื่่�อน จาก
การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยชาวบ้้านเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดทิิศทางและตััดสิินใจคนในชุุมชน
ตลาดน้ำำ��ท่า่ คา มีีความภาคภููมิิใจในตนเอง คนในชุุมชนชนตลาดน้ำำ��ท่า่ คา มีีช่อ่ งทางการตลาดในการขายสิินค้้า
เกษตรและผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนที่่�หลากหลาย ตลาดน้ำำ��ท่า่ คาสามารถจััดการให้้เกิิดผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่
คนในชุุมชนตลาดน้ำำ��ท่่าคา มีีการกระจายรายได้้สู่่�สาธารณประโยชน์์ของชุุมชนตลาดน้ำำ��ท่่าคา ยัังคงใช้้วิิถีีชีีวิิต
แบบดั้้�งเดิิม คืือ การพายเรืือ ผู้้�ค้้าขายในตลาดจะไม่่มีีการใช้้เรืือยนต์์และใช้้เพีียงเรืือพายเท่่านั้้�น มีีที่่�พัักโฮม
สเตย์์และรีีสอร์์ทที่่�น่่าสนใจ เพีียงพอต่่อการเข้้าพััก และมีีกิจิ กรรมให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยวได้้เก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์
การเดิินทางมายัังตลาดน้ำำ��ท่่าคาไม่่ไกลจากแหล่่งท่่องเที่่�ยวอื่่�นๆ เช่่น ตลาดน้ำำ��อััมพวา ตลาดน้ำำ��บางน้้อย และ
ตลาดน้ำำ��สามอำำ�เภอ เป็็นต้้น กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวมีีความหลากหลาย ภาชนะส่่วนใหญ่่ของตลาดน้ำำ��ท่า่ คา จะ
ทำำ�จากวััสดุุจากธรรมชาติิเป็็นส่่วนใหญ่่ที่่�เป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของคนในชุุมชนคนในชุุมชนมีีแผนการพััฒนา
หมู่่�บ้้านอยู่่�เสมอ โดยร่่วมกัันลงแขกลงคลองเพื่่�อกำำ�จััดผัักตบชวาและขยะเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
	จุุดด้้อยของหมู่่�บ้้านคลองศาลา
ตลาดน้ำำ��ท่่าคา ยัังไม่่มีีความหลาหลายของกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อดึึงดููดคนมากนััก จะเป็็นความชื่่�น
ชอบของนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกลุ่่�มในการเดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยวยัังตลาดน้ำำ��ยังั ไม่่มีรี ถสาธารณะบริิการจากตััว
เมืืองมายัังตลาดน้ำำ��ท่่าคาโดยตรงหากไม่่มีีรถส่่วนตััวจะเดิินทางลำำ�บากในการเข้้าถึึงตลาดน้ำำ��ท่่าคา ยัังไม่่มีี
ประเพณีีและวััฒนธรรมที่่�บ่่งบอกถึึงความเป็็นตลาดน้ำำ��ท่า่ คาอย่่างชััดเจน เช่่น วััฒนธรรมการแต่่งกาย วััฒนธรรม
ด้้านภาษา และวััฒนธรรมด้้านอาหารพื้้�นถิ่่�นอาหารและสิินค้้าของตลาดน้ำำ��ท่า่ คา มีีราคาไม่่สููงมาก แต่่มีจำี ำ�นวน
น้้อยและยัังไม่่มีีความหลากหลาย ยัังไม่่มีีการนำำ�วิิธีีการคััดแยกขยะมาใช้้อยากชััดเจน แม้้ว่่าตลาดน้ำำ��ท่่าคา จะ
มีีการใช้้ภาชนะส่่วนใหญ่่จะทำำ�จากวััสดุุจากธรรมชาติิ แต่่เมื่่�อนำำ�กลัับบ้้านยัังคงมีีการใช้้ถุุงพลาสติิกอยู่่�เป็็น
จำำ�นวนมาก
จากข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะดัังกล่่าว การกำำ�หนดเป้้าหมายและแนวทางการพััฒนาของหมู่่�บ้้านเป็็น
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ทั้้�งนี้้�แนวทางการพััฒนาของหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน กรณีีศึกึ ษาตลาดน้ำำ��ท่า่ คา จากการสััมภาษณ์์
เชิิงลึึก สามารถแบ่่งออกเป็็น 3 มิิติิ ในการนำำ�มาซึ่่�งความยั่่�งยืืนของการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ดัังนี้้�
	มิิติิที่่� 1 ด้้านสัังคม วััฒนธรรม และประเพณีี
แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนของตลาดน้ำำ��ท่่าคา ด้้านสัังคม วััฒนธรรม และประเพณีี
ควรมีีการค้้นหาอััตลัักษณ์์ของประเพณีีและวััฒนธรรมของชุุมชนที่่�ยัังไม่่มีีความชััดเจน เช่่น วััฒนธรรมการ
แต่่งกาย วััฒนธรรมด้้านภาษา และวััฒนธรรมด้้านอาหารพื้้�นถิ่่�น เพื่่�อทำำ�การส่่งเสริิม สืืบทอด และเผยแพร่่
วััฒนธรรมดัังกล่่าวให้้เห็็นเป็็นรููปธรรม ควรมีีการจััดกิิจกรรมให้้กัับคนในชุุมชนเพื่่�อมุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้างและ
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ดำำ�รงความสามััคคีีของคนในชุุมชน สร้้างชุุมชนให้้เกิิดความตระหนัักและภาคภููมิิใจในมรดกทางสัังคมและการ
กลัับคืืนถิ่่�นของคนในชุุมชนเพื่่�อเป็็นพลัังดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ของคนในชุุมชน ส่่วนการติิดต่่อปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างคนในชุุมชนกัับคนภายนอกชุุมชนนั้้�น อาจมีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวให้้กลัับมาเที่่�ยวยััง
ตลาดน้ำำ�� ด้้วยการเพิ่่�มเติิมกิิจกรรมทางด้้านการท่่องเที่่�ยว เช่่น การจััดกิิจกรรมวิ่่�ง หรืือปั่่�นจัักรยาน เพื่่�อเป็็นการ
สร้้างประสบการณ์์และความประทัับใจให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาท่่องเที่่�ยว และในเรื่่�องของการคมนาคม ที่่�หาก
ไม่่มีรี ถส่่วนตััวจะเดิินทางลำำ�บากในการเข้้าถึึงตลาดน้ำำ��ท่า่ คานั้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีการนำำ�เข้้าประชาคมของหมู่่�บ้้าน
ในการทำำ�แผนชุุมชน เพื่่�อหาแนวทางร่่วมกัันในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเข้้าถึึงแหล่่งท่่องเที่่�ยว ด้้วยรถโดยสาร
สาธารณะเพิ่่�มความสะดวกสบายและโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งท่่องเที่่�ยวของผู้้�ที่่�ต้อ้ งการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยว
ยัังตลาดน้ำำ��ท่่าคา
	มิิติิที่่� 2 ด้้านเศรษฐกิิจ
แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนของตลาดน้ำำ��ท่า่ คา ด้้านเศรษฐกิิจ ควรมีีการส่่งเสริิมอาชีีพ
เพิ่่�มความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนให้้มีีความหลากหลายและมีีความน่่าสนใจ เพื่่�อดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว
โดยมุ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�และฝึึกอาชีีพให้้กัับคนในชุุมชนเพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังการผลิิตสิินค้้าที่่�หลากหลาย ขจััดความ
ยากจน นำำ�ไปสู่่�ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคนในชุุมชน โดยมีีการสร้้างนวััตกรรมต่่างๆ เพื่่�อดึึงดููดลููกค้้า เช่่น การจ่่าย
เงิินทางออนไลน์์ เป็็นต้้น
	มิิติิที่่� 3 ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
แนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนของตลาดน้ำำ��ท่่าคา ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ควรมีีการจััดการ
วััชพืืชและขยะโดยนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ไป เพื่่�อเป็็นการสร้้างพลัังงานสะอาดให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชนแทนการ
ทิ้้�งเปล่่า จััดให้้มีีการคััดแยกขยะ ด้้วยการส่่งเสริิมความรู้้�ให้้กัับผู้้�ค้้าและนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวยััง
ตลาดน้ำำ��ท่่าคา และออกมาตรการ กฎและระเบีียบเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ให้้แก่่ผู้้�ที่่�ค้้าขายในตลาด
น้ำำ��ท่า่ คา และนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวยัังตลาดน้ำำ��ท่า่ คาทั้้�งนี้้�การแก้้ไขปััญหาการใช้้ภาชนะจากวััสดุุ
จากธรรมชาติิ แต่่เมื่่�อนำำ�กลัับบ้้านยัังคงมีีการใช้้ถุงุ พลาสติิกอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก อาจแก้้ไขโดยการสร้้างนวััตกรรม
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในการผลิิตภาชนะใส่่สินิ ค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้ตลาดน้ำำ��ท่า่ คาเป็็นตลาด
น้ำำ��ปลอดขยะ (Zero Waste) เช่่น ขอคำำ�ปรึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาในการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์จากการใช้้ถุุง
พลาสติิกในการส่่งสิินค้้ากลัับบ้้าน เป็็นบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ช่่วยลดการใช้้ขยะประเภท
พลาสติิกที่่�ส่่งผลต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
	ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการพยากรณ์์และยืืนยัันแนวโน้้มการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��จากการวิิเคราะห์์
และจััดทำำ�แนวทางทางการพััฒนาของหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกจึึงทำำ�การเลืือก
ใช้้การวิิจััยเชิิงปริิมาณในการพยากรณ์์และยืืนยัันแนวทางดัังกล่่าว ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่
นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยที่่�เดิินทางมาเที่่�ยวตลาดน้ำำ��ท่า่ คา ที่่�ไม่่ทราบจำำ�นวนที่่�แน่่นอน ได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ
384 คน (กััลยา วานิิชย์์บััญชา, 2544) แต่่เพื่่�อป้้องกัันความผิิดพลาดจึึงสำำ�รองตััวอย่่างไว้้จำำ�นวน 18 คน ดัังนั้้�น
ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างสำำ�หรัับการวิิจััยในครั้้�งนี้้� คืือ จากนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความเต็็มใจและให้้ข้้อมููลเท่่ากัับ 402 คน
(สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิคส์์ (Logistic Regession) นั้้�นจะต้้องใช้้ขนาดตััวอย่่าง n ≥ 30 เท่่า
ของขนาดตััวแปร ซึ่่�งมีีค่่าเท่่ากัับ 90 ตััวอย่่าง ซึ่่�งการทดลองในครั้้�งนี้้� ใช้้ขนาดตััวอย่่างจำำ�นวน 402 คน ถืือว่่า
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เป็็นไปตามเกณฑ์์การกำำ�หนดขนาดตััวอย่่าง) โดยเลืือกใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างโดยไม่่ใช้้ความน่่าจะเป็็น (NonProbability Sampling) ด้้วยวิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บรวมรวมข้้อมููล ประกอบด้้วย 3 ส่่วน โดยส่่วนที่่� 1
และส่่วนที่่� 2 เป็็นลัักษณะแบบเลืือกตอบ (Checklist) เพื่่�อสอบถามข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม และ
สอบถามเกี่่�ยวกัับลัักษณะการเดิินทาง และวััตถุุประสงค์์ของการเดิินทาง และส่่วนที่่� 3 เป็็นคำำ�ถามแบบ
มาตราส่่วนประมาณค่่าตามวิิธีีของ Likert (Rating Scale) โดยแต่่ละข้้อแบ่่งเป็็น 5 ระดัับ คืือ เห็็นด้้วยมาก
ที่่�สุุด (5) เห็็นด้้วยมาก (4) เห็็นด้้วยปานกลาง (3) เห็็นด้้วยน้้อย (2) และเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุุด (1) เพื่่�อสอบถาม
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ�� จำำ�นวน 15 ข้้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
	ผู้้�วิิจัยั ทำำ�การตรวจสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) โดยการนำำ�แบบสอบถามงานวิิจัยั
ไปให้้ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญพิิจารณาความสอดคล้้องและความครอบคลุุมของข้้อคำำ�ถามกัับวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั ด้้วย
การวิิเคราะห์์ค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่่า มีีค่่าระหว่่าง
0.50-1.00 แสดงให้้เห็็นว่่าข้้อคำำ�ถามมีีความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั (ทรงศัักดิ์์� ภู่่�สีีอ่อ่ น, 2551)
โดยข้้อคำำ�ถามทุุกข้้อผ่่านเกณฑ์์และสามารถนำำ�ไปใช้้ในการสอบถามได้้จริิง โดยมีีค่่ามากกว่่า 0.5 ขึ้้�นไปทุุกข้้อ
คำำ�ถาม และทำำ�การวิิเคราะห์์หาความเชื่่�อมั่่�น (Reliability) โดยการนำำ�แบบสอบถามไปทดสอบความเชื่่�อมั่่�นกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่าง จากนั้้�นนำำ�มาวิิเคราะห์์ความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถาม โดยการหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีีค่่าระหว่่าง 0.71-0.90 โดยกำำ�หนดให้้ค่่าความน่่าเชื่่�อถืือได้้
ของสััมประสิิทธิ์์แ� อลฟามีีค่า่ มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.7 แสดงว่่าเครื่่�องมืือมีีค่า่ ความเชื่่�อมั่่�นสููง (Nunnally, 1978)
	ทั้้�งนี้้�สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลมีีด้้วยกััน 2 ส่่วน คืือ สถิิติิเชิิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้้วย สถิิติค่ิ ่าความถี่่� จำำ�นวนร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรอิิสระ โดยใช้้สถิิติิสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สััน เพื่่�อทดสอบคุุณสมบััติิของตััวแปรต้้นและตััวแปรตาม และการวิิเคราะห์์การถดถอย
โลจิิสติิคส์์ (Logistic Regression Analysis : LR)
การพยากรณ์และยืนยันแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ�
จากการนำำ�ผลของตััวแปรที่่�ได้้จากสััมภาษณ์์เชิิงลึึก มาตั้้�งเป็็นข้้อคำำ�ถามเพื่่�อพยากรณ์์และยืืนยัันแนวโน้้ม
การตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ�� เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันแนวทางการพััฒนาของหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
กรณีีศึึกษาตลาดน้ำำ��ท่่าคา ที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกได้้ผล ดัังนี้้�
	ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย จำำ�นวน 204 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 50.7 อายุุ
ระหว่่าง 31 - 40 ปีี จำำ�นวน 230 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 57.2 สถานภาพสมรส จำำ�นวน 267 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
66.4 ระดัับการศึึกษาสููงสุุดปริิญญาตรีี จำำ�นวน 233 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 58 อาชีีพค้้าขาย จำำ�นวน 121 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 30.1 รายได้้ต่่อเดืือน 15,001- 25,000 บาท จำำ�นวน 235 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 58.5 ภููมิิลำำ�เนา
เดิิมอยู่่�ภาคกลาง จำำ�นวน 189 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 47
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
46 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

ตารางที่่� 1	ผลการวิิเคราะห์์ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่า VIF และค่่าสััมประสิิทธิ์์� สหสััมพัันธ์์
ตััวแปร

3

ด้้านสัังคม วััฒนธรรม
และประเพณีี

ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ค่่าเฉลี่่�ย

4.232

4.316

4.299

ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน

0.443

0.429

0.446

ด้้านสัังคม วััฒนธรรม
และประเพณีี (X1)

VIF

2.519

ด้้านเศรษฐกิิจ (X2)

0.710**

1.806

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (X3)

0.668**

0.777**

การตััดสิินใจกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��

-0.302**

-0.295**

2.017
-0.181**

** ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.01
จากตารางที่่� 1 พบว่่า เมื่่�อพิิจารณาค่่า VIF (Variance Inflation Factor) เพื่่�อตรวจสอบปััญหา สหสััมพัันธ์์
(Multicollinearity) ระหว่่างตััวแปร พบว่่า มีีค่่าน้้อยกว่่า 20 แสดงให้้เห็็นว่่า ตััวแปรอิิสระไม่่เกิิดปััญหา
สหสััมพัันธ์์ (Multicollinearity) (พวงรััตน์์ ทวีีรััตน์์, 2543) และการวิิเคราะห์์ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เพื่่�อ
ทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรของการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว โดยการ
ตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว ของตลาดน้ำำ��ท่า่ คา ปััจจััยที่่�มีีค่า่ เฉลี่่�ยมากที่่�สุุด คืือ ด้้าน
เศรษฐกิิจ มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.316 รองลงมาเป็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.299 และด้้านสัังคม วััฒนธรรม และ
ประเพณีี มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.232 ที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั 0.01 นำำ�ไปสู่่�การทดสอบสมมุุติิฐานด้้วยการวิิเคราะห์์การจำำ�แนก
ประเภทและการวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกส์์ขั้้�นตอนต่่อไป
	ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ยัังตลาด
น้ำำ��ท่่าคา ด้้วยวิิธีี Backward Stepwise (Wald) โดยการสร้้างสมการคาดการณ์์ความน่่าจะเป็็นในการตััดสิิน
ใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ�� จากการพิิจารณาค่่าสถิิติิ ดัังนี้้�
ตารางที่่� 2 การทดสอบความเหมาะสมของตััวแบบ ด้้วยสถิิติิของ -2Log likelihood, Cox & Snell R
Square, Nagelkerke R Square และ Hosmer and Lemeshow
-2Log Likelihood
111.631a

Cox&Snell
R Square
0.098

Nagelkerke
R Square
0.309

Hosmer and Lemeshow
Test
Chi - Squre
df
Sig
5.654
8
0.686
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จากตารางที่่� 2 การทดสอบความเหมาะสมของโมเดลด้้วยสถิิติิของ Hosmer and Lemeshow พบว่่า
มีีค่่า sig > 0.05 ทำำ�ให้้ทราบว่่า Model มีีความเหมาะสมในการอธิิบายการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยว
ซ้ำำ��ยัังตลาดน้ำำ��ท่่าคา ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05 และค่่า Nagelkerke R Square เท่่ากัับ 0.309 ทำำ�ให้้ทราบว่่า
ตััวแปรอิิสระในโมเดลสามารถอธิิบายโอกาสในการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ยัังตลาดน้ำำ��ท่่าคา
ได้้ร้้อยละ 30.9
ตารางที่่� 3 แสดงการวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกส์์ ตััวแปรที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��
ตัวแปร
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี (X1)
ด้านเศรษฐกิจ (X2)
ด้านสิ่งแวดล้อม (X3)
Constant

B
-2.519**
-2.797**
2.339*
8.651**

** ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.01, * ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05

S.E.
0.769
0.910
0.925
2.324

Wald
10.742
9.445
6.397
13.855

df
1
1
1
1

Sig
0.001
0.002
0.011
0.000

Exp (B)
0.081
0.061
10.369
5716.118

จากตารางที่่� 3 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�การถดถอยโลจิิสติิกส์์ของตััวแบบการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยว
ซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว พบว่่า ตััวแปรอิิสระที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว
คืือ ตััวแปรด้้านสัังคม วััฒนธรรมและประเพณีี ด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
และสามารถเขีียนสมการการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิกส์์ได้้ ดัังนี้้�
Z = 8.651 + 2.339 (X3) - 2.519(X1)- 2.797(X2)
ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า ปััจจััยทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ ด้้านสัังคม วััฒนธรรม (X1) และประเพณีี ด้้านเศรษฐกิิจ (X2) และ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (X3) ที่่�มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิต่่อการการตััดสิินใจเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.01และ 0.05 มีีร้้อยละการพยากรณ์์ถููกต้้อง เท่่ากัับ 30.9
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึึกษาแนวทางการพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน กรณีีศึกึ ษาตลาดน้ำำ��ท่า่ คา จาก
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกทำำ�ให้้ทราบว่่าตลาดน้ำำ��ท่า่ คามีีความโดดเด่่นในเรื่่�องของความคงอััตลัักษณ์์ของวิิถีชีี วิี ติ ของ
คนชนบท การเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ข� องชุุมชนที่่�มีีความเก่่าแก่่ มีีที่่�พักั ที่่�สามารถรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามายัังชุุมชน
และมีีกิิจกรรมให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้ทำ�กิ
ำ ิจกรรมร่่วมกััน อัันเป็็นการสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวแต่่ยัังมีี
กิิจกรรมในการดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวไม่่มากนััก ชุุมชนจึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะมองหากิิจกรรมหรืือโปรแกรมการ
ท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชนที่่�สามารถสร้้างประสบการณ์์ ความประทัับใจที่่�สามารถดึึงดููดให้้
นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ�� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ มนััสสิินีี บุุญมีีศรีีสง่่า (2556) พบว่่า
องค์์ประกอบด้้านทรััพยากรการท่่องเที่่�ยวเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการสร้้างจุุดเด่่นหรืืออััตลัักษณ์์การ
ท่่องเที่่�ยว ของอำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ในการดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว และนอกเหนืือจากศัักยภาพ
ทางด้้านทรััพยากรการท่่องเที่่�ยว กลุ่่�มการท่่องเที่่�ยวชุุมชนนั้้�น บ้้านโคกไคร ยัังมีีศัักยภาพทางด้้านการบริิการ
และการให้้ประสบการณ์์ที่่�มีีคุุณภาพแก่่นัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางมา
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ท่่องเที่่�ยว เนื่่�องจากการจััดการการท่่องเที่่�ยวในปััจจุุบัันนัักท่่องเที่่�ยวจะให้้ความสำำ�คััญกัับประสบการณ์์ หรืือ
ความเพลิิดเพลิินใจ ประกอบกัับการเดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยวยัังไม่่สะดวกมากนัักสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทาง
โดยรถโดยสาร ซึ่่�งการดำำ�เนิินการพััฒนาสู่่�การเป็็นหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�
ต้้องมีีการศึึกษาถึึงองค์์ประกอบของการท่่องเที่่�ยวซึ่่�งประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ คืือ สิ่่�งดึึงดููดใจ การเข้้าถึึง
กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว ที่่�พัักแรม และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก (Dickman, 1996) เพื่่�อเป็็นฐานในการวางแนวทาง
และกำำ�หนดทิิศทางในการที่่�จะพััฒนาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนไปสู่่�ความยั่่�งยืืน โดยหลัักการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบหลััก คืือ1) ด้้านเศรษฐกิิจ 2) ด้้านสัังคมวััฒนธรรม 3) สิ่่�งแวดล้้อม (ธนััชชา
ฤทธิ์์�เดช, 2558) และสิ่่�งสำำ�คััญประการหนึ่่�งที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืน คืือ การรวบรวมองค์์ความรู้้� ภููมิิปััญญา
สืืบสานสืืบทอด ตลอดจนการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ เกิิดความรััก ความภาคภููมิิในความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของมีีส่่วน
ร่่วมในทรััพยากรของชุุมชนและเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้ก� ารทำำ�งานร่่วมกัันในที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�การมีีส่ว่ นร่่วมของคนใน
ชุุมชนที่่�ไม่่มีีส่่วนในการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวโดยตรงเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว ทั้้�งนี้้�การมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชนนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการจััดการความรู้้�ที่่�ส่่งผลให้้สมาชิิกในชุุมชนมีีความรู้้� และทัักษะในการ
จััดการการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนซึ่่�งผลการวิิจััยในส่่วนนี้้�สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ (Zapata et al., 2011)
พบว่่า การเรีียนรู้้�และประสบการณ์์ของผู้้�ประกอบการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนและสร้้างความเข้้มแข็็งของการท่่องเที่่�ยวชุุมชนซึ่่�งจากผลการวิิจัยั ก็็ทำำ�ให้้ทราบถึึงแนวทางการพััฒนา
ของหมู่่�บ้้านโดยชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ในด้้านมิิติด้ิ า้ นสัังคม วััฒนธรรมและประเพณีี มิิติด้ิ า้ นเศรษฐกิิจ และมิิติด้ิ า้ น
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อใช้้ในการกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาให้้ไปในทิิศทางเดีียวกััน และก่่อเกิิดเป็็นความยั่่�งยืืนต่่อไป
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนควรมีีการบููรณาการทำำ�งานในทุุกภาคส่่วน ภายในหมู่่�บ้้าน ระหว่่างหมู่่�บ้้าน
ภายนอกหมู่่�บ้้าน และหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน เพื่่�อให้้เกิิดภาคีีเครืือข่่ายในการทำำ�งานเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียน
รู้้�เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของการเป็็นหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนต่่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ควรมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความหลากหลายของกลุ่่�มเป้้าหมายนัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในชุุมชน
ข้้อมููลด้้านอื่่�นๆ ประกอบเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเป็็นฐานคิิดในการวางแผนยุุทธศาสตร์์และกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานที่่�
กว้้างขึ้้�น
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