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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา 1) เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวตั

วิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 2) เพ่ือศกึษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชุมชนโอทอปนวตัวิถี 3) 
เพ่ือสรา้งแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนวิธีการ
ศกึษาวิจยัครัง้นี ้ใชห้ลกัการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูท่ี้มี
สว่นเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิ เจา้หนา้ท่ีส  านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปทมุธานีและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
โดยใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสนทนาแบบกลุม่เป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู ผลการศกึษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
ตอ่การมีสว่นรว่มของชมุชน จากแบบสอบถาม พบว่า นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20 ปี - 30 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตรี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 บาท - 20,000 บาท ไดร้บัขอ้มลูทอ่งเท่ียวของชมุชนทาง เพ่ือน/ญาต/ิคนรูจ้กั มีวตัถปุระสงค์
ในการเดินทางเพ่ือพกัผ่อนหรือท่องเท่ียว ส่วนมากเดินทางในช่วงวนัหยุดสดุสปัดาหแ์ละใชจ้่ายต่อการท่องเท่ียวต ่ากว่า  1,000 บาท ความ
คิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนโดยรวม  ดงันี ้ ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงชุมชนท่องเท่ียวและดา้น
องคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว ระดบัความคิดเห็นดีมาก และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียวระดบั
ความคดิเหน็ดี และ ผลการศกึษาการมีสว่นรว่มของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชมุชนโอทอปนวตัวิถี  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศและอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีรบัรูถ้ึงการจดัตัง้โครงการชมุชนโอทอปน
วตัวิถีแต่ไม่ใช่ประชาชนทกุคนท่ีมีส่วนร่วมในโครงการนัน้ เม่ือพิจารณาตามรูปแบบการมีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นการรบัผลประโยชนแ์ละดา้นการประเมินผล มีเพียงประชาชนบางส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการโดยจะมี
ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัเป็นหลกัแลว้จงึมากระจายขอ้มลูใหก้ับประชาชนในพืน้ท่ีทราบ  โดยแนวทางการมีส่วนร่วม
ของชมุชนโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างยั่งยืน คือ การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในดา้นของ
การท่องเท่ียวแก่ประชาชนและพัฒนาศกัยภาพประชาชนเพ่ือใหป้ระชาชนภายในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถรองรบั
นกัท่องเท่ียวไดม้ากขึน้ ผูน้  าชุมชนควรกระจายงานสู่คณะกรรมการหรือลกูบา้นใหม้ากขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายงานใหท้กุคนไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากขึน้ และชุมชนควรออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือตอบรบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและเพิ่มความหลากหลายดา้นรูปแบบ
กิจกรรมและพฒันากิจกรรมการทอ่งเท่ียวใหมี้ความหลากหลายบนพืน้ฐานของทรพัยากรภายในชมุชนและใหมี้ความเหมาะสมกบันกัทอ่งเท่ียว
ทกุกลุม่  
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The purposes of this study are as follows: (1) to study the opinions of tourists towards the participation of the 

Ban Ton Pho community as an OTOP Community; (2) to study the process of the Ban Ton Pho community as an OTOP 
Community; (3) to create a guideline for participation of Ban Ton Pho, Pathumthani province for sustainable tourism. The 
research methodologies were quantitative and qualitative research. The quantitative data were collected from Thai tourists using 
questionnaires as a research instrument. The qualitative research used an in-depth interview form for data collection and asked 
stakeholders in the community, such as the government sector, entrepreneurs and local people. The results of the study on the 
participation of Thai tourists in tourism were as follows: most of the tourists that answered the questionnaire were female, aged 
between 20 to 30 years old, with a Bachelor's degree and an average monthly income between 10,001-20,000 Baht.  Most 
received information about community tourism through friends, relatives, acquaintances and it was their first time traveling. The 
purpose of traveling for leisure and most traveled on the weekend and spent less than 1,000 Baht per trip. The opinions of 
tourists towards activities in the OTOP tourism community of Ban Ton Pho, as follows: tourism resources and access to the 
tourism community was at a very good level. In terms of facilities within the tourism community, there were a good opinion and 
the components of services within the tourism community. The comment level was also very good. The results of the study of in-
depth interviews with local people acknowledged of the establishment of the OTOP Navatwithi Community Project, but not 
everyone was involved in the project. They were considered in accordance with the model of participation in four aspects: the 
benefits of decision-making operations and the evaluation of the community representatives were involved in the project 
activities, such as the village headman, the community committee and others who understood the activities in the project. The 
village headman is an important person in coordinating with government agencies and then distributing information. The village 
headman should distribute more work to committees and local people, to encourage people in the area to participate more in 
tourism and participate in planning for the development of community areas. A comparison of opinions on the OTOP Nawatwithi 
Tourism Community at Ban Ton Pho revealed that the overall opinions of respondents of different ages and genders were not 
different. But the respondents had different educational levels and average monthly income had different overall with a statistical 
significance of 0.05. The participation guidelines of Tourism Community at Ban Ton Pho for sustainable tourism were to create  
knowledge. An understanding of can develop potential so that people from the community can participate in activities and can 
accommodate more tourists. Community leaders should distribute more work to the committee or the residents. In order to 
spread the work so that everyone can participate in more activities and the community should design additional activities to meet 
the needs of tourists and increase the variety of activities and develop tourism activities to be diverse on the basis of resources 
within the community and to be suitable for all types of tourists. 
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สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุครอบครวัท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนนุผูว้ิจยั และเป็นก าลงัใจ
ใหแ้ก่ผูว้ิจยัตลอดมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวนัน้มีความส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย  

การท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศไทยได้อย่างต่อเน่ือง  
แมใ้นขณะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงอย่างในขณะนี ้เศรษฐกิจของประเทศไทยจึงไม่สามารถ
หลีกเล่ียงกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได ้แตก่ารท่องเท่ียวนัน้ยงัสามารถช่วยพยงุเศรษฐกิจของไทยไวไ้ด ้
ซึ่งรายไดส้่วนใหญ่นัน้มาจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย  (ณิชาภทัร 
สรุวฒันานนท,์ 2562) เวน้แต่ในสถานการณท่ี์มีเหตจุ  าเป็นใหต้อ้งปิดประเทศซึ่งนบัอุปสรรคต่อ
ภาคการท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางมาได้ นอกจากรายได้ท่ีได้รับจาก
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวการทอ่งเท่ียวยงัชว่ยสรา้งงานและอาชีพใหแ้ก่ประชาชนภายในประเทศ 
รวมถึงการขยายความเจริญเขา้สู่ภูมิภาคตา่ง ๆ ของประเทศ เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีใหเ้พียงพอและดงึดู
นกัทอ่งเท่ียวใหเ้กิดความสนใจในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ภาครฐัยงัคงส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศโดย
สนับสนุนให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศ เพ่ือส่งเสริมใหร้ะบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียวในไทยหมนุเวียนไดดี้ยิ่งขึน้  

ในการสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวภายในประเทศ ภาครฐับาลไดจ้ดัตัง้โครงการและมาตรการ 
เพ่ือสนบัสนนุและกระตุน้การทอ่งเท่ียวภายในประเทศ เชน่ การทอ่งเท่ียวเมืองรอง กระตุน้ใหค้นใน
ประเทศออกมาท่องเท่ียวเมืองรอง เพ่ือเป็นกระจายนักท่องเท่ียวและเป็นการกระจายรายไดสู้่
ภูมิภาคอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562) ทัง้นีท้างภาครฐัยงัมีการส่งเสริม
การทอ่งเท่ียวชมุชน โดยการน าโครงการหนึ่งต  าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์(OTOP) มาพฒันา ตอ่ยอดเป็น
โครงการชุมชนท่องเท่ียว โอทอปนวตัวิถี เพ่ือยกระดบัผลิตภัณฑส์ินคา้โอทอป (OTOP) ใหมี้
มาตรฐาน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 มีแนวคดิในการสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนและเศรษฐกิจของชมุชนทอ้งถ่ิน โดย
ใหท้กุหน่วยงานนัน้มีส่วนรว่มตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนอ านาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ในด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและ 
การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนทอ้งถ่ินใหมี้ความมั่นคง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพและความเขม้แข็งแก่
ชมุชน (กรมพฒันาชมุชน, 2561) 

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP (โอทอป) นวัตวิถี เป็นโครงการท่ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับ 
การพฒันาอาชีพ เพิ่มรายไดแ้ละยกระดบัเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็ง โดยเช่ือมโยงชุมชน
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ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีเขา้กบัเสน้ทางการท่องเท่ียวเมืองหลกั เมืองรอง และแอ่งท่องเท่ียว1 เป็น
การเปล่ียนผา่นยคุโดยการเพิ่มชอ่งทาง เพิ่มพืน้ท่ีส  าหรบัการขายสินคา้โดยขายสินคา้ภายในชมุชน
ท่ีมาจากการทอ่งเท่ียว  ใชภู้มิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรมและความคิดสรา้งสรรคเ์ปล่ียนแปลงเป็น
รายได้โดยท่ีชุมชนเป็นเจ้าบ้านท่ีดี รวมทั้งมีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวระดับชุมชนท่ีดึง
เอกลกัษณห์รือเสน่หข์องชุมชนท่ีมาจากตน้ทนุต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตน้ทุน
ทางดา้นวฒันธรรมหรือภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน (Strength with 
in) โดยมีหมู่บา้นท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมดจ านวน 3,273 หมู่บา้น จาก 76 จังหวัด ผ่านการ
คดัเลือกในระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวัด โดยการพิจารณาจากพืน้ท่ีท่ีโดดเด่นในศกัยภาพและ
ความพรอ้มของหมู่บา้นตามหลักเกณฑก์ารพิจารณาพืน้ท่ีด  าเนินงานโครงการ และคดัเลือกอีก
จ านวน 160 หมูบ่า้น เพ่ือเป็นชมุชนทอ่งเท่ียวดีเดน่ (กรมพฒันาชมุชน, 2561)  

ชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เป็นหมู่บา้นท่ี
ผ่านการคัดเลือกจากกรมพัฒนาชุมชนให้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
ซึ่งหมู่บา้นตน้โพธ์ินัน้ไดร้บัรางวัลต่าง ๆ ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศหมู่บา้นดีเด่นระดบัเขตและระดบั
จงัหวดัปี 2561 และรางวลัรองชนะเลิศหมู่บา้นดีเดน่ อนัดบั 1 ระดบัภาคกลางปี 2561 ทัง้นีย้งัเป็น
หมู่บา้นตน้แบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจ าปี 2558 และหมู่บา้นตน้โพธ์ิเป็น 1 ใน 160 หมู่บา้นท่ี
ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นชมุชนทอ่งเท่ียวดีเดน่ ภายในชมุชนมีความน่าสนใจในหลากหลายดา้น เช่น ดา้น
วิถีชีวิต ดา้นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี บา้นตน้โพธ์ิเป็นชุมชนชาวไทยเชือ้สายมอญท่ี
อาศยัอยู่ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เจา้พระยา ในอดีตชาวมอญอพยพหนีภัยสงครามมาจากเมือง
เมาะตะมะ เขา้มาอาศยัอยู่บริเวณนีแ้ละมีวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นศนูยร์วมจิตใจดา้นศาสนา
ของคนชมุชนบา้นตน้โพธ์ิ และเป็นวดัซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจงัหวดัปทมุธานี เดิมช่ือ
วัดมะขามใต้ (แผ่มังโกล่น) ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสงัฆราชเจา้ทรงเป็นผูบู้รณะปฏิสงัขรณว์ดัแห่งนีใ้หมี้ความเจริญรุง่เรืองขึน้มา จดุเดน่ของบา้น
ตน้โพธ์ิ คือ ตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ท่ีมีอายุกว่า 150 ปี รวมถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัชาว
มอญในอดีต ไดแ้ก่ วดัชินวรารามวรวิหารและวดัเจตวงศท่ี์ในปัจจบุันเป็นวดัรา้งและกรมศิลปากร
ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติปีพ.ศ. 2530 นอกจากนัน้ภายในชุมชนมีการจดัตัง้แหล่ง
การเรียนรู ้เพ่ือรองรบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจตอ้งการเขา้มาเรียนรู้ในดา้นวฒันธรรมหรือ
ภูมิปัญญาต่าง ๆ โดยมีปราชญช์าวบา้นและสมาชิกในหมู่บา้นเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้ดว้ยมรดก
ทางภูมิปัญญาต่าง ๆ ของบา้นตน้โพธ์ิชุมชนไดน้  ามาประยกุตใ์ชก้ับดา้นท่องเท่ียวในรูปแบบของ

                                                           
1 แอง่ทอ่งเท่ียว หมายถึง พืน้ท่ีท่ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวมากกวา่ 2 แหง่ขึน้ไป 
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การจดักิจกรรมฐานตา่ง ๆ และเสน้ทางท่องเท่ียวในชมุชน เช่น การท าสไบมอญ การแสดงร  ามอญ 
การท าน า้มนัเหลืองจากสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากนกัท่องเท่ียวจะได้รบัความรูแ้ลว้ชุมชนยงัได้
เผยแพร่วัฒนธรรมสู่คนภายนอก และเป็นการสรา้งรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑแ์ละจากการ
ทอ่งเท่ียว  

จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาเรื่องการศกึษากระบวนการการมีส่วน
รว่มของชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน เพ่ือทราบถึงระบบการจดัการระหว่างภาครฐับาลและชุมชน กระบวนการการมีส่วน
รว่มของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชมุชนโอทอปนวตัวิถี ตลอดจนระบบการบริหารจดัการต่าง ๆ 
ภายในชมุชนท่ีสง่ผลใหช้มุชนประสบความส าเรจ็ในการเป็นหมูบ่า้นทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอป 

นวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชุมชนโอทอป 

นวตัวิถี 
3. เพ่ือสรา้งแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวตัวิถี  

บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
2. ทราบถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชุมชนโอทอป 

นวตัวิถี 
3. ได้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิถี บ้านต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง  

จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศกึษาดา้นกระบวนการการมีส่วนรว่มของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชมุชนโอทอปน
วตัวิถี เพ่ือน ามาสรา้งแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 
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ขอบเขตด้านสถานที ่
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้

มาเลือกซือ้ผลิตภณัฑภ์ายในชมุชน โดยการผา่นแหลง่การทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ท่ีเป็นจดุเช่ือมโยง  
2. แหล่งท่องเท่ียว หมายถึง พืน้ท่ีหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรือท่ี

มนษุยส์รา้งขึน้ เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงามหรือมีคณุคา่จนสามารถดงึดดูใจนกัท่องเท่ียว 
3. แอ่งท่องเท่ียว หมายถึง พืน้ท่ีท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากกว่า 2 แห่งขึน้ไป เช่น ชุมชน

ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี มีจุดท่องเท่ียวทัง้หมด 5 จุด 
ไดแ้ก่ ตน้โพธ์ิอายุกว่า 150 ปี วัดเจตวงค ์วัดชินวรารามวรวิหาร ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิและจดุชมทศันียภาพรมิฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยา 

4. การมีสว่นรว่ม หมายถึง การแสดงออกทางความคิด การวางแผน และการด าเนินการ
ของสมาชิกในกลุ่มและผู้ไดร้บัผลกระทบในการจัดท ากิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวหรือดา้นอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหผ้ลลพัธท่ี์ตอ้งการมีทิศทางไปในทางเดียวกนั 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ส าหรับการศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเท่ียว 

โอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่ งยืน ผู้วิจัยได้ก าหนด 
กรอบแนวคดิไว ้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูนกัท่องเท่ียว 
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- ระดบัการศกึษา 

การมีสว่นรว่มของชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอป 
นวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

- ดา้นการตดัสินใจ 
- ดา้นการด าเนินงาน 
- ดา้นการรบัผลประโยชน ์
- ดา้นการประเมินผล 

แนวทางการมีสว่นรว่มของ 
ชมุชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

องคป์ระกอบของทรพัยากรการทอ่งเท่ียว 4A’s 
- สิ่งดงึดดูใจ (Attractions)  
- การเขา้ถึง (Accessibility)  
- สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  
- องคป์ระกอบของการบริการ (Ancillary 

Service)  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี
บา้นตน้โพธ์ิ จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวัด
ปทมุธานี 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นรว่ม 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยชมุชน 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 
6. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
7. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความคดิเห็น 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ข้อมูลพืน้ฐานชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถ ีบ้านต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

บ้านต้นโพธ์ิเป็นชุมชนชาวไทยเชื ้อสายมอญท่ีอาศัยอยู่ริมฝ่ังตะวันตกของแม่น ้า
เจา้พระยา ในอดีตชาวมอญไดอ้พยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองเมาะตะมะเขา้มาอาศยัอยู่ใน
บริเวณนีจ้  านวนกว่า 300 ครวัเรือน และชุมชนบา้นตน้โพธ์ิยังมีการสืบทอดประเพณีมอญ ซึ่งช่ือ
ของหมู่บา้นตน้โพธ์ิ เกิดจากบริเวณท่ีมีการก่อตัง้ชุมชนในบริเวณพืน้ท่ีตัง้มีตน้โพธ์ิขนาดใหญ่อยู ่
รมิแมน่ า้เจา้พระยา ซึ่งในอดีตมีการสญัจรทางน า้ตน้โพธ์ิจงึเป็นสญัลกัษณข์องชมุชนใหค้นท่ีสญัจร
ผ่านทราบเม่ือมาถึงบริเวณนี ้ทัง้นีภ้ายในชุมชนมีศาสนสถานท่ีเป็นศนูยร์วมจิตใจดา้นศาสนา คือ 
วัดชินวราราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานี  เดิมช่ือวัดมะขามใต ้ 
(แผม่งัโกลน่) ตอ่มาสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิรวิฒัน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ทรง
เป็นผูบ้รูณะวดัแหง่นีใ้หมี้ความเจรญิรุง่เรืองขึน้มา  

สภาพพืน้ที ่ 
ชุมชนบ้านต้นโพธ์ิเป็นพื ้นท่ีราบลุ่ม พื ้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของบ้านเรือน มีพื ้นท่ี

เกษตรกรรมทัง้หมด 45 แบง่เป็นพืน้ท่ีท านา 15 ไร ่และพืน้ท่ีท าสวน 30 ไร ่เสน้ทางส าหรบัสญัจร
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สายหลัก คือ ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี และเสน้ทางสัญจรระหว่างหมู่บา้น คือ ถนนปทุมธานี -
นนทบรุี (สายใน) 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั วดัน า้วน หมูท่ี่ 5 ต  าบลบางเดื่อ 
ทิศใต ้  ตดิตอ่กบั คลองวดัเจตวงศ ์หมูท่ี่ 6 ต  าบลบางขะแยง 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั แมน่  า้เจา้พระยา 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั หมูท่ี่ 6 และ 10 ต  าบลบางควูดั 
แหล่งท่องเทีย่วภายในชุมชน 
วดัเจตวงศ ์ตัง้อยู่ริมฝ่ัง แม่น า้เจา้พระยาทิศตะวนัตก ติดกับวดัชินวรารามวรวิหาร เป็น

วดัโบราณวดัหนึ่งสนันิษฐานว่าสรา้งในสมยักรุงรตันโกสินทรต์อนตน้ สงัเกตจากรูปทรงของโบสถ์
ก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก มีช่องประตเูดียวแบบโบสถม์หาอุต และหนา้ต่างขา้งละ 3 ช่อง ส่วนของ
หนา้บนัเป็นลวดลายปูนป้ันพรรณพฤกษามีเทพพนมอยู่ตรงกลาง พาไลชายคามีลักษณะเป็น  
ปีกนกย่ืนมาดา้นหนา้กันฝน ผนังก่อดว้ยอิฐ หลังคามุงกระเบือ้ง ภายในโบสถป์ระดิษฐานพระ
ประธานปางมารวิชยับนฐานชกุชี และฝาผนงัในอโุบสถมีภาพจิตรกรรมพทุธประวตัิตัง้แตใ่นอดีตท่ี
มีความสวยงามและควรค่าแก่การศึกษา ดา้นหนา้มีเจดียเ์ก่า 3 องค ์โดยรอบมีฐานเสมาอยู่ทัง้ 8 
ทิศ กรมศิลปากรขึน้ทะเบียนโบราณสถาน เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2551 
ไดท้  าการบรูณะอโุบสถควบคูก่บัอนรุกัษภ์าพจิตรกรรมฝาผนงั 

วัดชินวรารามวรวิหาร เดิมช่ือ วัดมะขามใต้ (แผ่มังโกล่น) สร้างขึ ้นในสมัยกรุง
รตันโกสินทร ์ในช่วงรชักาลท่ี 2 วัดมะขามใต ้ตัง้อยู่ใกลก้ับวัดรา้ง คือ วัดในและวัดคลองควาย  
วัดมะขามใต้เป็นวัดมอญในสมัยหม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
พรอ้มกบัพระรามญัมนีุ (สดุ) และเป็นเจา้คณะเมืองในขณะเดียวกนันัน้ ไดม้อบวดัรา้งทัง้ 2 วดัให้
รวมเข้ากับวัดมะขามใต้ ทั้ง สาม วัดจึ ง รวมกัน เ ป็นวัดมะขามใต้ พระ เจ้าวรวงศ์เ ธอ  
กรมหลวงชินวรสิริรฒัน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ทรงปฏิสงัขรณว์ดัแห่งนี ้ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอ 
กรมหลวงชินวรสิริรัตน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ.2481 พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ยกวดัมะขามใต้ใหเ้ป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหารเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด และเพ่ือเป็นการเฉลิม 
พระเกียรตคิณุพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก 
วดัมะขามใตเ้ป็นวดัชินวราราม วนัท่ี 7 มิถนุายน 2841 

 
 



  8 

จ านวนประชากรและครัวเรือน  
จ านวนครวัเรือนทัง้สิน้ 733 ครวัเรือน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดปทุมธานี 

กรมการพฒันาชมุชน, 2561) 
จ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,148  คน แบง่เป็นเพศชายและเพศหญิง ดงันี ้
เพศชาย 539 คน  
เพศหญิง 609 คน 
ในจ านวนนีมี้ผูส้งูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) จ  านวน 242 คน แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง 

ดงันี ้
เพศชาย 107  คน  
เพศหญิง 135  คน   
ผูพ้ิการ จ านวน 76 คน แบง่เป็นเพศชายและเพศหญิง ดงันี ้
เพศชาย 44  คน  
เพศหญิง 32  คน 

การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลกัของครวัเรือน ไดแ้ก่ รบัจา้ง รบัราชการ คา้ขาย ท าสวน และธุรกิจส่วนตวั 

เป็นตน้ 
หมู่บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเป็นหมู่บา้นท่ีผ่านการคดัเลือกจาก 

กรมพฒันาชุมชนใหเ้ขา้ร่วมโครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีและไดร้บัเลือกใหเ้ป็นชุมชน
ทอ่งเท่ียวดีเดน่ โดยผา่นเกณฑก์ารพิจารณาหมูบ่า้น ดงันี ้

1. พิจารณาศกัยภาพของชมุชน ประกอบดว้ย 
- จ านวนของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาชมุชน 
- ตน้ทนุทางดา้นธรรมชาตแิละดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
- ตน้ทนุทางดา้นศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญา  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงแอง่ทอ่งเท่ียว ประกอบดว้ย  
- แอง่ทอ่งเท่ียวหลกั หมายถึง พืน้ท่ีในจงัหวดั 22 เมืองหลกั  
- แอง่ทอ่งเท่ียวรอง หมายถึง พืน้ท่ีในจงัหวดั 55 เมืองรอง  
- แอ่งท่องเท่ียวเล็ก หมายถึง ชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรม แหล่งท่องเท่ียวท่ี

สนบัสนนุกนัและเป็นเสน้ทางดา้นทอ่งเท่ียว  
3. ด าเนินการโดยไมเ่ริ่มตน้จากศนูย ์ไดแ้ก่ 
- พฒันาตอ่ยอดจากหมูบ่า้นโอทอป (OTOP) เพ่ือการทอ่งเท่ียว 
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- พัฒนาต่อยอดจากหมู่บา้นท่ีไดร้บัการส่งเสริมจากบริษัทและประชารฐัรัก
สามคัคีจงัหวดั(วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากดั  

- พฒันาตอ่ยอดจากหมู่บา้นท่ีไดร้บัการสนบัสนุนจาก กระทรวงวฒันธรรมและ
องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน (อพท.)  

- พฒันาตอ่ยอดจากหมูบ่า้น/ชมุชนอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(CIV)  
- พฒันาตอ่ยอดจากกิจกรรมเดิมท่ีด าเนินการแลว้และไม่ตอ้งเพิ่มทรพัยากรหรือ

สรา้งกิจกรรมใหม ่
4. เนน้การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ ์OTOP ประกอบดว้ย 

- ผลิตภณัฑ ์OTOP เป็นผลิตภณัฑท่ี์ชว่ยสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว 
- การด าเนินเลือกพฒันาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์OTOP กลุ่ม Quadrant D 

จ านวน 10 ผลิตภณัฑ ์ตอ่ 1 หมูบ่า้น 
5. เสนห่ท่ี์เป็นจดุขาย ไดแ้ก่ 

- ดา้นธรรมชาต ิเชน่ น า้ตก ทะเล ความงดงามของธรรมชาต ิเป็นตน้ 
- ดา้นภมูิปัญญา เชน่ ประเพณี ความเป็นมาของหมูบ่า้น เป็นตน้ 

6. ความเขม้แข็งของชมุชน ไดแ้ก่ 
- ความสามคัคี ความปรองดองและความพรอ้มเพรียงคนในชมุชน 
- ศกัยภาพของผูน้  าชมุชนท่ีมีความเขม้แข็ง  

7. ตอ้งมีการจดัท าแผนธุรกิจ (Demand Side) หมู่บา้นตอ้งมีแผนการสรา้งรายได้
และปฏิทินการทอ่งเท่ียวของชมุชน หากไมมี่ชมุชนตอ้งจดัท าขึน้ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
ความหมายของการท่องเทีย่ว 

องคก์ารสหประชาชาติ (2506) ในการประชุมท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี องคก์าร
สหประชาชาติ ไดใ้หค้วามหมายของ “การท่องเท่ียว” คือ การเดินทางเพ่ือความบนัเทิงรื่นเริงใจ  
เย่ียมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือไม่อาศยัอยู่ถาวรและได้
นิยามเง่ือนไขของการทอ่งเท่ียวไว ้3 ประการ คือ 

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางท่ีไม่ถูกบงัคบัหรือถูกจา้งโดยมีการ
วางแผนเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปท่ีหนึ่ง โดยใชย้านพาหนะในการเดินทางทัง้ในระยะทางใกล้
และระยะทางไกล 
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2. จดุหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง จดุหมายท่ีผูเ้ดินทางจะไปอยู่ชั่วคราว
จากนั้นเดินทางกลับมายังท่ีอยู่อาศัยเดิมหรือภูมิล  าเนาเดิม ซึ่งปลายทางเป็นสถานท่ีท่ีผู้เดิน
ทางเลือกเดนิทางไปเวลาอยูท่ี่สถานท่ีนัน้เพียงชั่วคราวและสถานท่ีนัน้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
การบรกิารท่ีเพียงพอและสรา้งความพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง การมีจุดประสงคใ์นการเดินทางใดก็ไดท่ี้
ไมใ่ชเ่พ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได ้โดยมีความมุง่หมายในการเดนิทางมากกวา่หนึ่งอยา่งก็ได ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทาง
เพ่ือพกัผ่อนและคน้หาประสบการณท่ี์แปลกใหม่โดยมีขอ้บงัคบัว่าเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว
และตอ้งไมถ่กูบงัคบัใหเ้ดนิทาง 

ขณะท่ี ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2544) กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางg
เพ่ือพักผ่อนด้วยการเท่ียวหาความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 
ประการ ดงันี ้

1. เดนิทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกตไิปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2. เดนิทางดว้ยความสมคัรใจ 
3. เดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคใ์ด ๆ ก็ไดท่ี้ไมใ่ชเ่พ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได ้
บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา (2548) กล่าวว่า การท่องเท่ียว คือ การเดินทางชั่วคราวดว้ย

ความเต็มใจและไม่ถกูบงัคบัหรือว่าจา้ง เป็นการเดินทางท่ีมีจุดประสงคอ่ื์น เช่น การพกัผ่อน การ
ประชมุสมัมนา การเย่ียมญาต ิเป็นตน้ ไมเ่ชน่นัน้จะถือวา่เป็นการเดนิทางไมใ่ชก่ารทอ่งเท่ียว 

ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2552) อธิบายว่า การท่องเท่ียว คือ การเดินทางไป
ยงัสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่สถานท่ีท่ีพกัอาศยัเป็นประจ าและเป็นการเดินทางชั่วคราว ไม่ใช่เพ่ือเป็นการ
ประกอบอาชีพและหารายได ้

สรุปได้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปยัง อีกท่ีหนึ่ง 
ท่ีไม่ใช่ภูมิล  าเนาของผูเ้ดินทาง ซึ่งการเดินทางจะคา้งคืนหรือไม่คา้งคืนก็ได้ และในการเดินทาง
ทอ่งเท่ียวมีหลายรูปแบบดว้ยกนัทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัและจดุประสงคใ์นการเดินทางในครัง้นัน้ เช่น 
เดนิทางเพื่อพกัผอ่น เย่ียมญาติ ท างาน เป็นตน้ 

องคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว (Tourism Element) 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( 2540)  ได้แบ่ง

องคป์ระกอบของการทอ่งเท่ียว ดงันี ้ 
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1. แหล่งท่องเท่ียว คือ แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรพัยากรท่ีส าคญัจัดเป็นอุปทานการ
ท่องเท่ียว Peter (1969 อา้งถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545) ไดแ้บ่งหมวดหมู่ของ
แหลง่ทอ่งเท่ียวเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่ง
แสดงออกถึงประเพณีตา่ง ๆ (Traditional Attractions) 

1.2 แหล่งท่องเท่ียวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซึ่งแสดงถึงความ
งดงามในรูปแบบตา่ง ๆ ของภมูิประเทศ 

1.3 แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทท่ีใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions)  
1.4 แหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions) 
ในส่วนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดจ้  าแนกแหล่งท่องเท่ียว

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่   
- แหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาต ิ 
- แหลง่ทอ่งเท่ียวประวตัศิาสตร ์โบราณคดี 
- แหลง่ทอ่งเท่ียวศลิปวฒันธรรม  
ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบันเทิงนั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการ

นกัทอ่งเท่ียว 
2. บรกิารการทอ่งเท่ียว บรกิารท่ีรบัรองการทอ่งเท่ียวเป็นอปุทานอย่างหนึ่งหนึ่ง ไม่ได้

เป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว แตเ่ป็นบริการท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดร้บัความสะดวกสบาย
และความเพลิดเพลิน ซึ่งการบริการสามารถเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้กิดความสนใจได ้การบริการดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เช่น ท่ีพัก อาหาร สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ กิจกรรมและบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
รวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความจ าเป็น 

3. ตลาดการท่องเท่ียว เป็นการแสดงออกของอุปสงค ์(Tourism Demand) ซึ่งมี
ความมุ่งหมายในการท่องเท่ียวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เพ่ือการพักผ่อนและกิจกรรมอ่ืน  ๆ 
โดยรวมถึงการสนบัสนนุและพฒันาการใหบ้รกิารและการขายแก่นกัท่องเท่ียว 

ส่วน ปานทิพย ์อัฒนวานิช (2559) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นักท่องเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียว เพราะเป็นผูก้่อใหเ้กิด   
การทอ่งเท่ียวขึน้ ดงันัน้นกัทอ่งเท่ียวจงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีหนว่ยงานและองคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้งดา้น
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การทอ่งเท่ียวทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลกจะท าการศกึษาวิจยัและเก็บขอ้มลูกบันกัท่องเท่ียว 
เพ่ือน ามาวางแผนในการพฒันาการทอ่งเท่ียวตอ่ไป 

2. สถานท่ีท่องเท่ียวหรือทรพัยากรการท่องเท่ียว หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
โดดเด่น มีความดึงดูดและน่าความสนใจต่อนักท่องเท่ียวได ้และทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็น
พื ้นฐานส าคัญท่ีท าให้เ กิดการท่องเ ท่ียว โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมีลักษณะแตกต่างกับ
สภาพแวดลอ้มในถ่ินท่ีอยูข่องตนเองจะเป็นแรงดงึดดูใจอนัส าคญัท่ีเกิดการทอ่งเท่ียวขึน้ 

3. ผูป้ระกอบการ ลกัษณะตา่ง ๆ ประกอบดว้ย 4 กลุม่ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 
3.1 ธุรกิจการขนสง่ 
3.2 ธุรกิจท่ีพกัโรงแรม 
3.3 ธุรกิจการน าเท่ียว 
3.4 ธุรกิจจ าหนา่ยสินคา้ท่ีระลกึ 

4. ประชาชน/ชุมชนท้องถ่ิน เป็นบุคคลท่ีอาศัยในทอ้งถ่ินโดยตรง มีหน้าท่ีดูแล
รบัผิดชอบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชุมชนของตนเอง อันมาจากการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิด
ความเส่ือมโทรมของชมุชนและชีวิตความเป็นอยู ่ประชาชนในชมุชนตอ้งท าหนา้ท่ีดแูล และจดัการ
แหลง่การทอ่งเท่ียวใหย้ั่งยืน ในปัจจบุนันีช้มุชนยงัขาดประสบการณใ์นการบริหารจดัการทรพัยากร
ตา่ง ๆ ใหเ้กิดผลกระทบดา้นตา่ง ๆ นอ้ยท่ีสดุ 

5. องคก์รภาครฐับาล มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ เป็นองคก์รประกอบท่ีสนับสนนุใหธุ้รกิจการ
ท่องเท่ียวด าเนินไปด้วยดี คือ ส่งเสริมองค์ประกอบโครงสร้างพื ้นฐานเป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น ไฟฟ้า ประปา การส่ือสาร ความสามารถในการก าจดัขยะ 
และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ สถานพยาบาล และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวประชาสัมพันธ์ไปยัง
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย สนบัสนนุงบประมาณใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระกอบการ รวมถึง
การควบคมุความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการเขา้เมือง 

ประเภทของการท่องเทีย่ว 
ปานทิพย ์อฒันวานิช (2559) ไดแ้บง่ประเภทของการทอ่งเท่ียวไว ้2 ประเภท ดัง้นี ้
1.  การท่อง เ ท่ียวภายในประเทศ คือ การท่อง เ ท่ียวไปตามสถานท่ีต่า ง  ๆ 

ภายในประเทศ การท่องเท่ียวลักษณะนีจ้ะต้องมีสิ่งจูงใจ เช่น ความงดงามของภูมิประเทศ  
การเดินทางท่ีสะดวก ความปลอดภัย รวมถึงการประชาสมัพนัธ ์หรือมีสิ่งดงึดดูใจโดยเฉพาะของ
สถานท่ีนัน้ เชน่ คณุคา่ประวตัศิาสตร ์ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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2. การท่องเท่ียวต่างประเทศ คือ การเดินทางไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีแตกต่างจาก
ประเทศท่ีตนอาศยัอยูแ่ละตอ้งผา่นขัน้ตอนระหวา่งประเทศ เชน่ จดุตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้  

นอกจากนัน้การทอ่งเท่ียวยงัสามารถแบง่ตามวตัถปุระสงคข์องการท่องเท่ียวได ้ดงันี ้
1. การท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลินและสนุกสนาน เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือเปล่ียน

บรรยากาศรวมถึงความสนใจ เพ่ือชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
หรือทอ่งเท่ียวไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ เพ่ือความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

2. การท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อน เป็นการใชเ้วลาว่างเพ่ือพกัผ่อนร่างกาย รวมถึงการพกั
ฟ้ืนหลงัการเจ็บป่วย โดยจะใชเ้วลาพกัผ่อนใหน้านท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้และสถานท่ีไปพกัจะคดัสรร
จากความเงียบสงบ ความสะดวกสบาย อากาศท่ีดีเหมาะสมแก่กบัพกัผอ่น  

3. การทอ่งเท่ียวเพ่ือศกึษาวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจดุประสงคท่ี์จะศกึษาหา
ความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินตา่ง ๆ ควบคูไ่ปกบัการท่องเท่ียว เป็นการศึกษาวิถีชีวิต เช่น 
ชมโบราณสถาน ศลิปะหรือการแสดงตา่ง ๆ 

4. การท่องเท่ียวเพ่ือการกีฬา เป็นการเดินทางเพ่ือชมการแข่งขันกีฬาท่ีตนช่ืนชอบ 
เชน่ ฟตุบอล มวย เทนนิส เป็นตน้ หรือเป็นการทอ่งเท่ียวเพ่ือไปเลน่กีฬา 

5. การท่องเท่ียวเพ่ือธุรกิจ การประชุม และสมัมนา ผูท่ี้ไปเพ่ือธุรกิจหรือสมัมนาจะ
แบ่งเวลาส่วนหนึ่งไวส้  าหรบัการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีจูงใจนกัท่องเท่ียว คือ 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ ท่ีพกัอาศยัและระบบการคมนาคมท่ีดีสะดวกรวดเร็ว และในปัจจบุนันี ้
การทอ่งเท่ียวลกัษณะนีมี้แนวโนม้ท่ีจะสงูขึน้เรื่อย ๆ 

6. การท่องเท่ียวเพ่ือการศกึษา คือ การเดินทางไปตา่งประเทศเพ่ือทศันศกึษา ดงูาน 
วิจยั รวมถึงการแลกเปล่ียนอาจารย ์นกัศกึษา ระหว่างมหาวิทยาลยัและจะอยู่ในประเทศนัน้เป็น
เวลานานนบัเดือน 

ทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) อธิบายว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นสิ่งส าคัญท่ี

สามารถดงึดดูความสนใจของนกัทอ่งเท่ียว รวมถึงกิจกรรมและศลิปวฒันาธรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วิถีความเป็นอยูข่องทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ ์ซึ่งสามารถแบง่ประเภทได ้ดงันี ้

1. ทรพัยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ สิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติรวมถึง
สภาพอากาศและภมูิประเทศ เชน่ ทะเล น า้ตก ภเูขา เป็นตน้ 

2. ทรพัยากรการท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และ
ศาสนาสถาน สิ่งท่ีมนุษยส์รา้งขึน้และมีความส าคญัทางประวัติศาสตร ์โบราณคดี และศาสน
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สถานท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่ของทอ้งถ่ิน เช่น อุทยานประวัติศาสตร ์เมืองโบราณ ปราสาท วัด 
บา้นของบคุคลส าคญั เป็นตน้ 

3. ทรพัยากรการทอ่งเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมและประเพณี ทรพัยากรท่ีมีคณุคา่
ทางศิลปวฒันธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ ์มีการสืบทอดกันต่อมาตัง้แต่
อดีตจนปัจจบุนั เชน่ วิถีความเป็นอยู ่บา้นเรือน การแตง่กาย ภาษา ความเช่ือ ประเพณี เป็นตน้ 

4. ทรพัยากรการท่องเท่ียวประเภทมนษุยส์รา้งขึน้ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมนษุยส์รา้งขึน้
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียว เชน่ สวนสนกุ สวนสตัว ์สถานบนัเทิง เป็นตน้ 

สว่น ปานทิพย ์อฒันวานิช (2559) กล่าวว่า  ทรพัยากรการท่องเท่ียวจดัเป็นสิ่งดงึดดู
ใจทางการท่องเท่ียวท่ีมีส าคญัในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ทรพัยากรการท่องเท่ียว หมายถึงสถานท่ี 
สิ่งของ กิจกรรม หรือมิตอ่ืินท่ีสามารถใหค้ณุคา่เชิงการท่องเท่ียว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาต ิ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมและการได้รัยประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นต้น  
โดยสามารถจ าแนกตามประเภทของแหลง่ธรรมชาติได ้10 ประเภท ดงันี ้

1. น า้ตก 
2. แก่ง 
3. ภเูขา 
4. ถ า้ 
5. น า้พรุอ้น 
6. ทะเลสาบ หนอง และบงึ 
7. เกาะ 
8. ชายหาด 
9. แหลง่ท่ีมีซากดกึด าบรรพ ์
10. ธรณีสณัฐานอ่ืน ๆ เชน่ ท่ีราบสงู ท่ีราบ เป็นตน้  
ส่วน กวี วรกวิน (2562) ไดอ้ธิบาย ทรพัยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สิ่งท่ีมีคณุค่า

หรือมีมลูคา่ตอ่การทอ่งเท่ียวท่ีสามารถดงึดดูใจ หรือสรา้งความสนใจ ประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว
ได ้ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปของสถานท่ี ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีทางธรรมชาติและสถานท่ีทาง
วฒันธรรม สถานท่ีใดจะเป็นทรพัยากรท่องเท่ียวไดน้ัน้ จะตอ้งมีลกัษณะพิเศษ เช่น งดงาม แปลก
ตา โดดเดน่ แตกตา่งเป็นเอกลกัษณ ์และไดแ้บง่ประเภทของทรพัยากรการทอ่งเท่ียว ดงันี ้

1. ทรพัยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ คือ ทรพัยากรท่ีเกิดขึน้เองหรือปรากฏอยู่
ตามธรรมชาติ ในเชิงภูมิศาสตร ์คือ สรรพสิ่งท่ีเป็นระบบธรรมชาติท่ีปรากฏอยู่ในระวางท่ี โดยมี
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คุณสมบัติท่ีเป็นทรพัยากรการท่องเท่ียวได ้เช่น สวยงาม แปลกตา น่าสนใจ ซึ่งทรพัยากรการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาตินัน้ ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปของสถานท่ีท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น 
ภเูขา ถ า้ น า้ตก พนุ  า้รอ้น เป็นตน้ 

2. ทรพัยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม คือ ทรพัยากรท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์ึน้
โดยฝีมือของมนุษยท์ัง้สิ่งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได้ ในเชิงภูมิศาสตร ์คือ สรรพสิ่งท่ีเป็นระบบ
วฒันธรรมท่ีเกิดจากการสรา้งปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างระบบมนษุยก์บัระบบธรรมชาติ เช่น ปราสาท
หินทรายท่ีปรากฏอยู่อย่างมากมายในภูมิภาคอีสาน เกิดจากการสรา้งปฏิสัมพนัธก์ันของมนุษย์
สมัยขอมกับวัสดุหินทรายสีสันต่าง ๆ และศิลาแลง ท าให้ได้สถาปัตยกรรมของปราสาทหิน 
ทรพัยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เช่น โบราณวตัถุ โบราณสถาน ก าแพงเมือง พิพิธภัณฑ ์
ประเพณี เทศกาลตา่ง ๆ และวิถีชีวิต เป็นตน้ 

องคป์ระกอบของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
Collier และ Harraway (1997) กล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวต้องประกอบด้วย 

3 องคป์ระกอบ หรือ ทฤษฎี 3A’s ดงันี ้
1. สิ่งดงึดดูใจ (Attraction) สถานท่ีท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรือท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 

และเหตกุารณท่ี์มนษุยเ์ป็นผูส้รา้งใหเ้กิดความประทบัใจ 
2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ปัจจยัพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

ตา่ง ๆ เพ่ือรองรบันกัทอ่งเท่ียว เชน่ สาธารณปูโภค การขนสง่และการส่ือสาร เป็นตน้ 
3. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ไดแ้ก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ

เดนิทาง ประกอบดว้ย เสน้ทาง ยานพาหนะในการเขา้ถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ส่วน Cooper และ Boniface (1998) อธิบายว่า แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งประกอบดว้ย 

4 องคป์ระกอบหรือ 4A’s ดงันี ้
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจจาก

นกัทอ่งเท่ียว ไดแ้ก่ 
1.1 ความงดงามตามธรรมชาต ิเชน่ ภเูขา น า้ตก พืชพรรณ 
1.2 ลกัษณะของเหตกุารณส์ าคญัเฉพาะ เชน่ ประเพณีของแตล่ะทอ้งถ่ิน 

2. การเขา้ถึง (Accessibility) ความสะดวกในการเขา้ถึงยังสถานท่องเท่ียวจะ
สามารถดงึดดูใจใหน้กัทอ่งเท่ียวเดนิทางเขา้มา 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ทรพัยากรทางการท่องเท่ียวควรก่อใหเ้กิด
ความประทบัใจ สขุใจและซาบซึง้ในการเท่ียวชม 
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4. องคป์ระกอบของการบริการ (Ancillary Service) สถานท่ีท่องเท่ียวควรจดัสรรการ
บริการดา้นต่าง ๆ ใหก้ับนักท่องเท่ียว ทางหน่วยงานและภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและดงึดดูใจใหน้กัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาสูส่ถานท่ีทอ่งเท่ียว ไดแ้ก ่

4.1 การบรกิารดา้นการตลาด  
4.2 การประสานความรว่มมือดา้นการพฒันาและจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2549) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของทรัพยากรของแหล่ง
ทอ่งเท่ียวควรมีองคป์ระกอบหลกัอยา่งนอ้ย 5 ประการ หรือ 5 As ดงัตอ่ไปนี ้

1. Accessibility หมายถึง การเขา้ถึง คือ มีความสามารถในการเขา้ถึงความสามารถ 
ในการคมนาคม ไปยงัสถานท่ีหรือแหลง่ทอ่งเท่ียวไดอ้ยา่งดี เชน่มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง 
อยูใ่นสภาพท่ีดี เขา้ถึงง่าย สะดวกสบาย รวมไปถึงการเดนิทางโดยวิธีอ่ืนๆ 

2.  Activity หมายถึง กิจกรรมภายในแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
การเดินป่า การปีนเขา การป่ันจกัรยาน การพายเรือ เสน้ทางการศกึษาธรรมชาติ การถ่ายรูป  เป็น
ตน้ ซึ่งจะชว่ยใหน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้รว่มท ากิจกรรม มีสว่นรว่มในการทอ่งเท่ียวอยา่งสมบรูณแ์บบ 

3.  Amenity หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก ภายในแหล่งท่องเท่ียว ควรตอ้งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเตรียมไว้เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ และครบครัน เช่น ด้าน
สาธารณูปโภค น า้ประปา ไฟฟ้า ถนน โทรศพัท ์จดุบริการนกัท่องเท่ียว สถานีต ารวจ โรงพยาบาล
รวมถึงท่ีพกั รา้นอาหาร และรา้นขายของฝากของท่ีระลกึ เป็นตน้ 

4.  Attraction หมายถึง สิ่งดงึดดูใจ โดยภายในแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีสิ่งดึงดดูใจ
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความต้องการเดินทางมาเยือนแหล่งท่องเท่ียว เช่น ทรัพยากรในแหล่ง
ทอ่งเท่ียว รวมไปถึงกิจกรรมการทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ 

5.  Accommodation หมายถึง ท่ีพกั คือ ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณ
ใกลเ้คียงตอ้งมีท่ีพกัไวเ้พ่ือบรกิารนกัทอ่งเท่ียว 

จากการศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรของแหล่งท่องเท่ียว  สรุปได้ว่า 
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวนัน้มีความส าคัญต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีจะเลือก
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ทัง้นีผู้ว้ิจยัจึงเลือกปัจจัยองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 4 
ประการ (4as) ของ Cooper และ Boniface มาใชก้ าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา เน่ืองจาก
เป็นองคป์ระกอบแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีครบถว้นทกุดา้นตรงและเหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีผูว้ิจยัท าการศกึษา 
เพราะพืน้ท่ีบา้นตน้โพธ์ิมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการใหค้นต่างถ่ินมาเขา้พกัในบา้นเน่ืองจากภายใน
ชมุชนยงัมีกลุม่คนเชือ้สายมอญอยู่ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ปารชิาต ิวลยัเสถียร และ คณะ (2543) อธิบายถึงการมีสว่นรว่มไว ้2 อยา่ง คือ 
1. การมีส่วนรว่มแบบกระบวนการในการพฒันา คือ การมีส่วนรว่มของประชาชนใน

ด้านการพัฒนาตั้งแต่การเริ่มต้นจนสิน้สุดโครงการ ได้แก่ ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมวางแผน  
รว่มตดัสินใจ รวบรวมทรพัยากรของทอ้งถ่ิน รว่มดแูลจดัการ ตดิตามการประเมินผล และรว่มรบั
ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ 

 2. การมีสว่นรว่มนยัทางการเมือง มี 2 ประเภท ดงันี ้
2.1 การส่งเสริมสิทธิและอ านาจของพลเมือง พฒันาความสามารถของชมุชนใน

ดา้นการจัดการ ควบคุมการใช้ทรัพยากรและเพ่ือดูแลผลประโยชน์ของชุมชนท่ีจะท าให้เกิด
กระบวนการท่ีประชาชนในพืน้ท่ีห่างไกลสามารถแสดงออกในความสามารถของตนและไดร้ับ
ผลประโยชนจ์ากการพฒันา 

2.2 การเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยภาครฐั เป็นการพฒันาท่ีประชาชนมี
บทบาทหลกัจากการจดัสรรหรือแบง่ปันอ านาจการตดัสินใจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือใหแ้ต่ละส่วนภูมิภาคไดมี้อ านาจทางการเมืองในการบริหารและการต่อรองดา้นการ
จดัสรรทรพัยากรใหมี้มาตรฐานอยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูนัน้ได ้ 

ยพุาพร รูปงาม (2545) อธิบายว่า การมีส่วนรว่ม เป็นผลท่ีเกิดความเห็นชอบในเรื่อง
ของความตอ้งการ ซึ่งความเห็นชอบนัน้จะตอ้งมีจ านวนมากจนสามารถเกิดเป็นความคิดริเริ่ม
โครงการเพ่ือการปฏิบตั ิ 

เมตต ์เมตตก์ารุณจ์ิต (2553) ไดใ้หค้วามหมายของ การมีส่วนรว่ม คือ การใหบ้คุคล
และกลุ่มบคุคลมีโอกาสเขา้มามีส่วนรว่มตอ่กิจกรรมทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยมีส่วนรว่มในทุก
ดา้น เชน่ ดา้นการรบัรู ้ดา้นการปฏิบตั ิดา้นการตดัสินใจ เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนและชุมชนสามารถร่วมแสดง
ความคิดเห็นตอ่กิจกรรมหรือโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีของตน เพ่ือใหผ้ลลพัธอ์อกมาสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทางเดียวกัน ทัง้นีชุ้มชนตอ้งมีส่วนร่วมในเรื่องของการตดัสินใจ การด าเนินการ 
การประเมินผลและการรบัผลประโยชน ์เม่ือชมุชนไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มตัง้แต่เริ่มตน้การท ากิจกรรม
หากเกิดปัญหาทุกฝ่ายจะไดท้ราบและร่วมกันคิดวางแผนเพ่ือให้แก้ไขในครัง้ต่อไปเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพชมุชน 
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ข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
Cohen J.M. และ Uphoff N.T. (1980) ไดแ้บง่การลกัษณะส าคญัของการมีส่วนรว่ม 

4 ประการ ดงันี ้ 
1. การมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ มี 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

- ดา้นการคดิรเิริ่ม  
- ดา้นการตดัสินใจ  
- ดา้นการตดัสินใจปฏิบตั ิ

2. การมีสว่นรว่มในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 
- การสนบัสนนุทางดา้นทรพัยากร  
- การเขา้รว่มในการบรหิาร  
- การประสานขอความรว่มมือ 

3. การมีสว่นรว่มในการรบัผลประโยชน ์ไดแ้ก่ 
- ดา้นวตัถ ุ 
- ดา้นสงัคม 
- ดา้นสว่นบคุคล 

4. การมีส่วนรว่มในการประเมินผล ไดแ้ก่ การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานใน
สว่นตา่ง ๆ ทัง้หมดของกิจกรรม เป็นการปรบัพฤตกิรรมในการปรบัตวัตอ่การมีสว่นรว่ม 

รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
โกวิทย ์พวงงาม (2545) กลา่ววา่วิธีการมีสว่นรว่มสามารถท าไดห้ลายวิธี ดงันี ้ 
1. การเข้าร่วมการประชุม คือ การโตแ้ย้งในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ 

การด าเนินโครงการ  
2. การถกเถียง คือ การแสดงความคิดเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตยเพ่ือใหท้ราบถึง

ขอ้ดีและขอ้เสียในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนท่ีจะไดร้บัผลกระทบต่อการเป็นอยู่ทัง้ดา้นท่ีดีและ
ไมดี่  

3. การใหค้  าปรกึษา คือ ในการจดัตัง้คณะกรรมการโครงการตอ้งมีประชาชนในการ
เขา้รว่ม เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบมีสิทธิและส่วนรว่มการแสดงความคิดเห็น การรบัทราบ
ขอ้มลู การตดัสินใจรวมถึงขัน้ตอนการวางแผน  

4. การส ารวจ คือ การใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคดิเห็นในดา้นตา่ง ๆ 
5. การประสานงานร่วม คือ กระบวนการการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมใน 

การบรหิาร  
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 6. การจดัทศันศกึษา คือ ประชาชนไดเ้ขา้รว่มการส ารวจและตรวจสอบบริเวณท่ีจะ
จดัท าท าโครงการหรือกิจกรรม  

7. การสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ คือ ผูด้  าเนินการโครงการพดูคยุสอบถามความ
คิดเห็นกับชุมชนและประชาชนท่ีจะไดร้บัผลกระทบ เพ่ือทราบความตอ้งการและความคิดเห็นท่ี
แทจ้รงิ 

8. การไต่สวนสาธารณะ คือ ประชาชนหรือชุมชนไดร้บัโอกาสในการแสดงความ
คดิเห็นตอ่ขอ้ระเบียบหรือนโยบายตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบโดยรวม  

9. การสาธิต คือ การใชก้ลวิธีดา้นการส่ือสารทกุรูปแบบเพ่ือเผยแพรข่อ้มูลข่าวสาร 
เพ่ือใหป้ระชาชนไดท้ราบ เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนมีสว่นรว่ม 

10. การรายงานผล คือ การใหป้ระชาชนไตรต่รองดา้นการตดัสินใจกบักิจกรรมหรือ
โครงการอีกครัง้ หากมีการแกไ้ขจะไดป้รบัทนัที 

สรุสัวดี อิฐรตัน ์(2553) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบการมีสว่นรว่มไว ้4 รูปแบบ ดงันี ้
1. การรบัรูข้า่วสาร ผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสียหรือผูท่ี้จะไดร้บัผลกระทบตอ้งทราบถึงขอ้มลู

และรายเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมถึงผลกระทบท่ีคาดการณว์า่จะเกิดขึน้  
2. การปรกึษาหารือ การมีส่วนรว่มระหว่างผูด้  าเนินโครงการกบัผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสีย

หรือประชาชนท่ีจะไดร้บัผลกระทบ เพ่ือร่วมพูดคยุและตรวจสอบ พิสูจนค์วามถูกตอ้งของขอ้มูล
เพิ่มเตมิ เพื่อใหท้กุฝ่ายมีความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากขึน้ 

3. การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหรือผูจ้ะไดร้ับ
ผลกระทบและผูด้  าเนินโครงการไดใ้ชเ้วทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็น สรา้งความเขา้ใจ
และคน้หาขอ้พิสจูนใ์นการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ 

3.1 การประชุมในระดับชุมชน จัดในพืน้ท่ีชุมชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากการจัด
โครงการ ซึ่งผูเ้ขา้รว่มการประชมุจะเป็นตวัแทนของโครงการและประชาชนในชุมชน เพ่ือชีแ้จง้ถึง
ลกัษณะของโครงการท่ีจะเกิดขึน้และร่วมสนทนาในประเด็นหรือเรื่องท่ีตอ้งการค าตอบ รวมถึง
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ จัดขึน้เพ่ือแสดงทรรศนะท่ี
แตกตา่งกนัส าหรบัส าหรบัโครงการเชิงวิชาการ โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาชีแ้จงและใหค้วามคิดเห็น
ตอ่โครงการ  
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3.3 การประชาพิจารณ ์จดัขึน้เพ่ือเสนอขอ้มลูอย่างเปิดเผยจากทางโครงการและ
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย โดยมีส่วนประกอบของผูเ้ขา้รว่มท่ีเป็นท่ียอมรบัมีหลกัเกณฑแ์ละขอ้ส าคญัตา่ง 
ๆ ในการพิจารณาและผูเ้ขา้รว่มการประชมุรบัรูอ้ยา่งทั่วถึง 

3.4 การร่วมในการตัดสินใจ เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งประชาชนตอ้งมีส่วนในดา้นการตดัสินใจมากนอ้ยขนาดไหนขึน้อยู่กับส่วนประกอบ
ของคณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพืน้ท่ี 

4. การใชก้ลไกทางกฎหมาย สิ่งนีไ้ม่ถือเป็นการมีส่วนรว่มโดยตรงแตเ่ป็นการปอ้งกนั
แกไ้ขและเป็นการเรียกรอ้งปอ้งกนัสิทธิประชาชน ในกรณีท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมและเพ่ือใหไ้ดม้า
ถึงประโยชนท่ี์ตนควรไดร้บั 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นรว่มของประชาชน ไดแ้ก่ 
1. โอกาสในการมีส่วนรว่ม การท่ีประชาชนไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและความไวว้างใจท่ี

มีตอ่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท ากิจกรรม 
2. ผูน้  าชมุชนและบทบาทของผูน้  า 
3. การไดร้บัการสนบัสนุนจากภายนอก เช่น ทางดา้นการพฒันาความคิด การให้

ความรู ้เป็นตน้ 
4. สถานการณท่ี์เกิดขึน้ เช่น การเกิดปัญหาทรพัยากรลดลง การเกิดความขดัแยง้ 

การมีโครงการท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ชมุชน เป็นตน้ 
5. การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารตอ่ผลท่ีจะเกิดขึน้จากการเขา้รว่มหรือไม่เขา้รว่มกิจกรรมท่ี

ถกูน ามาเสนอ 
6. ความสนใจของคนในชมุชน 
7. ปัจจยัดา้นสงัคมเศรษฐกิจ ประโยชนท่ี์ประชาชนจะไดร้บั 
จากการศึกษาแนวคิดเ ก่ียวกับการมีส่วนร่วม ลักษณะของการมีส่วนร่วมท่ี

นกัวิชาการตา่ง ๆ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่ม
ดา้นการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมดา้นการด าเนินการ การมีส่วนร่วมดา้นการรบัผลประโยชนแ์ละ
การมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผลทัง้นีผู้ว้ิจยัจึงน าแนวคิดของ Cohen J.M. และ Uphoff N.T. 
(1980) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี ้
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
ความหมายของการท่องเทีย่วชุมชน 

ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) กล่าวว่า 
การท่องเท่ียวชมุชน (Community-based Tourism) คือ การท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวชมุชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การท่องเท่ียวชุมชนมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ภายในทอ้งถ่ิน จากการสรา้งงาน สรา้งอาชีพและกระจายรายได ้ทัง้นีก็้ช่วยในการรกัษาวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชมุชน  

วีระพล ทองมา และ ประเจต อ านาจ (2547) กล่าวว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็น
การเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัระหวา่งชมุชนและนกัทอ่งเท่ียว การรกัษาทรพัยากรภายในชมุชนถือเป็นสิ่ง
ท่ีช่วยในการพฒันาใหชุ้มชนเกิดความยั่งยืน จากทุกส่วนภายในชุมชนท่ีมีส่วนร่มช่วยกันเพ่ือให้
ชมุชนไดร้บัประโยชน ์ 

ทิพวรรณ พุ่มมณี (2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียวชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวใน
สถานท่ีท่ีมีลักษณะเป็นชุมชน โดยท่ีส าคัญชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดสรรในดา้นการ
ท่องเท่ียวภายในชมุชน และการท่องเท่ียวนบัเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยใหท้  าใหเ้ศรษฐกิจของชมุชนดีขึน้
จากการสรา้งอาชีพและรายได ้และถือวา่เป็นการอนรุกัษท์รพัยากรสิ่งแวดลอ้ม ประเพณีของชมุชน
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของชมุชน 

นอกจากนี ้พิมพร์ะวี โรจนรุ์่งสัตย ์(2553) กล่าวว่า การท่องเท่ียวชุมชน คือ การท่ี
ชมุชนเป็นจดัการดา้นการทอ่งเท่ียวทัง้ดา้นกระบวนการและแนวทางการทอ่งเท่ียวภายในชมุชน ซึ่ง
ประชาชนในพืน้ท่ีนับว่าเป็นเจ้าของทรัพยากร การท่องเท่ียวชุมชนมีจุดขายท่ีหลากหลายทั้ง
ธรรมชาติ ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การอนรุกัษ ์และพฒันารูปแบบความยั่งยืน
เพ่ือคนรุน่ตอ่ไปและเพ่ือประโยชนต์อ่ชมุชนอยา่งแทจ้รงิ 

เ พ่ือให้การจัดการการท่องเ ท่ียวชุมชนสมบูรณ์นั้น ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน 
ทกุกระบวนการของการพฒันาการทอ่งเท่ียว มีองคป์ระกอบของการทอ่งเท่ียวชมุชน คือ 

1. กลุม่คนท่ีอยู่รว่มกนั รว่มเป็นเจา้ของในพืน้ท่ีหนึ่งรว่มกนัและเกิดขัน้ตอนการสรา้ง
ความเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุม่คนนัน้ 

2. มีความสมัพนัธใ์นสงัคมของคนแตล่ะคน จนเกิดเป็นการปฏิสมัพนัธข์องคนกลุ่ม
นัน้และองคก์ร ในพืน้ท่ีเฉพาะพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งขึน้ 

Bur (1993) อธิบายพืน้ฐานของมิตคิ  าวา่ชมุชนไว ้4 ความหมาย ดงันี ้
1. ชุมชนท่ีมองในมุมมองเชิงนิเวศวิทยา (A Human Ecological Approach) คือ 

การท่ีชมุชนมีพืน้ท่ีและคนมาอยู่รวมกนัในพืน้ท่ีนัน้ ๆ และการปรบัตวัเขา้กบัสิ่งแวดลอ้มรว่มกนัซึ่ง
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ในความหมายนีจ้ะเน้นในเชิงพืน้ท่ี หากไม่มีพืน้ท่ีท่ีคนจ านวนหนึ่งมาอยู่รวมกันแล้วจะไม่ใช่
ความหมายของชมุชนในมิตนีิ ้

2. ชุมชนท่ีมองในมุมมองเชิงสงัคมศาสตร ์(A Social Science Approach) คือ 
การมองชุมชนในเชิงของระบบในบทบาทและการมีส่วนร่วมในองคก์รต่าง ๆ และชีวิตของชุมชน
ไดร้บัอิทธิพลจากระบบทางสงัคมนัน้ ๆ ส าหรบัความหมายในมิตินีม้องไปถึงอ านาจหนา้ท่ีของคน
ในชมุชนท่ีมีแตกตา่งกนั บทบาทขององคก์รชมุชนตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ชมุชนโดยภาพรวม 

3. ชุมชนท่ีมองในเชิงปฏิสมัพนัธ ์(An Interaction Approach) คือ การมองชุมชน
เป็นองคร์วมของปฏิสมัพนัธซ์ึ่งความสนใจ ความตอ้งการ และวิถีชีวิตไดร้บัการจดัการบนพืน้ฐาน
การปฏิสัมพันธ์นั้น ในท่ีนีคื้อการมองชุมชนท่ีเป็นปัจเจกบุคคลมิได้มองเป็นองค์รวมเหมือน
ความหมายในเชิงสงัคมศาสตร ์ซึ่งบคุคลทุกคนในชมุชนนัน้จะตอ้งมีปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัและ
เกือ้กลูกนัในดา้นตา่ง ๆ 

4. ชมุชนท่ีมองในมมุมองเชิงวิพากษ ์(A Critical Approach) คือ การมองชมุชนในแง่
ระบบท่ีซับซอ้น ซึ่งอาจมาจากปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หากแต่มองในส่วนของความขัดแยง้ท่ี
สามารถเกิดขึน้ได ้หรือเอกเทศของชุมชนอาจมิไดม้าจากความเห็นท่ีเป็นหนึ่งเดียวเสมอไป ใน
ความหมายนีเ้ป็นการมองถึงว่าการท่ีคนมาอยู่รวมกนันัน้จะหลีกเล่ียงการขดัแยง้ไม่ไดโ้ดยเฉพาะ
เรื่องความคิด แต่การพัฒนาของชุมชนนั้นสามารถเกิดขึน้ไดห้ากการขัดแย้งในเรื่องใด  ๆ นั้น
น าไปสูก่ารแกปั้ญหาท่ีสรา้งสรรคต์อ่ชมุชน 

องคป์ระกอบส าคัญของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว ชุมชนท้องถ่ินอาจมีทรัพยากรการท่องเท่ี ยวทั้งด้าน

ธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจและถ้ามีวัฒนธรรม
เฉพาะถ่ินท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ และมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีงดงามโดดเด่น จะท าให้
ทรพัยากรการทอ่งเท่ียวของชมุชนมีศกัยภาพมากย่ิงขึน้ 

2. การเข้าถึงพืน้ท่ี การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว จึงตอ้ง
พิจารณาถึงเสน้ทางและพาหนะท่ีจะน าพาไปสู่ชุมชนว่ามีความสะดวกเพียงพอและสม ่าเสมอ
เพียงใด ซึ่งการเขา้ถึงพืน้ท่ีจะเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน หากท้องถ่ินหรือ
ชมุชนอยูห่า่งไกลเขา้ถึงไดด้ว้ยความยากล าบาก จะไมจ่งูใจใหน้กัทอ่งเท่ียวเดนิทาง 

 3. การใหบ้ริการท่องเท่ียวในชมุชน การใหบ้ริการไม่มีการก าหนดรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถปรบัไดต้ามสภาวะแวดลอ้มและสภาพพืน้ท่ี แต่จะตอ้งมีจดุรว่มท่ีส าคญัคือการท่ีชชุมชน
เขา้มามีสว่นรว่มและผลประโยชนต์อ้งตกอยูใ่นชมุชน โดยอาจเสนอกิจกรรมและบรกิาร ดงันี ้
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3.1 สินคา้ท่ีระลกึหรือสินคา้พืน้เมือง ท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชมุชน อาจเป็นผลผลิต
ทางการเกษตร พืชผกั ผลไม ้การประกอบหรือการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทอ้งถ่ินตามฤดกูาล
และงานหตัถกรรม (Handicraft) ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชฝี้มือและศิลปะเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิต
และเป็นผลผลิตภายในครวัเรือนท่ีเรียกว่า อุตสาหกรรมในครอบครวั (Home Industry) หรือ
อตุสาหกรรมในชมุชนท่ีรวมตวักนัสรา้งผลผลิต โดยใชว้สัดหุรือทรพัยากรท้องถ่ินมาเป็นวตัถดุิบใน
การผลิต สามารถสรา้งงานและเป็นการกระจายรายไดใ้นระดบัทอ้งถ่ิน 

3.2 การแสดงทางวฒันธรรมหรือวิถีชมุชน เป็นการจดัการแสดงใหน้กัท่องเท่ียว
ชมโดยเฉพาะ เชน่ การละเลน่พืน้บา้น การแสดงดนตรี-ฟ้อนร  า หรือพิธีกรรมท่ีน่าสนใจ ชมุชนท่ีอยู่
หา่งไกลหรือชมุชนคนกลุม่นอ้ย ท่ีมีวิถีชีวิต และวฒันธรรมท่ีแตกตา่งจะสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียว
เดนิทางไปและชมกิจกรรมการแสดง 

3.3 การน าเท่ียว ใหบ้รกิารน าเท่ียวทัง้น  าชมวิถีชีวิตชมุชน กิจกรรมทางการเกษตร
ภายในชมุชนหรือบรเิวณพืน้ท่ีธรรมชาตใิกลเ้คียง โดยคนในชมุชนหรือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และอาจมี
ลูกหาบในกรณีไปท่องเท่ียวในพืน้ท่ีป่า พืน้ท่ีธรรมชาติประเภทป่าเขา ซึ่งหากชุมชนใดมีความ
เช่ือมโยงกับทรพัยากรการท่องเท่ียวอ่ืนหรือพืน้ท่ีใกลเ้คียง จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการท่องเท่ียว
ชมุชนและดงึดดูใจนกัทอ่งเทียว 

3.4 การพักคา้งแรมในหมู่บา้น เป็นกิจกรรมทางเลือกท่ีส่งเสริมรายไดใ้หก้ับ
ชมุชน ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักนัแพร่หลายว่า โฮมสเตย ์(Home Stay) ท่ีพกัเพ่ือสมัผสัวฒันธรรมพืน้บา้น
หรือท่ีพกัในชุมชน หมายถึง ท่ีพกัอาศยัของชาวบา้นท่ีจดัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ดว้ยความเต็มใจ ซึ่ง
บา้นท่ีใหบ้รกิารตอ้งมีหอ้งพกัหรือพืน้ท่ีท่ีสามารถรองรบัและสามารถใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวตาม
ขีดความสามารถ การอาศยัร่วมกันของนักท่องเท่ียวและชาวบา้น ท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชนและนักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นการสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในชุมชน ก่อใหเ้กิด
แนวความคิดท่ีดีต่อชุมชน จากการแลกเปล่ียนประสบการณร์่วมกัน รวมทัง้ความประทบัใจและ
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวและประชากรในชมุชน 

สรุปไดว้า่ การทอ่งเท่ียวชมุชน คือ การท่องเท่ียวท่ีชมุชนมีส่วนรว่มในการพฒันาและ
จัดการด้านการท่องเท่ียว เช่น ทางด้านการตลาด ด้านการวางแผนการ และชุมชนต้องรับ
ผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว ทัง้นีต้อ้งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายในชุมชม รวมถึง
ผลกระทบตอ่เอกลกัษณแ์ละวิถีชีวิตของชมุชนใหน้อ้ยท่ีสดุ 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน 
ความหมายของการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื 

World Tourism Organization (1997) กล่าวว่า การจดัการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
คือ เจา้ของหรือชุมชนเป็นผูจ้ดัการสถานท่ีท่องเท่ียวโดยสนองความตอ้งการของตนเองและผูม้า
เยือน โดยเน้นในทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นท่ีเพ่ือรักษาระบบนิเวศรวมถึงความเป็นอยู่ และ
วฒันธรรมของชมุชน  

บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา และ เพ็ญศิริ ศรีค  าภา (2548) กล่าวว่า การท่องเท่ียวยั่งยืน 
หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีการประสิทธิภาพในการจัดการ เพ่ือให้ทรัพยากรท่องเท่ียวมีความ
น่าสนใจและดึงดูดใจผูม้าเยือนอยู่เสมอ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการปรบัคณุภาพใหมี้ผลก าไร
อย่างเท่ียงตรง โดยชุมชนตอ้งไดร้ับประโยชนอ์ย่างเหมาะสมและตอ้งมีผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุหรือไมมี่เลย 

ไอยเรศ ลิบลับ (2554) ให้ความหมายของการท่องเท่ียวอย่างยั่ งยืนไว้ว่า การ
ท่องเท่ียวท่ีชุมชนเป็นผู้ด  าเนินงานด้านทรัพยากรในพืน้ท่ีของชุมชน ทั้งด้านขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมตา่ง ๆ รวมถึงรกัษาระบบนิเวศใหค้งอยู่ในพืน้ท่ีตอ่ไป และเป็นการสรา้งความพอใจแก่ผู้
ท่ีมาเยือน 

นาฏสดุา เชมนะสิร ิ(2555) กลา่ววา่ ทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมี
การดแูลทรพัยากรการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชนต์อ่ชมุชน 

ลักษณะของการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื 
อษุาวดี พลูพิพฒันผ์ล (2545) กลา่ววา่ ลกัษณะของการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน ไดแ้ก่ 
1. การท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความต่อเน่ืองของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมถือเป็นทรพัยากรส าคญัส าหรบัการท่องเท่ียว และสามารถมอบ
ประสบการณท่ี์ดีกบันกัทอ่งเท่ียว 

2. การท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ (Quality) แบง่ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ดา้นประสบการณข์องกิจกรรมท่ีนกัทอ่งเท่ียวไดร้บั และดา้นคณุภาพชีวิตของชาวบา้นในพืน้ท่ี 

3. การท่องเท่ียวท่ีมีความสมดลุ (Balance) หมายถึง ความเท่าเทียมกันระหว่าง
ธุรกิจการทอ่งเท่ียว ชมุชน และขีดความสามารถของทรพัยากร 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ เพ็ญศิริ  ศรีค  าภา ( 2548)  จ  าแนกลักษณะของ 
การทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืนไว ้6 ประการ คือ 
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1. เป็นการทอ่งเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
2. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็นเอกลกัษณข์องสถานท่ีท่องเท่ียว 
3. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีมีความส านกึตอ่ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มในสถานท่ีท่องเท่ียว 
4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดใ้กลช้ิดและไดร้บัประสบการณด์า้นธรรมชาติ

และวฒันธรรม 
5. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวไดร้บัประโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ือง 
6. เป็นการท่องเท่ียวท่ีชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวไดร้ับ

ประโยชน ์
หลักการของการท่องเทีย่วแบบอย่างย่ังยนื  

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท่องเท่ียว
ภายในชมุชนและควบคมุการพฒันาการทอ่งเท่ียว  

2. ความรว่มมือของกลุ่มตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยีดา้นการท่องเท่ียวโดย
ชมุชนหรือประชาชนในพืน้ท่ีมีสว่นรว่มในการพฒันา 

3. การสรา้งโอกาสการจา้งงานท่ีมีคณุภาพ การใหค้นในพืน้ท่ีชมุชนทอ้งถ่ินของแหล่ง
ทอ่งเท่ียว ไดร้บัโอกาสการจา้งงานท่ีมีคณุภาพและจดัหางานท่ีดีและเหมาะสม  

4. การกระจายผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว สมาชิกในชมุชนไดร้บัประโยชนอ์ย่าง
ทั่วถึงในแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาการท่องเท่ียว สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ใน
ดา้นการพฒันา ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากร และดา้นการบริการส่วนต่างๆ เพ่ือชุมชนจะได้
มั่นใจผลประโยชนน์ัน้กระจายสูช่มุชนอยา่งเท่ียงตรง 

5. การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด และความเท่าเทียมระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

6. การวางแผนระยะยาว เพ่ือเป็นการก าหนดว่าพืน้ท่ีนัน้จะไม่เส่ือมเสียจากโครงการ
หรือกิจกรรมตา่ง ๆ เพียงประโยชนใ์นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง การวางแผนระยะยาวเป็นการผลกัดนั
ใหมี้การใชแ้นวคดิตา่ง ๆ ในเชิงรุกเพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืนของพืน้ท่ี 

7. ความสมดลุของจดุประสงคใ์นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรมและดา้น
สิ่งแวดลอ้ม  

8. ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเท่ียวและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
การเช่ือมโยงกลยุทธแ์ละแผนดา้นการท่องเท่ียวเขา้กับนวตักรรมและแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบั
ตา่ง ๆ 
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9. ความรว่มมือของผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบตัิ รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนทัง้
ทางภาครฐัและเอกชนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และรว่มมือในพิจารณานโยบายดา้นการการท่องเท่ียว
และสิ่งแวดลอ้ม  

10. การประสานความรว่มมือของสถานท่ีท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และอตุสาหกรรม
ดา้นทอ่งเท่ียว เพราะแตล่ะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งลว้นมีผลกระทบตอ่ธุรกิจหรือคณุภาพการท างานอย่าง
หลีกเล่ียงไมไ่ด ้

11. การประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียว การประเมินความสามารถของพืน้ท่ี
และการประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวทัง้ทางท่ีดีและทางลบ  

12. การสรา้งหลกัเกณฑก์ารประเมินผลกระทบ การพฒันาแนวทางหรือหลกัเกณฑ์
ส าหรบัการด าเนินการดา้นการท่องเท่ียวและการประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียว  และตอ้ง
ก าหนดหลกัการปฏิบตัิส  าหรบัการท่องเท่ียวในทุกระดบั และมีการพฒันาตวัวดัความส าเร็จของ
โครงการทอ่งเท่ียว 

13. การเนน้ผลประโยชนช์ุมชน คุณค่าสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
การปรบัเปล่ียนการวางแผนดา้นท่องเท่ียว จากแนวทางดัง้เดิมท่ีเนน้การเติบโตของอุตสาหกรรม
มาเป็นการเนน้โอกาสในการจา้งงานและการพฒันาผลประโยชน ์รวมถึงคณุภาพความเป็นอยู่ของ
ชมุชน  

14. การพฒันาคน การศึกษาและหลกัสูตรต่าง ๆ แก่ชุมชน เพ่ือเสริมความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นทอ่งเท่ียว ดา้นการสรา้งอาชีพตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

15. การเสริมสร้างลักษณะเด่น สรา้งเอกลักษณ์ของชุมชน กิจกรรมและการ
ด าเนินการท่ีส่งเสริมลกัษณะเดน่ของชมุชนและสถานท่ีท่องเท่ียวใหช้ดัขึน้และใชโ้อกาสในการใช้
ประโยชนข์องพืน้ท่ีกิจกรรมมุ่งใหน้กัท่องเท่ียวความประทบัใจ โดยท่ียงัด าเนินการตามหลักการ
ของการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

16. การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรบัของทรพัยากร ในการจดัสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรบันกัท่องเท่ียว ตอ้งค านึงถึงขอบเขตและความสามารถของทรพัยากรในการ
รองรบั โดยมุ่งเนน้การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็กและประเภทบริการท่ีจะส่งผลกระทบ
นอ้ยท่ีสดุ 

17. การรกัษาทรพัยากรมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรม กรมวิธีการบริหารจดัการ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกสืบทอดกันมา โดยใช้เกณฑ์และ
มาตรฐานสากล 
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18. การท าการตลาดการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน มุ่งเนน้ในเรื่องคณุภาพของประสบการณ์
ท่ีผูเ้ดินทางจะไดร้บั และส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ควรด าเนินการอย่างมีความ
รบัผิดชอบและแสดงใหเ้ห็นจรยิธรรมของการบริหารจดัการของแหลง่ทอ่งเท่ียว 

หลกัการพืน้ฐานของการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน ไดแ้ก่ 
1. การใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน (Using Resource Sustainable) คือ การใชท้รพัยากร

ตา่ง ๆ เทา่ท่ีจ  าเป็น เพ่ืออนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมใหมี้การใชน้านขึน้ 
2. การลดการบริโภคและของเสียท่ีเกินความจ าเป็น (Reducing Over Consumption 

and Waste) คือ การลดค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายใน
ระยะยาวและเพิ่มคณุภาพของการทอ่งเท่ียว 

3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) คือ การรักษาความ
หลากหลายของธรรมชาติและวฒันธรรม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว
และชว่ยเพิ่มฐานการทอ่งเท่ียว 

4. การรวมการพฒันาการทอ่งเท่ียวเขา้อยู่ในการวางแผน (Integrating Tourism into 
Planning) คือ การรวบรวมแผนพฒันาการท่องเท่ียว แผนพฒันาชาติและแผนพฒันาทอ้งถ่ินและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือคาดการณ์เก่ียวกับผลกระทบทั้งทางบวกและลบของ
โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีจะมีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน เช่น ด้านทรัพยากรท่องเท่ียว  
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือหาทางแนวทางการปอ้งกนัใหเ้กิดผลเสียนอ้ยท่ีสดุ 

5. การสนบัสนนุเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economics) คือ การรองรบั
กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจของชมุชนโดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัดา้นราคาและคณุคา่ของสิ่งแวดลอ้ม  

6. การมีส่วนรว่มของชมุชน (Involving Local Communities) คือ ชมุชนทอ้งมีส่วน
รว่มในดา้นการท่องเท่ียว เพ่ือสรา้งผลประโยชนต์อบแทนตอ่ประชาชนในทอ้งถ่ินและสิ่งแวดลอ้ม
โดยรวม และยกระดบัคณุภาพการจดัการการทอ่งเท่ียว 

7. การปรึกษากันระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน (Consulting Stakeholders 
and the Public) คือ การปรึกษากนัในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง เพ่ือการท างานจะไดเ้ป็น
ในทางเดียวกนั และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาและลดความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถ่ินใหมี้
ความรูเ้ก่ียวกับแนวคิดและวิธีปฏิบตัิในการพฒันาแบบยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดบัของการบริการ
ทอ่งเท่ียว 
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9. การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) คือ  
การเตรียมขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว เพ่ือเผยแพร่สู่นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจและเคารพในสิ่งแวดลอ้ม 
ธรรมชาต ิและวฒันธรรมของสถานท่ีนัน้  

10. การวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) คือ การวิจยั ติดตาม
และตรวจสอบ เพ่ือชว่ยในการแกไ้ขปัญหาและเพิ่มผลประโยชนใ์หก้บัแหลง่ทอ่งเท่ียว นกัท่องเท่ียว 
และนกัลงทนุ 

แนวการปฏิบตัขิองการทอ่งเท่ียวแบบยั่งยืน 10 ประการ ดงันี ้
1. มุง่พฒันาการทอ่งเท่ียวภายในประเทศอยา่งจรงิจงั จากนัน้จงึพฒันาการท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลงั เพ่ือใหเ้หมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรบั
เป็นส าคญั 

2. มุ่งใหชุ้มชนมีส่วนรว่มในการตดัสินใจกิจกรรมหรือโครงการท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีจะ
สง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตของคนในพืน้ท่ี 

3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอ้จ ากัดท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการท่องเท่ียว
โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรบัทุก ๆ ดา้น เพ่ือส่งเสริมใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวเขา้ไป
เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจของพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

4. มุ่งใหข้อ้มูลการท่องเท่ียวอย่างระเอียดแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจ
และค านงึถึงสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทัง้ชว่ยเพิ่มความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียว 

5. มุ่งใชว้สัดุและผลผลิตในชุมชน เพ่ือช่วยลดการคา้กับต่างประเทศและช่วยเพิ่ม
รายไดใ้หก้บัคนในชมุชน 

6. มุ่งกระจายรายได้และน ารายได้เข้าสู่ท้องถ่ินให้มากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ใน  
ระยะยาวของชมุชน 

7. มุ่งจ้างงานในชุมชนด้วยการสนับสนุนลักษณะของงานให้มีความน่าสนใจ  
เพ่ือชมุชนไดร้บัผลประโยชนม์ากขึน้ 

8. มุ่งพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึน้ เ พ่ือยก 
ระดบัการบรกิารทอ่งเท่ียวใหส้งูขึน้ 

9. มุ่งรกัษาคณุค่าของสิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรมในชมุชนใหค้งอยู่ในระยะยาว เพ่ือ
เป็นแหลง่รองรบัการทอ่งเท่ียวในระยะยาว 

 10. มุ่งท างานรว่มกันอย่างเท่าเทียมระหว่างภาคธุรกิจท่องเท่ียว เพ่ือใหก้ารท างาน
รว่มกนัขององคก์รทอ้งถ่ิน องคก์รดา้นสิ่งแวดลอ้ม และรฐับาลเป็นดงัหลกัการขา้งตน้ 



  29 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ไดใ้หห้ลกัการในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืน
ไว ้ดงันี ้

1. ส  ารวจแหล่งท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ท่ี 
ร่วมกันเก็บข้อมูลของสถานท่ี เพ่ือส ารวจภายในชุมชนว่ามีลักษณะอย่างไร มีแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทใด และส ารวจความพรอ้มของประชาชนในพืน้ท่ีในฐานะเจา้ของบา้น 

2. จดัแบง่พืน้ท่ีท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับการใชง้าน โดยใหส้อดคลอ้งกับการใชง้าน
และตามสภาพแวดลอ้ม  

3. ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการดา้นการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสม
ส าหรบับรกิารนกัทอ่งเท่ียว โดยยงัคงไวใ้นอตัลกัษณข์องชมุชนและไมก่ระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

4. จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีท่องเ ท่ียว คัดเลือกกิจกรรมท่ีจะท าให้
นกัทอ่งเท่ียวเกิดความสนใจและไมท่ าใหส้ิ่งแวดลอ้มเกิดความเสียหาย เพ่ือรองรบันกัทอ่งเท่ียว 

5. ประเมินความสามารถในการรองรบันกัท่องเท่ียวของสถานท่ี เพ่ือจ ากดัจ านวนให้
มีความเหมาะสมตอ่สถานท่ี 

6. ศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่  
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

แนวคดิการพฒันาการทอ่งเท่ียวอย่างยั่งยืนประกอบดว้ย 3 มิต ิดงันี ้
1. มิตดิา้นการสรา้งจิตส านกึการอนรุกัษท์รพัยากรทอ่งเท่ียวและสิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่ผู้ท่ี

มีสว่นเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันา การรสรา้งแนวคิดท่ีจะเสริมความรู ้ความเขา้ใจ และปลกูจิตส านึก
ใหแ้ก่ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายส าหรบัปกปอ้งทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหค้วามสวยงาม
และคณุคา่ของทรพัยากรท่องเท่ียวยงัคงอยู่ การสรา้งจิตส านึกดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรสามารถ
ท าได้หลากหลาย เช่น การท าโปรแกรมส่ือความหมาย การจัดนิทรรศการในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียว การท าเสน้ทางเดินเทา้หรือเดินป่าเพ่ือใหผู้ม้าไดเ้รียนรูธ้รรมชาติและวฒันธรรม และจดั
อมรมมคัคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีผูมี้สว่นตอ้งรบัผิดชอบในสถานท่ีนัน้ เพ่ืออธิบายและแนะน าเก่ียวกบั
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมได ้เป็นตน้ 

2.  มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเ ท่ียว  การสร้างแนวคิดให้
นักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในธรรมชาติ วัฒนธรรม ตอ้งการศึกษาเรียนรู้ เช่น การจักท าส่ือ
ความหมายของธรรมชาติหรือวฒันธรรม เพ่ือสรา้งความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัธรรมชาติ
และวฒันธรรมเป็นการเสรมิประสบการณแ์ละสรา้งความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
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3. มิติดา้นการสรา้งความมีส่วนร่วมในผลประโยชนใ์หแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน การสรา้ง
แนวคิดให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่ งยืน เพ่ือให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชนแ์ละพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน 

สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน คือ การท่องเท่ียวท่ีตอ้งค านึกถึงสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต
ของคนในชมุชน รวมถึงประเพณีวฒันธรรมใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยท่ีสดุ และตอ้งมีความ
รบัผิดชอบต่อทรพัยากรการท่องเท่ียวใหค้งอยู่ต่อไป ทัง้นีชุ้มชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจัดท าการ
ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนและประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการทอ่งเท่ียว ชมุชนตอ้งไดร้บัผลประโยชนม์าก
ท่ีสดุ  

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
ความหมายของวัฒนธรรม 

ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2543) ใหค้วามหมายของวฒันธรรมว่าคือ วิถีชีวิตของคนใน
สงัคม มีสว่นรว่มในการแสดงคดิเห็นอยา่งไร มีความเช่ืออย่างไร จึงแสดงออกใหเ้ห็นเป็นรูป ภาษา 
ประเพณี การละเล่น ศาสนา เป็นตน้ รวมถึงสิ่งตา่ง ๆ ท่ีคนในสงัคมสรา้งขึน้และด ารงชีพ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่ี เครื่องมือ ของใช ้ความคิด ความรูส้ึก ความเช่ือ ซึ่งท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นสิ่งตา่ง ๆ ซึ่งมีการ
สะสมเป็นความรูใ้นความทรงจ า และบนัทกึไวใ้นหนงัสือและสิ่งตา่ง ๆ ท่ีสรา้งขึน้ 

งามพิศ สตัยส์งวน (2543) อธิบายว่า วฒันธรรม คือ พฤติกรรมของมนษุยท่ี์เกิดจาก
การเรียนรูต้ลอดจนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู ้และนักมานุษยวิทยาน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือ เพ่ือท า
ความเขา้ใจในความแตกตา่งของประเพณีและวฒันธรรมของมนษุยใ์นพืน้ท่ีต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทัง้
เขา้ใจตวัเองและสงัคมโดยแบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. วฒันธรรมวตัถ ุ(Material Culture) ไดแ้ก่ สิ่งประดษิฐ์และเทคโนโลยีตา่ง ๆ  
2. วฒันธรรมไม่เก่ียวกบัวตัถุ (Non Material Culture) หมายถึง การปฏิบตัิ

คา่นิยมแนวคดิในเรื่องการแข่งขนัอย่างมีเหตผุล ประเพณี การปฏิบตัิ ท่ีสืบทอดมาและเป็นสิ่งท่ีคน
ในกลุ่มยอมรบัว่า เป็นสิ่งท่ีดีและเหมาะสม ซึ่งเป็นนามธรรมท่ีมองเห็นไม่ได ้วฒันธรรมประเภทนี้
แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ สถาบนัสงัคม ศิลปะภาษา พิธีกรรม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวกับการ
ควบคมุทางสงัคม เชน่ ความเช่ือทางสงัคม ศาสนา คา่นิยม ประเพณี และกฎหมาย เป็นตน้  

ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546) กล่าวว่า 
การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในศิลปวฒันธรรม
ดา้นตา่ง ๆ เช่น จิตรกรรม สถาปัตยกรรม หตัถกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี เทศกาลและ
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ประเพณี เป็นตน้ รวมถึงการชมมรดกทางประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ แหล่งประวตัิศาสตร ์โบราณสถาน 
และศาสนสถาน 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง  
การเดนิทางจากสถานท่ีประจ าไปยงัทอ้งถ่ิน เพ่ือชมความงดงามทางวฒันธรรมของกลุ่มบคุคลอ่ืน 
และเรียนรูใ้นวฒันธรรมของชุมชนนัน้โดยตอ้งนึกถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด 
และชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของก็ไดร้บัประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวในดา้นของงรายไดแ้ละการจา้งงานซึ่ง
ก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และยงักว่าว่า กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม 
มีดงันี ้

1. ประวตัศิาสตร ์
 2. โบราณคดีและพิพิธภณัฑ ์
3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
4. ศลิปะ หตัถกรรม จิตกรรม 
5. พิธีกรรมตา่ง ๆ ทางศาสนา 
6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร ์
7. ภาษาและวรรณกรรม 
8. วิถีชีวิต การแตง่กาย อาหาร  
9. ขนบธรรมเนียมประเพณี  
10. ลกัษณะงานและเทคโนโลยี ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน 
ทิพวรรณ พุ่มมณี (2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียววฒันธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการ

ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีมีจดุประสงคเ์พ่ือการเรียนรูแ้ละสมัผสักบัวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และ
ความแตกตา่งทางวฒันธรรมโดยแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมจะประกอบดว้ยสิ่งดงึดดูใจ 

ราณี อิสิชยักลุ (2554) กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนษุยผ์ลิตขึน้ สรา้งสรรค์
ขึน้หรือเปล่ียนแปลงและปรบัปรุง เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ในลักษณะท่ีเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีเหมาะสมแก่การอนรุกัษ ์
หรือเป็นการด าเนินชีวิตของคนในสงัคมท่ีปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา การปฏิบตัิและการแสดงออกท่ีคนใน
สงัคมเดียวกันสามารถเขา้ใจและยอมรบัร่วมกัน และกล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ  
การท่องเท่ียวเพ่ือสัมผัสและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ด้านจิตรกรรม 
ดา้นหตัถกรรม ตลอดจนแหลง่มรดกตา่ง ๆ 
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สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคใ์นการ
ชมเอกลกัษณ ์วิถีชีวิต หรือเรียนรูว้ัฒนธรรมของพืน้ท่ีนัน้ ๆ ท่ีมีการสะสมวฒันธรรมมาตัง้แต่ใน
อดีตและมีการสืบทอดวฒันธรรมนัน้อยูเ่พ่ือเป็นการรกัษาเอกลกัษณข์องพืน้ท่ีตนเอง ซึ่งชมุชนหรือ
พืน้ท่ีนัน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการทอ่งเท่ียวในดา้นของรายไดแ้ละอาชีพท่ีจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจใน
พืน้ท่ีนัน้ดีขึน้ แตท่ัง้นีต้อ้งสง่ผลกระทบหรือผลเสียตอ่วฒันธรรมและพืน้ท่ีนัน้ ๆ ใหน้อ้ยท่ีสดุ 

วัตถุประสงคข์องการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) กลา่ววา่ การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

คน้หาประสบการณใ์หม ่ๆ ไดแ้ก่ การเรียนรู ้การสมัผสั การช่ืนชมกับความสวยงามของวฒันธรรม 
คณุคา่ทางประวตัิศาสตร ์วิถีชีวิตของกลุ่มคนอ่ืน ความแตกตา่งกนัของกลุ่มคนทางวฒันธรรมใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นศิลปะ สถาปัตยกรรม เรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์ความเป็นอยู่ การส่ือสาร 
การแตง่กาย ความเช่ือและขนบธรรมเนียม เป็นตน้ สิ่งเหล่านีน้บัเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและช่วยกระตุน้
ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท าให้เกิดการท่องเท่ียวแบบยั่ งยืนโดยต้องรับผิดชอบต่อ
ปัจจยัพืน้ฐานทางวฒันธรรมซึ่งมี 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือมุง่เนน้คณุคา่ของวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ิน 
2. เพ่ือใหทุ้กส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลคุณภาพของสิ่งแวดลอ้มและคุณค่าทาง

วฒันธรรมใหย้ั่งยืน 
3. เพ่ือใหน้ักท่องเท่ียวไดร้บัความประทับใจ และในขณะเดียวกันก็ตอ้งเคารพใน

วฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ย 
4. เพ่ือใหช้มุชน ไดร้บัประโยชนต์อบแทนอย่างเพียงพอ และปรบัปรุงความเป็นอยู่

ของชมุชนใหดี้ขึน้ 
หลักของการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548)  อธิบายถึงหลกัของการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดด้งันี ้
1. การรวบรวมขอ้มูลส าคญัของประวตัิศาสตร ์ท่ีมาของทรพัยากรวัฒนธรรมใน

สถานท่ีนัน้ เพ่ือเป็นขอ้มูลและเป็นการเพิ่มประสบการณ ์ความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว และใน
เวลาเดียวกนัจะท าใหเ้กิดความภมูิใจในมรดกทางวฒันธรรมของชมุชน 

2. การปลกูฝังจิตส านึกของคนในชุมชนใหเ้กิดความรกัและหวงแหน น าชมุชนมามี
สว่นรว่มในการก าหนดทิศทางทรพัยากรของตนและไดร้บัประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว เช่น การจา้ง
งาน การน าเท่ียว การขนสง่ ท่ีพกั การจ าหนา่ยสินคา้ท่ีระลกึ เป็นตน้ 

3. การใหค้วามรูแ้ก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมและไดร้บั
ความเพลิดเพลิน พรอ้มทัง้ปลกูจิตส านกึในการรกัษาทรพัยากรท่องเท่ียว 
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4. การเคารพวัฒนธรรมของชุมชนหรือกลุ่มคนอ่ืน และเคารพกลุ่มของตนใน
วฒันธรรมและศกัดิศ์รี 

7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเหน็ 
ความหมายของความคิดเหน็ 

ไอซเ์ซค (1981 อา้งถึงใน ภนิดา ชยัปัญญา, 2541) กล่าวว่า ความคิดเห็น หมายถึง 
เป็นการแสดงออกทางค าพูดหรือค าตอบท่ีบุคคลไดแ้สดงออกต่อสถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง 
โดยเฉพาะจากค าถามท่ีไดร้บัทั่วไป โดยปกติแลว้ความคิดเห็นตา่งจากเจตคติ คือ ความคิดเห็นจะ
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะขณะท่ีเจตคตจิะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปมีความหมายท่ีกวา้งกวา่ 

Maier (1955 อา้งถึงใน ธนากร ประสาทแกว้ (2550) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ การ
แสดงทศันคติและเป็นการแปลความหมายของความจริง (Facts) และการแปลความหมายจะ
ขึน้อยูก่บัทศันคตแิละอิทธิพลของคนท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ 

ดาวลอย แก่นจนัทร ์(2554) กลา่ววา่ ความคดิเห็น เป็นการแสดงออกเพ่ือใหท้ราบถึง
ความรูส้กึนกึคดิ ความเช่ือทศันคต ิผา่นกระบวนการการพิจารณาวิเคราะห ์หรือตามประสบการณ์
ของบคุคลท่ีแสดงออกตามสถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ โดยการแสดงออกนัน้อาจแสดงออก
ในรูปของอากปักรยิาอยา่งใดอย่างหนึ่ง การแสดงทา่ทางการพดูหรือเขียนก็ได ้

สพุตัรา สภุาพ (2542)  ไดใ้หอ้ธิบายเก่ียวกบั ความคดิเห็น ว่า เป็นการแสดงออกของ
กลุ่มคนหรือบุคคลใดบุคลหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการแสดงออกนั้นจะอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณท่ี์ไดร้บัก่อนจะมีการแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนัน้อาจไดร้บัการยอมหรือการปฏิเสธ
จากคนอ่ืนก็ได ้ทัง้นีก้ารแสดงออกทางความคดิมีไดห้ลายหลายรูปแบบ เชน่ การพดู การเขียน เป็น
ตน้ 

วรทัยา พรหมสนุทร (2555) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางดา้นความ
เช่ือและความรูส้ึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นการพูดหรือการเขียนโดยอาศัยพืน้ฐานความรู้
ประสบการณ ์รวมถึงสภาพแวดลอ้มก็เป็นส่วนช่วยใหก้ารแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจแสดงออกทัง้
ทางบวกหรือทางลบ 

สรุปไดว้า่ ความคดิเห็น คือ การแสดงออกของบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแตล่ะบคุคล
จะมีการแสดงออกท่ีไม่เหมือนกันขึน้อยู่กับสิ่งท่ีแต่ละบุคคลเคยไดร้บัประสบการณห์รืออารมณ ์
รวมถึงสภาพแวดลอ้มในขณะนัน้และการแสดงความคิดนัน้ยงัสามารถผนัเปล่ียนไดต้ามเวลา การ
แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงออกไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การเขียน การพูด การท าสญัลกัษณ ์
เป็นตน้  



  34 

ประเภทของความคิดเหน็ 
Remmer H.H. (1954) ไดจ้  าแนกประเภทความคดิเห็นไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด - เชิงลบสุด (Extreme Opinion) คือ ความคิดเห็นท่ี

เกิดขึน้จากการเรียนรูแ้ละการไดร้บัประสบการณ ์ซึ่งแนวทางของเชิงบวกสุด ไดแ้ก่ ความรกัจน
กลายเป็นความหลง และเชิงลบสุด ได้แก่ ความรังเกียจโดยความคิดเห็นลักษณะนีรุ้นแรง
เปล่ียนแปลงยาก 

2. ความคิดเห็นจากความรู้และความเขา้ใจ (Cognitive Contents) การแสดง
ความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้อยู่กับความเขา้ใจท่ีมีต่อสิ่งนัน้ เช่น ความเขา้ใจในดา้นท่ีดี ได ้การ
เห็นชอบ การยอมรบั ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นท่ีไมดี่ ไดแ้ก่ การไมย่อมรบั การไมเ่ห็นดว้ย 

3. การแยกแยะเป็นส่วน (Differentiation) หมายถึง การพิจารณาความคิดเห็นตอ่สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งแบบละเอียดจะท าใหส้ามารถแยกการวิเคราะหไ์ดดี้กว่าการพิจารณาความคิดเห็นแบบ
ไมล่ะเอียด 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความคิดเหน็ 
Stuart Oskamp (1977) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัสง่ผลใหเ้กิดความคดิเห็น ดงันี ้
1. ปัจจยัทางพนัธุกรรมและรา่งกาย (Genetic and Physiological Factors) คือ 

ปัจจยัตวัแรกท่ีไม่คอ่ยถกูพดูถึงมาก มีการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นนีมี้ผลตอ่ระดบัพฤติกรรมความ
ก้าวรา้วรุนแรงของบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาเรื่องเจตคติหรือความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ 
ปัจจยัดา้นร่างกาย เช่น อายุ การเจ็บป่วย และผลจากการใชส้ารเสพติดสามารถส่งผลต่อความ
คิดเห็นและเจตคติของบคุคลได ้เช่น บคุคลท่ีมีความคิดคติอนุรกัษ์ส่วนมากจะเป็นบุคคลท่ีมีอายุ
มาก เป็นตน้ 

2. ประสบการณโ์ดยตรงของบคุคล (Direct Personal Experience) คือ ผูท่ี้ไดร้บั
ประสบการณโ์ดยตรงจึงมีความรูส้ึกและความคิดจากสิ่งท่ีตนเองไดพ้บและกระท าโดยตนเอง ท า
ใหเ้กิดเจตคติจากสิ่งท่ีตนเองไดร้บั เช่น ทารกท่ีมารดาป้อนน า้สม้ใหท้าน เขาจะเกิดชอบเพราะ
น า้สม้มีรสชาติหวาน เย็น ท าใหเ้ขามีความรูส้ึกต่อน า้สม้ท่ีไดท้านเป็นครัง้แรกเป็นประสบการณ์
โดยตรงท่ีเขาไดร้บั 

3. อิทธิพลจากครอบครวั (Parental Influence) คือ ปัจจยัท่ีเม่ือเป็นเด็กจะไดร้บั
อิทธิพลจากการดูแลของผูป้กครองและครอบครวั ในช่วงท่ีเป็นเด็กเล็กจะไดร้บัการสั่งสอนดา้น
ความคิด การแสดงออกทางร่างกายเม่ือตอ้งการสิ่งใด การไดร้ับรางวัลและการถูกท าโทษ ซึ่ง
ทัง้หมดนีเ้กิดจากประสบการณแ์ละสิ่งท่ีเดก็ไดร้บัจากครอบครวั 
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4. เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม (Group Determinants of Attitude) คือ ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อเจตคติหรือความคิดเห็นของแต่ละคน ดว้ยเหตท่ีุแต่ละบคุคลจะมีการอยู่
รว่มกันในแตล่ะสงัคมท่ีแตกต่างกนัไป จากความคิดเห็นและเจตคติต่าง ๆ ท่ีไดร้บัและแรงกดดนั
จากกลุม่ของตน เชน่ เพ่ือนในโรงเรียน กลุม่อา้งอิงตา่ง ๆ ซึ่งท าใหเ้กิดความคลอ้ยตามในกลุม่ได ้

5. ส่ือมวลชน (Mass Media) คือ สิ่งท่ีบคุคลไดร้บัจากส่ือตา่ง ๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน ์
ส่ืออินเตอรเ์น็ต Application (แอพพลิเคชั่น) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีความคิดเห็นหรือ
ความรูส้กึตา่ง ๆ ตามขอ้มลูขา่วสารท่ีตนไดร้บั 

รวีวรรณ องัคนุรกัษ์พนัธุ ์(2533) ไดก้ล่าวถึงมาตราวดัทศันคติและความคิดเห็นท่ีใช้
กนัอยูแ่พรห่ลายมี 4 วิธี ดงันี ้

1. วิธีของเทอรส์โตน (Thuston's Scale) เป็นวิธีสรา้งมาตราวดัออกมาเป็นปริมาณ
แลว้น ามาเปรียบเทียบต าแหน่งของทัศนคติหรือความคิดเห็นในทางเดียวกัน โดยก าหนดว่า
ลกัษณะความรูส้กึของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีตัง้แตเ่ห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุถึงเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
โดยแบง่ระดบัความรูส้กึออกเป็น 11 ชว่งเทา่ ๆ กนัและก าหนดคา่น า้หนกัในแตล่ะชว่งอยา่งชดัเจน 

2. วิธีของลิเคอรท์ (Likert's Scale) เป็นวิธีสรา้งมาตรวดัทศันคติและความคิด โดย
ก าหนดการใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑค์วามเบี่ยงเบนมาตรฐานใหค้ะแนนช่วงความรูส้ึกเท่า ๆ กัน 
เป็น 5 ชว่งแบบตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างมาก เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่าง
มาก ใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ส  าหรบัทางบวก และระดบัความคดิเห็นทางลบ ใหค้ะแนนเป็น 1, 
2, 3, 4, 5 ซึ่งไดผ้ลไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้การก าหนดคะแนนของแต่ละระดบัในมาตราวดัทศันคติ
แบบลิเคอรท์ในเวลาตอ่มาจึงก าหนดเป็นคะแนนจ านวนเต็มเรียงกนัไปอาจเริ่มจาก 1 ไปแทนท่ีจะ
เริ่มดว้ยจาก 0 คะแนนผูต้อบแตล่ะคนไดจ้ากการรวมคะแนนจากการตอบแตล่ะขอ้  

3. วิธีของกัตตแ์มน (Guttman's Scale) เป็นวิธีวดัความคิดเห็นหรือทศันคติใน
ทิศทางเดียวกันและสามารถน ามาเปรียบเทียบอันดบัของทัศนคติสูง – ต  ่า จากอันดบัต ่าสุดถึง
สงูสดุได ้

4. วิธีของออสกดู (Osgood’s Scale) เป็นวิธีวดัทศันคติหรือความคิดเห็นโดยใช้
ค  าคณุศพัทใ์ชอ้ธิบายคณุลกัษณะของสิ่งเรา้ในลกัษณะเป็นค าตรงกนัขา้มอย่างมีเหตผุล (Logical 
Opposite) ในการประเมินเป้าหมายของทัศนคติได้ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบพบว่ามี  
3 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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1. องคป์ระกอบดา้นประเมินค่า (Evaluation Factor) เป็นองคป์ระกอบท่ี
แสดงออกดา้นคณุคา่ ค าคณุศพัทท่ี์ใชอ้ธิบายไดแ้ก่ ดี-ชั่ว สขุ-ทกุข ์สวย-น่าเกลียด ส าเร็จ-ลม้เหลว
และช่ือสตัย-์คดโกง เป็นตน้ 

2. องคป์ระกอบดา้นศกัยภาพ (Potential Factor) เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงออก
ถึงก าลงั อ านาจ ค าคณุศพัท ์ท่ีใช้อธิบาย ไดแ้ก่ หนกั-เบา ใหญ่-เล็ก แข็งแรง-อ่อนแอ รกั-เกลียด 
และประชาธิปไตย-เผดจ็การ เป็นตน้ 

3. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม (Activity Factor) เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงออกถึง
กิริยาอาการ ค าคณุศพัทท่ี์ใชอ้ธิบาย ไดแ้ก่ รอ้น-เย็น เร็ว-ชา้ สนบัสนนุ-ต่อตา้น และเสริมสรา้ง- 
ท าลาย เป็นตน้  

สรุปไดว้่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดของบุคคลท่ีจะออกมาในหลากหลาย
รูปแบบ เชน่ ทางค าพดูหรือการเขียน ซึ่งแตล่ะบคุคลอาจจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัท่ีบุคคลนัน้ไดร้บัมาหรืออิทธิพลท่ีมาจากสิ่งแวดลอ้มในขณะนัน้หรือจากปัจจยัท่ีบุคคลนัน้
เคยพบเจอ 
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8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา (2542) ไดศ้ึกษาเรื่อง "เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของชาวมอญ: ศกึษากรณีหมู่บา้นเจดียท์อง ต าบลคลองควาย อ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี" พบว่า ชาวมอญในหมู่บ้านเจดีย์ทอง  ได้มีการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมมาสูส่งัคมไทยอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งเกิดจากปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ การปฏิรูปการศกึษา ท า
ใหภ้าษามอญถกูใชน้อ้ยลงและการพฒันาไปสูค่วามทนัสมยัจงึสง่ผลใหก้ารใชชี้วิตถกูเปล่ียนแปลง
ทัง้ดา้นทศันคติและความเช่ือดัง้เดิมของชมุชน ส่งผลใหค้วามเช่ือของชมุชนนัน้ เลือนหาย รวมถึง
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจท าใหค้วามกลมเกลียวของชมุชนนัน้เปล่ียนไป ทกุคนมีบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองท่ีชัดเจนซึ่งต่างจากในอดีตท่ีชุมชนมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน เม่ือวิถีชีวิตถูก
ปรับเปล่ียนก็ส่งผลใหป้ระเพณีหรือการละเล่นท่ีมีความเฉพาะของชุมชนหายไป เช่น การรอ้ง
ทะแยงมอญ การเล่นสะบา้ เป็นตน้ รวมถึงการดดัแปลงพิธีกรรมตา่ง ๆ ใหต้ามยคุสมยั เช่น งาน
แต่งงาน งานบวช งานศพ กรณีความเช่ือดัง้เดิม เช่น การนับถือผีประจ าตระกูลไม่มีแลว้ ส่วนผี
บา้นผีเรือนยงัคงมีใหเ้ห็นบา้งโดยสงัเกตจากการตัง้ศาลผีเจา้ท่ีภายในหมู่บา้นนัน้ชาวบา้นยงัคง
เคารพนับถือและมีการท าพิธีเซ่นไหว้ปีละครั้ง จากการศึกษางานวิจัยชิน้นี ้ พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกับชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ ในดา้นของวฒันธรรมและวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของหมู่บา้นเจดียท์อง ซึ่งบา้นตน้โพธ์ิเดิมเป็นถ่ินอาศยัท่ีชาวมอญไดอ้พยพมาอาศยัอยู ่
แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านบ้านต้นโพธ์ินั้นได้เริ่มเข้าสู่สังคมเมืองมากขึน้ จึงท าให้หมู่บ้านนี ้น  า
เอกลักษณท์างดา้นวัฒนธรรมมอญมาเผยแพร่เป็นศูนยก์ารเรียนรู ้เพ่ือใหน้ักท่อง เท่ียวหรือผู้มี
ความสนใจไดเ้ขา้มาศกึษา  

อจัฉรียา ศกัดิน์รงค ์(2549) ไดศ้กึษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชมุชนและแนวทางในการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม กรณีศึกษา ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จังหวัด
ระยอง” พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่มีสว่นรว่มในการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร โดยจ าแนกเป็น
แตล่ะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการทรพัยากรการทอ่งเท่ียวเกษตร ดงันี ้การเขา้รว่มประชมุประชาคม
ของหมู่บา้นเพ่ือก าหนดแนวทางการจดัการทรพัยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพของชุมชนใหส้วยงาม การบ ารุงรกัษาทรพัยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนในท่ีประชุมประชาคมของหมู่บ้าน การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบของการท าสวนผลไม ้การน าเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ มาใชใ้น
ชมุชน การจดัการทรพัยากรการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรในลกัษณะของการท านา การจดัการทรพัยากร
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การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบของการปลูกผักปลอดสารพิษ การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบของการท าสวนไมด้อก ไมป้ระดบั และการประเมินผลการจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง ในดา้นการ
จดัการตลาดการท่องเท่ียว ดงันี ้การเขา้ร่วมประชมุประชาคมของหมู่บา้นเพ่ือวางแผนการตลาด
ส าหรบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของชุมชน การเผยแพรข่อ้มลูการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชมุชนแก่บุคคลภายนอก การจดั
จ าหน่ายสินคา้เกษตร การแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เก่ียวกบัแผนการตลาดในท่ี
ประชุมประชาคมของหมู่บา้น การส่งเสริมการขายสินคา้เกษตร และการประเมินผลการจัดการ
ดา้นตลาดการท่องเท่ียวของชุมชนอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก การจัดท าเอกสารส าหรับ
ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรของชมุชนและการออกแบบบรรจภุณัฑข์องสินคา้เกษตรนัน้
ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย และในดา้นการจัดการบริการการท่องเท่ียว ดงันี ้การเขา้ร่วม
ประชมุประชาคมสูงหมู่บา้นเพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางการบริการการท่องเท่ียวของชุมชน การ
ดแูลรกัษาสิ่งส  านวยความสะดวกตา่ง ๆ ของชมุชน การแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ 
เก่ียวกับการก าหนดแนวทางการบริการการท่องเท่ียวในท่ีประชุมประชาคมของหมู่บา้น การน า
นกัท่องเท่ียวเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียว การเสริมความรูด้า้นเกษตรแก่ผูเ้ท่ียวท่ีสนใจ การก าหนด
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน อยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง และการ
ประเมินผลการจดัการบริการการท่องเท่ียวและในขอ้การจัดท่ีพกัเพ่ือบริการแก่นกัท่องเท่ียวนัน้
ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย จากการศึกษางานวิจยัชิน้นี ้พบว่า มีการส ารวจการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพืน้ในหลากหลายดา้น ทัง้ดา้นทางดา้นการตลาด ดา้นการจดัการทรพัยากรและ
ดา้นการบริการการท่องเท่ียวซึ่งการสอบถามความคิดเห็นต่าง ๆ นัน้สอบถามเพียงประชาชนใน
พืน้ท่ี แต่ยังไม่มีการสอบถามความคิดเห็นหรือความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท า
กิจกรรมภายในต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นคา่ย จงัหวดัระยอง  

กุลจิรา เสาวลักษณจ์ินดา (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัด
แหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา อ าเภออินทรบ์ุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี ” พบว่า ดา้นการเสนอความคิด  
การวางแผน และการตดัสินใจ ประชาชนมีระดบัคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย เน่ืองจากประชาชนไดร้บั
การประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยังไม่ทั่วถึง ดา้นการด าเนินการและการปฏิบตัิการ 
พบว่า ประชาชนมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก ระดบัการศกึษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของประชาชนสามารถท าใหป้ระชาชนสามารถด าเนินดา้นการปฏิบตัิการได้
พอสมควร ดา้นการรบัและแบ่งปันผลประโยชน ์พบว่าประชาชนมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
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นอ้ย เน่ืองจากประชาชนในพืน้ท่ีมีโอกาสเขา้ไปในการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกในทอ้งถ่ินนอ้ย อีกทัง้
รายไดจ้ากกิจกรรมหรือโครงการของชมุชนส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้มาแทน
ประชาชน ดา้นการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย
เน่ืองจาก ส่วนใหญ่ดา้นการติดตามและประเมินผลจะเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของ
รฐัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจึงท าใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมไดน้อ้ย จากการศึกษางานวิจยัชิน้นี ้
พบว่า ประชาชนยงัมีส่วนรว่มตอ่การจดัแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยในทุกดา้น เน่ืองจากประชาชนไดร้บั
ขอ้มูลอย่างไม่ทั่วถึงและยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจตอ่การจดัแหล่งท่องเท่ียว ผูน้  าชุมชน ภาครฐั 
หรือผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งควรท าการประชาสมัพนัธม์ากขึน้กวา่นี ้เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง
และละเอียด เพ่ือท่ีจะไดมี้สว่นรว่มในการเสนอความคดิมากยิ่งขึน้ 

มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว
และการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีผลต่อความยั่งยืนทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว 
(อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) พบว่า นักท่องเท่ียว เชิงนิเวศน์มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
การบริการการท่องเท่ียวเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นท่ีพักและดา้นกิจกรรม 
ล าดบัถดัมา คือ ดา้นสิ่งดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว ดา้นเสน้ทางคมนาคมและดา้นสิ่งอ านวยความ 
ตามล าดบั และพบวา่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนักนั มีผลตอ่องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว 
ดา้นสิ่งดึงดดูใจทางการท่องเท่ียว ดา้นเสน้ทางคมนาคม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นท่ี
พกั แตกตา่งกัน ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ภูมิล  าเนา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 
ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืนทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาสนัหนอกววั (อทุยาน
แห่งชาติเขาแหลม) ไม่แตกต่างกัน ชาวบา้นในเขตพืน้ท่ีต  าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี มีระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นการตดิตามและประเมินผลมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ดา้นการ
เสนอความคดิ และดา้นการรว่มปฏิบตั ิและดา้นการรว่มตดัสินใจ ตามล าดบั 

วิชชญะ น า้ใจดี (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในนโยบายการจดัการ
แหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศกึษา บา้นเชียง จงัหวดัอดุรธานี” พบว่า ชมุชนไม่มีส่วนรว่มใน
ขัน้ตอนการวางแผนและก าหนดนโยบายแตช่มุชนมีส่วนรว่มในการน านโยบายไปปฏิบตัิโดยไดร้บั
ประโยชนจ์ากการน านโยบายการจัดการแหล่งท่องเท่ียวไปปฏิบัติ นอกจากนีย้ังมีการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้านไทยพวนขึน้เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยพวน  
บา้นเชียง ซึ่งเป็นสาเหตพืุน้ฐานท่ีท าใหเ้กิดกลุ่มอาชีพท่ีอาศยัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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เช่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการตอ้นรบันกัท่องเท่ียว ชุมชนไดมี้การเผยแพร่วฒันธรรมดว้ยการเปิด
บา้นเป็นท่ีพกัแบบโฮมสเตยส์่งผลใหน้กัท่องเท่ียวไดร้บัประสบการณใ์นการใชชี้วิตร่วมกับชุมชน
และไดส้มัผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมไทพวนท่ีเป็นเอกลกัษณ ์ชมุชนไทยพวนไดมี้การเผยแพรว่ฒันธรรม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น การแต่งกายชุดท้อง ถ่ิน อาหารพืน้บา้น และการฟ้อนร  า 
เป็นตน้ ซึ่งกิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นแหลง่ท่ีมาส าคญัของรายไดใ้หแ้ก่ชมุชน ปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกบั
การมีสว่นรว่มของชมุชนบา้นเชียงในนโยบายการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคญั คือ 
กลุม่อาชีพสว่นใหญ่ขาดผูท่ี้จะมาสืบทอดภูมิปัญญา จากการศกึษางานวิจยัชิน้นี ้พบว่า บา้นเชียง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีไดร้บัใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก ซึ่งชุมชนบา้นเชียงนัน้มีความ
ผูกพันกับวัฒนธรรมของชาวไทยพวนแต่ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือจัดท า
นโยบาย ทัง้นีค้วรใหส้อบถามเพิ่มเติมทางดา้นการแสดงความคิดเห็นในดา้นตา่ง ๆ กบัประชาชน
ในพืน้ท่ีและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

แสงรวี  เกตุสุวรรณ (2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวยุโรป พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีมีเพศ อายุ รายได ้อาชีพ การศกึษา สถานภาพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกัน ในส่วนของปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว ดา้น
จ านวนสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีตัง้ใจจะไป พบวา่ องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวดา้นสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพักในแหล่งท่องเท่ียว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเ ท่ียวเชิง
วฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ส่วนดา้นจ านวนเงินท่ีใชจ้่ายในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ตอ่สถานท่ีพบว่า องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นสิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั
ในแหล่งท่องเท่ียว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปดว้ย
เชน่กนั 

Peng Ponna and Dewa Putu Oka Prasiasa (2011) ไดศ้กึษาเรื่อง “การมีส่วนรว่มของ
ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกกรณีศึกษา เมืองอังกอร ์จงัหวัด
เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา” พบว่า การวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินชีใ้ห้เห็นว่าการ
ทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืนยงัขาดการวางแผนและการจดัการเมืององักอร ์การมีส่วนรว่มของชมุชนจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือใหเ้กิดการจดัการการท่องเท่ียวขององักอรอ์ย่างยั่งยืน  รฐับาลควรสรา้ง
กรอบการท างานแบบมีส่วนรว่มโดยการปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีมีอยู่และส่งเสริมประชาชนในชมุชน
ท่ีท าธุรกิจดานนี ้เช่น ท่ีพกั ขนส่ง และสินคา้หตัถกรรม รฐับาลควรใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่
ธุรกิจเหล่านัน้ผ่านการระดมทนุประเภทต่าง ๆ กระจายผลประโยชนท์างเศรษฐกิจแก่ชมุชนอย่าง
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เหมาะสม ทัง้นีภ้าครฐัและภาคเอกชนยงัใหค้วามสนใจในการสนบัสนนุการพฒันาในดา้นพืน้ท่ี
ก่อสรา้งปรบัปรุงมิตขิองการบริหารจดัการโดยการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบันกัท่องเท่ียว
อ่ืน ๆ และก าหนดแผนและนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่าง และควรใหค้วามส าคญักับชุมชนในการมีส่วนร่วมเป็นอนัดบัแรก และสรา้งการ
เตรียมพรอ้มทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้จากการท่องเท่ียว จากการศึกษา
งานวิจัยชิน้นี ้พบว่า ทางรฐับาลยังขาดการสนับสนุนและการส่งเสริมประชาชนในพืน้ท่ีใหเ้กิด
ความเขา้ใจและการเตรียมพรอ้มสูก่ารเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมรดกโลก ทัง้นีค้วรมีการศกึษาในส่วน
ของหนว่ยงานภาครฐับาลเพิ่มเตมิถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีนีแ้ละควรมีการศกึษาความ
พรอ้ม การสอบถามความคิดเห็นรวมถึงขอ้เสนอแนะของประชาชนในพืน้ท่ีถึงการรองรบัการเป็น
เมืองแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงมรดก 

Sakhile Moyo and Prof Tembi Maloney Tichaawa (2017) ไดศ้กึษาเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว: กรณีศึกษาของซิมบบัเว” พบว่า 
ประชาชนยงัมีสว่นรว่มท่ีไม่มากนกัในดา้นของการวางแผน การตดัสินใจและการมีส่วนรว่มในการ
พฒันาการทอ่งเท่ียวและมีความเตม็ใจท่ีตอ้งการเขา้มามีสว่นรว่มในการท่องเท่ียวรวมทัง้สนบัสนนุ
การพฒันาการทอ่งเท่ียวในอนาคตซึ่งการท่องเท่ียวเป็นการสรา้งโอกาสแก่ประชาชนใหมี้การสรา้ง
และการขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาทอ้งถ่ิน ดงันัน้ จึงจ  าเป็นตอ้งใหค้วาม
สนใจกับชุมชนในดา้นการมีส่วนรว่มในการพฒันาการท่องเท่ียว โดยประชาชนในพืน้ท่ีควรไดร้บั
อนุญาตและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการก าหนดนโยบายและการด าเนินการ
พัฒนาการท่องเท่ียวโดยท างานร่วมกับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอ่ืน ๆ นอกจากนีย้ังมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งก าหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากขึน้ จากการศึกษา
งานวิจยัชิน้นี ้พบว่า มีความจ าเป็นในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีมีส่วนรว่มในการพฒันา
แผนการท่องเท่ียวร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาลและกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เน่ืองจากรฐับาลพยายามท่ีจะสรา้งรูปแบบเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในซิมบบัเวใหเ้กิดความยั่งยืน 

Bonnie K. L. Mak ,Lewis T. O. Cheung and Dennis L. H. Hui (2017) ไดศ้กึษาเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตดัสินใจพัฒนากระบวนการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพืน้ท่ี
ชนบทของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน” พบว่า เพ่ือเพิ่มระดบัการมีส่วน
รว่มของชมุชนในการตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันามาตรการตา่ง ๆ สามารถท าไดโ้ดยหน่วยงานของ
รฐัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการใชก้ลยทุธท่ี์มีประสิทธิภาพมากขึน้ในการประชาสมัพนัธ ์ควรน ากิจกรรมการ
ใหค้  าปรึกษามาใช ้และควรเพิ่มอตัราการเขา้ร่วม รวมถึงการก าหนดวนัท่ีส าหรบักาปรึกษาและ
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สนทนาเพ่ือใหผู้ท่ี้อยู่ในพืน้ท่ีไดมี้ส่วนร่วม นอกจากนีข้อ้มูลท่ีครอบคลุมเก่ียวกับโครงการท่ีเสนอ
ควรเสนอใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือเสรมิสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการเพ่ือกระตุน้ใหร้ะชา
ชนมีส่วนรว่มและแสดงความคิดเห็น นอกจากนีส้ามารถจดักิจกรรมเพ่ือแนะน าโครงการก่อนท่ีจะ
เริ่มการสนทนา เพ่ือเพิ่มความรูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชนเพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถสอบถามไดต้รงตาม
จดุประสงคข์องโครงการ จากการศกึษางานวิจยัชิน้นี ้พบว่า เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่มกบั
ภาครฐัในการพฒันาการท่องเท่ียวควรสรา้งกลยุทธห์รือสรา้งแรงจูงใจเพ่ือใหป้ระชาชนเกิดความ
สนใจ แตท่ัง้นีค้วรสอบถามประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ ๆ เพิ่มเติมถึงความตอ้งการในการท่ีจะ
เขา้มามีส่วนรว่มในการพฒันาการท่องเท่ียว เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการและการเปิดการรบัฟัง
ถึงความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีนัน้ 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
โครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ นัน้ มีหลายปัจจยัท่ีสง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่มหรือไม่เขา้มามี
สว่นรว่มตอ่กิจกรรมนัน้ เน่ืองจากประชาชนยงัขาดความเขา้ใจตอ่ผลท่ีจะเกิดขึน้และอาจไม่เขา้ใจ
ในตวัโครงการหรือกิจกรรม ทัง้นีเ้ครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจัยหากใชเ้พียงชิน้เดียวอาจไม่
เพียงพอตอ่ค าตอบ เพราะในบางเรื่องตอ้งการค าตอบท่ีเจาะลึกเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีชดัเจน จึงควรใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพผสมผสาน เพ่ือสงัเกตพฤติกรรมของชุมชนและปฏิกิริยาระหว่างการ
เก็บขอ้มลู วา่มีการใหข้อ้มลูอยา่งตรงไปตรงมาหรือไม ่รวมถึงการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ควรเลือกกลุ่ม
ท่ีมีความเหมาะสมตอ่งานวิจยัเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบหรือขอ้มลูตรงตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการจะศกึษา 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Method 
Research) ระหว่างระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลมุและครบถว้น ทัง้จากนกัท่องเท่ียวผู้
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชุมชน รวมถึงชุมชนและภาครฐัผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัการ
แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี ซึ่งผูว้ิจยัมีวิธีด  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่1 ศึกษาพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวและความคิดเหน็ของ
นักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ 

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
1.1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

2) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาท่องเท่ียวท่ีชมุชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ทัง้นีท้างผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวน
ประชากรนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวภายในชมุชนจึงใชส้ตูรของคอแครน (Cochran, 1977 
) ในกรณีไมท่ราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดบัความเช่ือมั่น 95%  

สามารถค านวณประชากรกลุม่ตวัอย่าง ไดด้งันี ้
จากสตูร n =  Z2     

     4e2 

เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p = สดัสว่นของลกัษณะท่ีสนใจประชากร 
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอย่างท่ียอมใหเ้กิดขึน้ได ้
Z = คา่ Z ท่ีระดบัความเช่ือมั่น หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีคา่ Z = 1.96 
แทนคา่ในสตูร  
  n =   (1.96) 2                         

     4 (0.05) 2 
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  n =  384.16 หรือ ประมาณ 385 
ดงันัน้ กลุม่ตวัอยา่งในการเก็บขอ้มลู คือ 385 คน  
1.1.2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1) เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการวิจยั ซึ่งศกึษาขอ้มลูจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชใ้นการ
สรา้งแบบสอบถามและสามารถก าหนดขอบเขตและเนือ้หาใหมี้ความชดัเจน โดยแบบสอบถาม
แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศกึษา จ านวน 4 ขอ้ ดงันี ้

1. เพศ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยมีค าตอบให้
เลือก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง 

2. อาย ุเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยมีค าตอบให้
เลือก 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

อายรุะหวา่ง 20 ปี – 30 ปี 
อายรุะหวา่ง 31 ปี – 40 ปี 
อายรุะหวา่ง 41 ปี – 50 ปี 
อายรุะหวา่ง 51 ปี – 60 ปี 
อายมุากกวา่ 61 ปีขึน้ไป  
3. ระดบัการศกึษา เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยมี

ตอบใหเ้ลือก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
มธัยมศกึษา / ปวช. / ปวส. 
ปรญิญาตร ี
สงูกวา่ปรญิญาตรี 
4. รายได ้เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยมีค าตอบ

ใหเ้ลือก 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
รายไดน้อ้ยกวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
รายไดร้ะหวา่ง 10,001 บาท – 20,000 บาท 
รายไดร้ะหวา่ง 20,001 บาท – 30,000 บาท 
รายไดร้ะหวา่ง 30,001 บาท – 40,000 บาท 
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รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ทอ่งเท่ียวท่ีชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ประกอบดว้ย 
1) ช่องทางการไดร้บัขอ้มลูท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้

โพธ์ิจากแหลง่ขอ้มลูใด 
2) จ  านวนครัง้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้น

ตน้โพธ์ิ 
3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้น

ตน้โพธ์ิ  
4) กลุม่บคุคลท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวดว้ย 
5) ชว่งเวลาในการเดนิทางมาทอ่งเท่ียว 
6) คา่ใชจ้า่ยโดยเฉล่ียในการทอ่งเท่ียวครัง้นี ้
7) กิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีมีความสนใจ  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรม

ภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ลกัษณะค าถามด
เป็นแบบใหเ้ลือกตอบ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ โดยแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale Question) ซึ่งเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) ประกอบดว้ย 

1) ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปน
วตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 

2) ดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 
3) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 
4) ดา้นองคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้

โพธ์ิ 
การวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและ 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี บ้านต้นโพธ์ิ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี มีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  5 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นมาก   4 คะแนน 
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ระดบัความคดิเห็นปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นนอ้ย   2 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ  1 คะแนน 
การแปลผลการวิจัยของลกัษณะแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา 

แบ่งระดบัความคิดเห็นดว้ยการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้ โดยการค านวณตามหลกัการหา
คา่เฉล่ีย ไดก้ าหนดใหมี้อนัตรภาคชัน้เทา่กนั คือ 0.8 สามารถค านวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 
     = 5 – 1 
         5 
     = 0.8 
การแปลความหมายล าดับค่าเฉล่ียในการวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นดงันี ้ 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวใน

ระดบัดีมาก 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวใน

ระดบัดี 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวใน

ระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวใน

ระดบัไมดี่ 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวใน

ระดบัไมดี่อยา่งมาก 
สว่นท่ี 4 
เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เก่ียวกับข้อเสนอแนะท่ี

นกัทอ่งเท่ียวมีตอ่ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
2) การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

2.1) ศกึษาขอ้มลูจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชใ้น
การสรา้งแบบสอบถามและสามารถก าหนดขอบเขตและเนือ้หาใหมี้ความชัดเจน  เพ่ือสรา้ง
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แบบสอบถามท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัใหมี้ความครอบคลมุตามความมุ่งหมายของงานวิจยั 
และน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถกูตอ้ง จากนัน้
น ามาแกไ้ขแบบสอบถามใหถ้กูตอ้งและสมบรูณ ์ 

2.2) น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณเ์สนอต่อผูท้รงคณุวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเนือ้หาและความเท่ียงตรง โดยก าหนดเกณฑใ์นการตรวจพิจารณา 
ดงันี ้ถา้มั่นใจว่ารายการใดมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์  ใหค้ะแนน +1 ถ้ายงัไม่มั่นใจว่า
รายการใดสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคห์รือไม่ ใหค้ะแนน 0 ถา้มั่นใจว่ารายการใดไม่สอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคใ์หค้ะแนน –1แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหา
คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างรายการ (IOC, Index of item objective Congruence) ตามสตูร 
IOC = ผลรวมคะแนนของขอ้นัน้/จ  านวนและน าคา่ดชันีท่ีค  านวณไดม้าเทียบเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด
ไวต้ัง้แต ่0.6 ขึน้ไป เพราะถือว่าคา่ท่ีไดเ้พียงพอและเป็นท่ียอมรบัทางสถิติ ซึ่งแบบสอบถามไดค้่า
ความตรงเทา่กบั 0.79 หลงัจากนัน้ด  าเนินการปรบัปรุงใหมี้ความสมบรูณก์่อนน าไปทดลองใช ้

 2.3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) โดยการน าแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้ับกลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบหาความเท่ียง 
ดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูปไดค้า่ความเท่ียงเทา่กบั 0.931  

1.1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการใช้วิธีการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใหค้วามรว่มมือจ านวน 385 คน ซึ่งผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูโดย
การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูท้  าแบบสอบถามตอ้งมีอายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป และ 
ผูท้  าแบบสอบถามตอ้งมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมภายในชมุชน โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูทัง้หมดดว้ยตนเอง 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลได้รับจากการรวบรวมจาก 
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงันี ้ต  ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ ์วารสารต่าง ขอ้มลูทาง
อินเทอรเ์น็ต และแหลง่ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.1.4 การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู  
ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหห์าค่าสถิติโดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ดงันี ้
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1) แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชมุชนน า
ขอ้มลูมาวิเคราะหโ์ดยแจกแจงคา่ความถ่ี(Frequency)และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

2) แบบสอบถามส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมภายในชมุชน ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหด์งันี ้

2.1) น าขอ้มูลมาวิเคราะหห์าค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)    

2.2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวระหว่างเพศ โดยใชก้าร
วิเคราะห ์ Independent-Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่าง 2 ตวัแปรท่ีเป็น
อิสระตอ่กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05  

2.3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวระหว่างอายุ การศึกษา
และรายได ้โดยใช ้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียของขอ้มลูท่ีจ  าแนกออกตัง้แต่ 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบก่อนว่ามีความแตกตา่งของ
ค่าเฉล่ีย และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparison) ดว้ยวิธีการ Fisher's 
Least Significant Difference (LSD) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05   

1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
1.1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว
ของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิ คณะกรรมการหมู่บา้นตน้โพธ์ิ ปราชญช์าวบา้น ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และ 
ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปทมุธานี 

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คดัเลือกจากผูท่ี้มีบทบาททางการท่องเท่ียวของชุมชนและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  
จากการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 12 คน 
ดงันี ้ 

- คณะกรรมการหมู่บา้นตน้โพธ์ิ จ  านวน 4 คน คือ ผูน้  าชมุชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น และ
คณะกรรมการหมูบ่า้นท่ีมีอายกุารท างานมากกวา่ 5 ปีและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวภายใน
ชมุชน 

- ปราชญช์าวบา้น จ านวน 1 คน คือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัชมุชนและเป็นผูสื้บทอด
ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ น ามาตอ่ยอดผลิตเป็นสินคา้ของชมุชนสรา้งอาชีพเสรมิใหค้นในชมุชน 
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- ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย จ านวน 6 คน คือ ผูป้ระกอบการรา้นคา้และรา้นอาหารภายใน
ชมุชน ประชาชนท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียวและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในชมุชน ผูน้  าทาง
จิตวิญญาณ ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดัชินวราราม และผูน้  าจิตวิญญาณในชมุชน   

- เจา้หน้าท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จ  านวน 1 คน คือ หน่วยงาน
ภาครฐัท่ีเป็นผูด้แูลชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี 

1.2.2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีมี้วิธีการ คือ ผูว้ิจยัรวบรวมจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

ดังนี ้ต  ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร ข้อมูลทางอินเ ทอรเ์น็ต และ
แหล่งขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งแบบสมัภาษณแ์ละน าแบบสมัภาษณป์รกึษากบัอาจารยท่ี์
ปรกึษา เพ่ือใหไ้ดแ้บบสมัภาษณท่ี์สมบรูณแ์บบ 

1.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ การสมัภาษณ ์ เป็นการซกัถามพูดคยุกัน

ระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้หส้มัภาษณ ์โดยผูว้ิจยัจะตัง้ค  าถามและก าหนดขอบเขตของการสมัภาษณ์
เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีตรงประเด็น ซึ่งผูว้ิจยัจะใชแ้บบสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยัจะปอ้นค าถามตามแนวค าถามท่ีไดก้ าหนดไว ้เพ่ือเก็บขอ้มูล
จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key Informant) และใชว้ิธีการสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-
Structured Interview) เป็นการสมัภาษณท่ี์มีการเตรียมเนือ้หาเฉพาะและมีแนวทางค าถามไวเ้ป็น
แนวทางในการสมัภาษณ ์แตเ่ปิดโอกาสใหผู้ถ้กูสมัภาษณไ์ดพ้ดูเนือ้หาอ่ืนแต่มีความเก่ียวขอ้งกับ
ประเดน็ท่ีผูส้มัภาษณต์อ้งการ 

จากนัน้ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีไดร้บัท าการตรวจสอบขอ้มูลและด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

1) ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้
วิธีการตรวจสอบสามเสา้ (Triangulation) เพ่ือการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้
วิธีการตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data triangulation) หมายถึง การตรวจสอบว่าขอ้มลูท่ีผูว้ิจยั
ไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ มีความเหมือนกัน
หรือไม่ โดยเปรียบเทียบขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล 4 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
ท่องเท่ียว2) คณะกรรมการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 3) ปราชญ์ชาวบา้น 4) 
ส  านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปทมุธานี และขอ้มลูทตุยิภมูิ 
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2) การวิเคราะหข์อ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการสมัภาษณแ์ละการจดบนัทึกมา
เขียนสรุปเนือ้หาและตรวจสอบถึงประเด็นต่าง ๆ จัดล าดับความส าคัญและวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis)เพ่ือสรุปผลการวิเคราะหแ์ละสรา้งแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอป 
นวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

2. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่2 การร่างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอป 
นวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื 

ในขัน้ตอนการร่างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทมุธานี คือ การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดร้บัจากวิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูจากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวและขอ้มูลจากการสมัภาษณ์คณะกรรมการหมู่บา้นตน้โพธ์ิ 
ปราชญช์าวบา้น ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และเจา้หนา้ท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัปทุมธานี น า
ขอ้มลูทัง้หมดท่ีไดร้บัมารา่งแนวทางเพื่อใหต้รงกบัความคดิเห็นของผูใ้หข้อ้มลู 

3. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่3 การน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอป 
นวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการน าเสนอผลจากการเก็บขอ้มลูทัง้จากแบบสอบถามท่ีเก็บจาก
นกัทอ่งเท่ียวและการสมัภาษณ ์เพ่ือใหท้างชมุชนไดท้ราบผลขอ้มลูและท าการเสนอแนวทางการมี
สว่นรว่มตอ่ทางชมุชนจากวิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2 โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ผ่านทางการประชุมทางโทรศพัท ์(Conference Call) เพ่ือใหผู้น้  าชุมชน ผูมี้ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม ไดร้ว่มแสดงความคดิเห็นและพิจารณาเก่ียวกบัแนวทางแนวทางการมีส่วนรว่มของชมุชน
โอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิท่ีผูว้ิจยัไดน้  าเสนอ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การศกึษาวิจยัเรื่อง การศกึษากระบวนการการมีสว่นรว่มของชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตั
วิถีบา้นตน้โพธ์ิ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ใชร้ะเบียบวิจัยแบบผสมผสาน
ระหว่างระเบียบวิจยัเชิงปริมาณและระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งไดท้  าการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
โดยการใชแ้บบสอบถาม จ านวน 385 ชดุ จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชุมชน ส าหรบั
การศกึษากระบวนการการมีส่วนรว่มของชมุชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ ใชวิ้ธีการสมัภาษณก์บั
ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ จ  านวนทัง้หมด 12 คน  ผูว้ิจยัไดท้  า
การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ
การมีส่วนรว่มของชุมชนโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี แบง่การศกึษา
เป็น 2 ขัน้ตอนยอ่ย ไดแ้ก่  

ขัน้ตอนย่อยท่ี 1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับการท่องเท่ียว
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

ขัน้ตอนย่อยท่ี 1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสมัภาษณเ์ก่ียวกับกระบวนการ
การมีสว่นรว่มของชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี  

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2 การรา่งแนวทางการมีส่วนรว่มของชมุชนโอทอปนวตัวิถี
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 3 การน าเสนอแนวทางการมีสว่นรว่มของชมุชนโอทอปนวตั
วิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยั่งยืน 
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ผลการวิจัยระยะที ่1 ศึกษาพฤตกิรรมและความคิดเหน็ของนักท่องเทีย่วต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโอทอปนวัตวิถ ีบ้านต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจยัขัน้ตอนย่อยท่ี 1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมและ
ความคดิเห็นของนกัท่องเท่ียวตอ่การมีส่วนรว่มของชมุชนโอทอปนวตัวิถี บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานีผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ 

1. การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อาย ุ

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน วิเคราะห ์โดยการหาคา่ความถ่ี (Frequency) และค่า
รอ้ยละ (Percentage) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 1 

ตาราง 1แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละของขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ   
ชาย 126 32.73 
หญิง 259 67.27 

รวม 385 100.00 

2. อาย ุ   
อายรุะหวา่ง 20 ปี – 30 ปี 234 60.78 
อายรุะหวา่ง 31 ปี – 40 ปี 28 7.27 
อายรุะหวา่ง 41 ปี – 50 ปี 44 11.43 
อายรุะหวา่ง 51 ปี – 60 ปี 79 20.52 

รวม 385 100.00 
3. ระดบัการศกึษา   

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 83 21.56 

ปรญิญาตรี 257 66.75 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 45 11.69 

รวม 385 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน   

รายไดน้อ้ยกวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 40 10.39 

รายไดร้ะหว่าง 10,001 บาท – 20,000 บาท 154 40.00 

รายไดร้ะหว่าง 20,001 บาท – 30,000 บาท 110 28.57 

รายไดร้ะหว่าง 30,001 บาท – 40,000 บาท 35 9.09 

รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 46 11.95 

รวม 385 100.00 

 
จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็น

กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีจ้  านวนทัง้หมด 385 คน ดงันี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

67.27 และเพศชาย จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.73 
อาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 ปี – 30 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 60.78 รองลงมามีอายุระหว่าง 51 ปี – 60 ปี จ  านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.52  
อายรุะหว่าง 41 ปี – 50 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.43 และอายรุะหว่าง 31 ปี – 40 ปี 
จ  านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.27 ตามล าดบั  

ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ  านวน 257 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.75 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ  านวน 83 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 21.56 คน และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
11.69 ตามล าดบั  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 10,001 บาท – 
20,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 รองลงมา คือ รายไดร้ะหว่าง 20,001 บาท – 
30,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 รายไดม้ากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป  
จ านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.95 รายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 40 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 10.39 และรายไดร้ะหว่าง 30,001 บาท – 40,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 9.09 ตามล าดบั 
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2. การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ท่ีชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี จ  าแนกตามแหล่งขอ้มลู
ท่องเท่ียวของชุมชน จ านวนครั้งท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียว วัตถุประสงคใ์นการเดินทางมา
ท่องเท่ียว กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ย ช่วงเวลาท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อคนใน
การท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเ ท่ียวท่ีมีความสนใจ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละของพฤตกิรรมของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชมุชน 

ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.แหลง่ขอ้มลูทอ่งเท่ียวของชมุชน   
อินเทอรเ์น็ต 125 32.47 
วิทย ุ/ โทรทศัน ์ 10 2.59 
เพ่ือน / ญาติ / คนรูจ้กั 207 53.77 
เอกสารแผ่นพบั/โบรชวัร ์ 43 11.17 

รวม 385 100.00 

2. จ านวนครัง้ท่ีเคยเดนิทางมาทอ่งเท่ียว   
ครัง้แรก 302 78.44 
2 – 3 ครัง้ 54 14.03 
มากกวา่ 3 ครัง้ 29 7.53 

รวม 385 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. วตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางมาทอ่งเท่ียว   
เพ่ือพกัผอ่นหรือท่องเท่ียว 230 59.74 
เพ่ือทศันศกึษาหรือศกึษาหาความรู ้ 80 20.78 
เพ่ือเย่ียมญาต/ิเพ่ือน 39 10.13 
เพ่ือเลือกซือ้สินคา้ OTOP ของหมูบ่า้น 36 9.35 

รวม 385 100.00 

4. กลุม่บคุคลท่ีเดนิทางมาดว้ย 143 37.14 

เพ่ือน/คูร่กั 157 40.78 

เพ่ือนรว่มงาน/หนว่ยงาน 67 17.40 

เดนิทางคนเดียว 18 4.68 

รวม 385 100.00 

5. ชว่งเวลาท่ีเดนิทางมาท่องเท่ียว    

วนัธรรมดา (จนัทร ์– ศกุร)์ 117 30.39 

วนัหยดุสดุสปัดาห ์(เสาร ์– อาทิตย)์ 239 62.08 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 29 7.53 

รวม 385 100.00 

6. คา่ใชจ้า่ยเฉล่ียตอ่คนในการทอ่งเท่ียว    

ต ่ากว่า 1,000 บาท 241 62.60 

1,001 – 3,000 บาท 107 27.79 

3,001 – 5,000 บาท 26 6.75 

มากกวา่ 5,000 บาท 11 2.86 

รวม 385 100.00 

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีใชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีจ้  านวนทัง้หมด 385 คน ดงันี ้
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แหลง่ขอ้มลูทอ่งเท่ียวของชมุชน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รูจ้กัแหล่งขอ้มลูท่องเท่ียว
ของชมุชนจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจ้กั จ  านวน 207 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.77 รองลงมา อินเทอรเ์น็ต 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ  32.47 เอกสารแผ่นพับ/โบรชัวร ์ จ  านวน 43 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 11.17 และวิทย/ุโทรทศัน ์จ  านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.60 ตามล าดบั  

จ านวนครั้งท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเดินทาง  
มาท่องเท่ียวครัง้แรก จ านวน  302 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.44 รองลงมา เคยเดินทางมาท่องเท่ียว  
2 – 3 ครัง้ จ  านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.03 และเคยเดินทางมาท่องเท่ียวมากกว่า 3 ครัง้ 
จ  านวน  29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.53 ตามล าดบั  

วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ 
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหรือท่องเท่ียว จ านวน 230 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.74 
รองลงมา เพ่ือทศันศกึษาหรือศกึษาหาความรู ้จ  านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.78 เพ่ือเย่ียมญาติ 
/เพ่ือน จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.13 และเพ่ือเลือกซือ้สินคา้ OTOP ของหมู่บา้น  
จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.35 ตามล าดบั  

กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมากับเพ่ือน/คู่รัก  
จ านวน 157 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.78 รองลงมา ครอบครวั จ  านวน 143 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.14 
เพ่ือนร่วมงาน/หน่วยงาน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 และเดินทางคนเดียว 
จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.68 ตามล าดบั  

ช่วงเวลาท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวช่วง
วนัหยดุสดุสปัดาห ์(เสาร ์– อาทิตย)์ จ  านวน  239 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.08 รองลงมา วนัธรรมดา 
(จนัทร ์– ศกุร)์ จ  านวน  117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.39 และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ จ  านวน  29 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 7.53 ตามล าดบั  

คา่ใชจ้า่ยเฉล่ียตอ่คนในการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่
คนในการท่องเท่ียว ต ่ากว่า 1,000 บาท จ านวน  241 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.60 รองลงมา 
คา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่คนในการท่องเท่ียว 1,001 – 3,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.79 
คา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่คนในการท่องเท่ียว 3,001 – 5,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.75 
และคา่ใชจ้่ายเฉล่ียต่อคนในการท่องเท่ียว มากกว่า 5,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
2.86 ตามล าดบั 
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของการเรียงล าดับรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี 
ความสนใจ 

กิจกรรมการทอ่งเที่ยว

ที่มีความสนใจ 

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 รวม 
จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

กิจกรรมลอ่งเรอืชมวิถี

ของชาวบา้นบรเิวณ

แมน่ า้เจา้พระยา 

88 22.86 51 13.25 139 36.10 107 27.79 385 100.00 

กิจกรรมเชา่ชดุแตง่กาย

แบบชาวมอญ 

73 18.97 120 31.17 104 27.01 88 22.85 385 100.00 

กิจกรรมเรยีนรู ้

การท าอาหารแบบ 

ชาวมอญ 

41 10.65 70 18.18 158 41.04 116 30.13 385 100.00 

กิจกรรมป่ันจกัรยานชม

วิถีของชาวบา้นและชม

ทศันียภาพ 

43 11.17 55 14.28 120 31.17 167 43.38 385 100.00 

 

จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการเรียงล าดบัรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
มีความสนใจได ้ดงันี ้

กิจกรรมล่องเรือชมวิถีของชาวบา้นบริเวณแม่น า้เจา้พระยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่สนใจกิจกรรมล่องเรือชมวิถีของชาวบา้นบริเวณแม่น า้เจา้พระยาเป็นอนัดบัท่ี 3 จ านวน 139 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.10 รองลงมา อนัดบัท่ี 4 จ  านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ  27.79 อนัดบัท่ี 1 
จ านวน 88 คน คิด เป็นรอ้ยละ 22.86 และอนัดบัท่ี 2 จ านวน 51 คน คิด เป็นรอ้ยละ 13.25 
ตามล าดบั  

กิจกรรมเช่าชุดแต่งกายแบบชาวมอญ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมเช่า 
ชดุแตง่กายแบบชาวมอญเป็นอนัดบัท่ี 2 จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.17 รองลงมาอนัดบั 
ท่ี 3 จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.01 อนัดบัท่ี 4 จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.85 และ
อนัดบัท่ี 1 จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.97 ตามล าดบั  

กิจกรรมเรียนรูก้ารท าอาหารแบบชาวมอญ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจกิจกรรม
เรียนรูก้ารท าอาหารแบบชาวมอญเป็นอนัดบัท่ี 3 จ านวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.04 รองลงมา 
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อนัดบัท่ี 4 จ านวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.13 อนัดบัท่ี 2 จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 
และอนัดบัท่ี 1 จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.65 ตามล าดบั  

กิจกรรมป่ันจกัรยานชมวิถีของชาวบา้นและชมทศันียภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนใจกิจกรรมป่ันจกัรยานชมวิถีของชาวบา้นและชมทศันียภาพเป็นอนัดบัท่ี 4 จ านวน 167 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 43.38 รองลงมา อนัดบัท่ี 3 จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.17 อนัดบัท่ี 2 
จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.28 และอนัดบัท่ี 1 จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.17 
ตามล าดบั  

3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายใน
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายใน
ชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประกอบดว้ย ดา้น
ทรพัยากรการทอ่งเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชน
ทอ่งเท่ียวและดา้นองคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว วิเคราะหโ์ดยการหาคา่เฉล่ีย 
(Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตาราง 4 - 8 

ตาราง 4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี โดยรวม
และรายดา้น 

ความคิดเหน็ของนักท่องเทีย่วต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 

บ้านต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

𝑿 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ดา้นทรพัยากรการทอ่งเท่ียว 4.26 0.45 ดีมาก 
ดา้นการเขา้ถึงชมุชนทอ่งเท่ียว 4.22 0.57 ดีมาก 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว 4.20 0.51 ดี 
ด้านองค์ประกอบของการบริการภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียว  

4.21 0.52 ดีมาก 

รวม 4.22 0.43 ดมีาก 

จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.22 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวตอ่



  59 

กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากร
การท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงชุมชนท่องเท่ียว และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชน
ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26, 4.22 และ 4.21 ตามล าดบั ส่วนความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
ตอ่กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี อยู่ใน
ระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
ดา้นทรพัยากรการทอ่งเท่ียว 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 𝑿 S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ สง่เสริมใหก้ารท่องเที่ยว
ไดม้ีสว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 

4.26 0.72 ดีมาก 

2. กิจกรรมการท าพวงมโหตร สง่เสริมใหน้กัท่องเที่ยวได้
มีสว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 

4.17 0.60 ดี 

3. กิจกรรมการเรียนรูด้ ้านสมุนไพรและการท าน า้มัน
เหลืองจากสมุนไพร ภายในศูนย์การเรียนรู ้และ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นโพธ์ิ 
ส่ง เสริมให้นักท่องเที่ ยวได้มีส่วนร่วมและได้รับ
ประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.36 0.69 ดีมาก 

4. กิจกรรมค ้าต้นโพธ์ิอายุกว่า 150 ปี ส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในประเพณีและได้รับ
ประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.24 0.63 ดีมาก 

5. กิจกรรมสัมผัสวิ ถี ชีวิตชาวบ้านในชุมชนและชม
ทัศนียภาพริม ฝ่ั งแม่น ้า เจ้าพระยา  ส่ง เสริม ให้
นกัท่องเที่ยวไดม้ีสว่นรว่มและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.23 0.63 ดีมาก 

6. มีการสง่เสรมิสนิคา้ OTOP ของหมูบ่า้น 
บา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของนกัทอ่งเท่ียวมากนอ้ย
เพียงใด 

4.31 0.58 ดีมาก 

รวม 4.26 0.45 ดีมาก 

จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี ดา้นทรพัยากร 
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การท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  
ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ  
ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมนุไพรและการท า
น า้มันเหลืองจากสมุนไพร ภายในศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ย
เพียงใด มีการส่งเสริมสินคา้ OTOP ของหมู่บา้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวมาก
นอ้ยเพียงใด กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายกุว่า 150 ปี ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่ม
ในประเพณีและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากน้อยเพียงใดและกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวบา้นในชุมชนและชมทศันียภาพริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วม
และไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.36, 4.31, 4.26, 4.24 
และ 4.23 ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียว  
โอทอปนวัตวิถีบ้านตน้โพธ์ิ ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว อยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ กิจกรรมการท า
พวงมโหตร ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.17 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นการ
เขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านการเข้าถงึชุมชนทอ่งเทีย่ว 𝑿 S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. มีความสะดวกในการเดินทางสูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เช่น 
รถยนตส์ว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ 

4.28 0.73 ดีมาก 

2. ถนนและเสน้ทางมีความสะดวกตอ่การสญัจร 4.20 0.69 ดี 

3. มีป้ายบอกเสน้ทางจุดเช่ือมโยงของแต่ละสถานท่ี
ท่องเท่ียวชดัเจน 

4.17 0.65 ดี 

รวม 4.22 0.57 ดมีาก 

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเขา้ถึง 
ชุมชนท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ  
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ดา้นการเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเดินทางสู่หมู่บา้น
ตน้โพธ์ิ เชน่ รถยนตส์ว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.28 ส่วนความคิดเห็น
ของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ ดา้นการเขา้ถึง
ชมุชนทอ่งเท่ียว อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ ถนนและเสน้ทางมีความสะดวกตอ่การสญัจร และมีปา้ยบอก
เส้นทางจุดเช่ือมโยงของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวชัดเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และ 4.17 
ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชน

ท่องเที่ยว 
𝑿 S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 

1. ป้ายบอกข้อมูลในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความชดัเจนและเพียงพอ 

4.22 0.57 ดีมาก 

2. มีการบรกิารหอ้งน า้เพียงพอตอ่นกัทอ่งเท่ียว 4.22 0.75 ดีมาก 

3. สถาน ท่ี จ อด ร ถ เ พี ย งพ อต่ อ ก า ร ร อ ง รับ
นกัทอ่งเท่ียว 

4.21 0.67 ดีมาก 

4. แหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ี
เพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว 

4.19 0.73 ดี 

5. ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบั
นกัทอ่งเท่ียว 

4.24 0.65 ดีมาก 

6. เจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว
อยา่งทั่วถึงและเหมาะสม 

4.21 0.68 ดีมาก 

รวม 4.12 0.75 ด ี

จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
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บา้นตน้โพธ์ิ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ศนูยก์าร
เรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัท่องเท่ียว 
ปา้ยบอกขอ้มลูในแตล่ะสถานท่ีท่องเท่ียวมีความชดัเจนและเพียงพอ มีการบริการหอ้งน า้เพียงพอ
ต่อนักท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว  และเจ้าหน้าท่ีดูแล 
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24, 4.22, 4.22, 4.21 
และ 4.21 ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียว  
โอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียวอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.19 

ตาราง 8  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อ
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้น
องคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชน

ทอ่งเทีย่ว 
𝑿 S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. ประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อ
นกัท่องเท่ียว 

4.30 0.66 ดีมาก 

2. มีจุดใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของชุมชน
บา้นตน้โพธ์ิอย่างชดัเขน 

4.23 0.67 ดีมาก 

3. เจา้หนา้ท่ีปฏิบัติงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูได้
อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อ
นกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 

4.14 0.71 ดี 

4. ภายในชุมชนมีการจัดระบบการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.17 0.65 ดี 

รวม 4.21 0.52 ดมีาก 

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรม
ภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นองคป์ระกอบ
ของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21  
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียว 
โอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ ดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว อยู่ในระดบัดี
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มาก ไดแ้ก่ ประชาชนภายในชมุชนมีความเป็นมิตรตอ่นกัท่องเท่ียว  และมีจดุใหบ้ริการดา้นขอ้มลู
การทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอยา่งชดัเจน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30 และ 4.23 ตามล าดบั ส่วน
ความคดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียวตอ่กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียวอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ 
ภายในชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน า
ในด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 และ 4.14 ตามล าดบั 

4. การเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความ
คดิเห็นตอ่กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
ระหวา่งเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

ผูว้ิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างเพศ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกตา่งของค าเฉล่ีย
ดว้ยคา่ที (t - test) และระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอาย ุใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One - way ANOVA) เพ่ือวิเคราะหค์วามแตกตา่งเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกตา่งเป็น
รายกลุ่ม ผูว้ิจัยใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างนัน้เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) โดยในการทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิต ิผูว้ิจยัก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ปรากฏผล
วิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 9 - 72 
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4.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ่กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตั
วิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งเพศ ดงัตาราง 9 - 13 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งเพศ 

ความคิดเหน็ต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเที่ยว 

โอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

เพศ (n=385) T p-value 
ชาย หญิง 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว 4.20 0.44 4.29 0.45 -1.856 0.065 
2. ดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชน

ทอ่งเท่ียว 
4.23 0.55 4.21 0.58 0.310 0.757 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

4.22 0.49 4.19 0.52 0.548 0.584 

4. ดา้นองคป์ระกอบของการ
บรกิารภายในชมุชนท่องเท่ียว 

4.07 0.63 4.27 0.45 -3.239 0.001* 

รวม 4.18 0.42 4.24 0.43 -1.301 0.194 

* p < 0.05 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั มีเพียงดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว 
ระหวา่งเพศ 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เพศ (n=385) T p-value 
ชาย หญิง 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D.   
1. กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ สง่เสรมิให้

นกัทอ่งเที่ยวไดม้ีสว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
มากนอ้ยเพียงใด 

4.13 0.78 4.33 0.67 -2.501 0.013* 

2. กิจกรรมการท าพวงมโหตร สง่เสรมิให้
นกัทอ่งเที่ยวไดม้ีสว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
มากนอ้ยเพียงใด 

3.96 0.66 4.28 0.54 -5.005 <0.001* 

3. กิจกรรมการเรยีนรูด้า้นสมนุไพรและการท า
น า้มนัเหลอืงจากสมนุไพร ภายในศนูยก์าร
เรยีนรูแ้ละขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
บา้นตน้โพธ์ิ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเทีย่วไดม้ีสว่น
รว่มและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้าก
นอ้ยเพียงใด 

4.36 0.71 4.36 0.69 -0.026 0.980 

4. กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายกุวา่ 150 ปี สง่เสรมิให้
นกัทอ่งเที่ยวไดม้ีสว่นรว่มในประเพณีและไดร้บั
ประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.17 0.57 4.27 0.66 -1.411 0.159 

5. กิจกรรมสมัผสัวถีิชีวิตชาวบา้นในชมุชนและชม
ทศันียภาพรมิฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยา สง่เสรมิให้
นกัทอ่งเที่ยวไดม้ีสว่นรว่มและไดร้บั
ประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.25 0.65 4.22 0.62 0.434 0.665 

6. มีการสง่เสรมิสนิคา้ OTOP ของหมูบ่า้นบา้นตน้
โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของนกัทอ่งเท่ียวมากนอ้ย
เพียงใด 

4.33 0.63 4.30 0.55 0.547 0.585 

รวม 4.20 0.44 4.29 0.45 -1.856 0.065 

* p < 0.05 
จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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 ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั มีเพียงความคิดเห็นในประเด็นกิจกรรม
การแสดงของชาวมอญ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 
และกิจกรรมการท าพวงมโหตร ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ย
เพียงใด แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ตาราง 11 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นการเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว 
ระหวา่งเพศ 

ด้านการเข้าถงึชุมชนท่องเทีย่ว เพศ (n=385) T p-value 
ชาย หญิง 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. มีความสะดวกในการเดินทาง

สูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เชน่ รถยนต์
สว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ 
ทางเรือ 

4.40 0.66 4.22 0.75 2.348 0.019* 

2. ถนนและเสน้ทางมีความ
สะดวกตอ่การสญัจร 

4.20 0.67 4.20 0.70 0.020 0.984 

3. มีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือม
โยงของแตล่ะสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวชดัเจน 

4.09 0.63 4.22 0.66 -1.851 0.065 

รวม 4.23 0.55 4.21 0.58 0.310 0.757 

* p < 0.05 
จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นการ
เขา้ถึงสูช่มุชนท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั มีเพียงความคิดเห็นในประเด็นมีความสะดวก
ในการเดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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ตาราง 12  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ระหวา่งเพศ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ภายในชุมชนท่องเที่ยว 

เพศ (n=385) T p-value 

ชาย หญิง 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ปา้ยบอกขอ้มลูในแตล่ะ
สถานท่ีท่องเท่ียวมีความ
ชดัเจนและเพียงพอ 

4.31 0.69 4.17 0.78 1.714 0.087 

2. มีการบริการหอ้งน า้เพียงพอ
ตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

4.10 0.69 4.26 0.65 -2.153 0.032* 

3. สถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การ
รองรบันกัทอ่งเท่ียว 

4.27 0.62 4.15 0.77 -1.564 0.119 

4. แหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชน
บา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่
การรบันกัท่องเท่ียว 

4.16 0.70 4.27 0.62 -1.642 0.101 

5. ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
บา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่
การรบันกัท่องเท่ียว 

4.32 0.67 4.15 0.69 2.207 0.028* 

6. เจา้หนา้ท่ีดแูลความปลอดภยั
แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทั่วถึง
และเหมาะสม 

4.13 0.76 4.11 0.74 0.330 0.741 

รวม 4.22 0.49 4.19 0.52 0.548 0.584 

* p < 0.05 
จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นสิ่ง
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อ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน มีเพียงความคิดเห็นใน
ประเด็นมีการบริการหอ้งน า้เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว และศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัท่องเท่ียว แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ตาราง 13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้นองคป์ระกอบของการ
บรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ระหวา่งเพศ 

ด้านองคป์ระกอบของการ

บริการภายในชุมชนท่องเทีย่ว 

เพศ (n=385) T p-value 

ชาย หญิง 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ประชาชนภายในชมุชนมี
ความเป็นมิตรตอ่นกัท่องเท่ียว 

4.20 0.74 4.34 0.61 -1.913 0.057 

2. มีจดุใหบ้ริการดา้นขอ้มลูการ
ทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้
โพธ์ิอยา่งชดัเขน 

4.05 0.80 4.31 0.58 -3.692 <0.001* 

3. เจา้หนา้ท่ีปฏิบตังิานให้
ค  าแนะน าในดา้นขอ้มลูได้
อยา่งถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีให้
การชว่ยเหลือตอ่นกัทอ่งเท่ียว
อยา่งเหมาะสม 

3.91 0.80 4.25 0.63 -4.509 <0.001* 

4. ภายในชมุชนมีการจดัระบบ
การจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.13 0.73 4.19 0.60 -0.832 0.406 

รวม 4.07 0.63 4.27 0.45 -3.239 0.001* 

* p < 0.05 
จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้น
องคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกนั และมีความคิดเห็นใน
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ประเด็นมีจดุใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิอย่างชดัเขน และเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบัติงานให้ค  าแนะน าในด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อ
นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

4.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ่กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตั
วิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งเพศ ดงัตาราง 14 

ตาราง 14  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งอาย ุ

ความคดิเห็นต่อกิจกรรม

ภายในชุมชนทอ่งเที่ยวโอ

ทอปนวตัวิถบี้านต้นโพธ์ิ 

อ าเภอเมอืง จังหวดั

ปทุมธานี 

อายุ (n=385) F p-value 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี   

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ดา้นทรพัยากรการ
ทอ่งเที่ยว 

4.24 0.51 4.18 0.29 4.32 0.28 4.31 0.36 0.988 0.399 

2. ดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชน
ทอ่งเที่ยว 

4.12 0.61 4.24 0.67 4.38 0.33 4.42 0.42 7.515 <0.001* 

3. ดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวกภายในชมุชน
ทอ่งเที่ยว 

4.13 0.57 4.19 0.45 4.38 0.29 4.28 0.40 3.964 0.008* 

4. ดา้นองคป์ระกอบของการ
บรกิารภายในชมุชน
ทอ่งเที่ยว 

4.24 0.51 4.31 0.61 4.26 0.41 4.05 0.56 3.327 0.020* 

รวม 4.18 0.48 4.23 0.41 4.33 0.20 4.27 0.36 1.944 0.122 

* p < 0.05 
จากตาราง 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม

ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม ไม่
แตกตา่งกนั มีดา้นการเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว 
และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 15-17 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างอายขุองนกัท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงสู่
ชมุชนทอ่งเท่ียว 

อาย ุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.12 - -0.122 -0.263* -0.306* 
31-40 ปี 4.24  - -0.140 -0.183 
41-50 ปี 4.38   - -0.043 
51-60 ปี 4.42    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้น

การเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี และอาย ุ51-60 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายขุองนกัท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

อาย ุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

20-30 ปี 4.13 - -0.058 -0.243* -0.153* 
31-40 ปี 4.19  - -0.184 -0.094 
41-50 ปี 4.38   - 0.090 
51-60 ปี 4.28    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้น

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-50 ปี 
และอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 17 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งอายขุองนกัท่องเท่ียว ดา้นองคป์ระกอบ
ของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

อาย ุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.24 - -0.073 -0.022 0.191* 
31-40 ปี 4.31  - 0.051 0.265* 
41-50 ปี 4.26   - 0.231* 
51-60 ปี 4.05    - 

* p < 0.05 
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จากตาราง 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี อาย ุ31-40 ปี และอาย ุ41-
50 ปี มีความคดิเห็นเก่ียวกบัดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว แตกตา่งจาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 18 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว 
ระหวา่งอาย ุ

ด้านทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว อายุ (n=385) F p 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี   

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D.   

1. กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ 
สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวไดมี้สว่นรว่ม
ในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 

4.12 0.73 4.14 0.59 4.75 0.44 4.47 0.68 13.540 <0.001* 

2. กิจกรรมการท าพวงมโหตร สง่เสรมิให้
นกัทอ่งเที่ยวไดมี้สว่นรว่มใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 

4.20 0.63 3.89 0.31 4.20 0.55 4.19 0.60 2.220 0.085 

3. กิจกรรมการเรยีนรูด้า้นสมนุไพรและ
การท าน า้มนัเหลืองจากสมนุไพร 
ภายในศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละขบัเคลื่อน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้
โพธ์ิ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวไดมี้สว่น
รว่มและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.36 0.71 4.18 0.77 4.18 0.69 4.52 0.60 3.041 0.029* 

4. กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายกุวา่ 150 ปี 
สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวไดมี้สว่นรว่ม
ในประเพณีและไดร้บัประสบการณ์
จากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.23 0.63 4.39 0.50 4.18 0.76 4.24 0.60 0.699 0.553 

5. กิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิตชาวบา้นใน
ชมุชนและชมทศันียภาพรมิฝ่ังแมน่ า้
เจา้พระยา สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวได้
มีสว่นรว่มและไดร้บัประสบการณ์
จากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.21 0.67 4.25 0.44 4.16 0.57 4.29 0.62 0.485 0.693 

6. มีการสง่เสรมิสินคา้ OTOP ของ
หมูบ่า้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นที่รูจ้กัของ
นกัทอ่งเที่ยวมากนอ้ยเพียงใด 

4.34 0.60 4.25 0.44 4.43 0.62 4.16 0.49 2.693 0.046* 

รวม 4.18 0.48 4.23 0.41 4.33 0.20 4.27 0.36 1.944 0.122 

* p < 0.05 
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จากตาราง 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นทรพัยากรการ
ท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในประเด็นกิจกรรมการแสดงของชาวมอญ 
สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด กิจกรรมการเรียนรูด้า้น
สมุนไพรและการท าน า้มันเหลืองจากสมุนไพร  ภายในศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด และมีการส่งเสริมสินคา้ OTOP ของหมู่บา้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั
ของนกัท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้ง
ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 19 - 21 

ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างอายขุองนกัท่องเท่ียว เรื่องกิจกรรมการ
แสดงของชาวมอญ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

20-30 ปี 4.12 - -0.023 -0.630* -0.349* 

31-40 ปี 4.14  - -0.607* -0.325* 

41-50 ปี 4.75   - -0.282* 

51-60 ปี 4.47    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี อาย ุ31-40 ปี และอาย ุ41-

50 ปี มีความคดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องกิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วน
รว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แตกตา่ง
จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างอายขุองนกัท่องเท่ียว เรื่องกิจกรรมการ
เรียนรูด้า้นสมุนไพรและการท าน า้มนัเหลืองจากสมุนไพร ภายในศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มและไดร้บัประสบการณ์
จากกิจกรรมนี ้

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.36 - 0.180 0.177 -0.160 
31-40 ปี 4.18  - -0.003 -0.340* 
41-50 ปี 4.18   - -0.337* 
51-60 ปี 4.52    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี มีความ

คดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องกิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมนุไพรและการท าน า้มนัเหลืองจากสมนุไพร  ภายใน
ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้
สว่นรว่มและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 21 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเท่ียว เรื่องมีการ
สง่เสรมิสินคา้ OTOP ของหมูบ่า้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของนกัทอ่งเท่ียว 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.34 - 0.092 -0.090 0.177* 
31-40 ปี 4.25  - -0.182 0.082 
41-50 ปี 4.43   - 0.267* 
51-60 ปี 4.16    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 41-50 ปี มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องมีการส่งเสริมสินค้า OTOP ของหมู่บ้านบ้านต้นโพธ์ิให้เป็นท่ีรู ้จักของ
นกัทอ่งเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นการเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว 
ระหวา่งอาย ุ

ด้านการเข้าถงึชุมชนท่องเที่ยว อายุ (n=385) F p-value 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี   

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. มีความสะดวกในการเดินทาง

สูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนต์
สว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ 
ทางเรอื 

4.13 0.77 4.46 0.74 4.52 0.63 4.53 0.50 9.328 <0.001* 

2. ถนนและเสน้ทางมีความ
สะดวกตอ่การสญัจร 

4.07 0.68 4.14 0.80 4.45 0.63 4.46 0.59 9.039 <0.001* 

3. มีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือม
โยงของแตล่ะสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวชดัเจน 

4.15 0.67 4.11 0.63 4.16 0.57 4.28 0.64 0.890 0.446 

รวม 4.12 0.61 4.24 0.67 4.38 0.33 4.42 0.42 7.515 <0.001* 

* p < 0.05 
จากตาราง 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุแตกตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม

ภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเขา้ถึงสู่
ชมุชนทอ่งเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นในประเด็นมีความสะดวกในการเดินทางสู่
หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ และถนนและเสน้ทางมีความ
สะดวกต่อการสัญจร แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 23 – 24 
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเท่ียว เรื่อง มีความ
สะดวกในการเดนิทางสูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เชน่ รถยนตส์ว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.13 - -0.336* -0.395* -0.403* 
31-40 ปี 4.46  - -0.058 -0.067 
41-50 ปี 4.52   - -0.009 
51-60 ปี 4.53    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่อง

มีความสะดวกในการเดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ 
แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนกัท่องเท่ียว เรื่องถนนและ
เสน้ทางมีความสะดวกตอ่การสญัจร 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.07 - -0.074 -0.386* -0.387* 
31-40 ปี 4.14  - -0.312 -0.313* 
41-50 ปี 4.45   - -0.001 
51-60 ปี 4.46    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีความ

คิดเห็นเ ก่ียวกับเรื่องถนนและเส้นทางมีความสะดวกต่อการสัญจร แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องถนนและเสน้ทางมี
ความสะดวกต่อการสัญจร แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ระหวา่งอาย ุ

ด้านสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในชุมชนทอ่งเที่ยว 

อายุ (n=385) F p-value 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี   

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. ปา้ยบอกขอ้มลูในแตล่ะ

สถานท่ีทอ่งเทีย่วมีความ
ชดัเจนและเพียงพอ 

4.12 0.77 4.46 0.74 4.25 0.75 4.39 0.67 3.862 0.010* 

2. มีการบรกิารหอ้งน า้เพียงพอ
ตอ่นกัทอ่งเที่ยว 

4.12 0.68 4.25 0.70 4.50 0.51 4.30 0.65 5.300 0.002* 

3. สถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่
การรองรบันกัทอ่งเที่ยว 

4.03 0.76 4.11 0.63 4.52 0.51 4.51 0.60 13.366 <0.001* 

4. แหลง่ทอ่งเทีย่วภายในชมุชน
บา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอ
ตอ่การรบันกัทอ่งเที่ยว 

4.19 0.70 4.21 0.42 4.36 0.61 4.32 0.57 1.415 0.238 

5. ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละขบัเคลือ่น
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
บา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอ
ตอ่การรบันกัทอ่งเที่ยว 

4.16 0.71 3.96 0.51 4.39 0.62 4.33 0.65 3.423 0.017* 

6. เจา้หนา้ที่ดแูลความ
ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว
อยา่งทั่วถงึและเหมาะสม 

4.18 0.71 4.14 0.80 4.23 0.74 3.86 0.78 4.081 0.007* 

รวม 4.13 0.57 4.19 0.45 4.38 0.29 4.28 0.40 3.964 0.008* 

* p < 0.05 
จากตาราง 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม

ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในประเด็นปา้ยบอก
ข้อมูลในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีความชัดเจนและเพียงพอ มีการบริการห้องน า้เพียงพอต่อ
นักท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการรองรบันักท่องเท่ียว ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันักท่องเท่ียว และเจา้หนา้ท่ีดแูล
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ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 26 - 30 

ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเท่ียว เรื่องป้ายบอก
ขอ้มลูในแตล่ะสถานท่ีทอ่งเท่ียวมีความชดัเจนและเพียงพอ 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.12 - -0.345* -0.130 -0.273* 
31-40 ปี 4.46  - 0.214 0.072 
41-50 ปี 4.25   - -0.142 
51-60 ปี 4.39    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่อง

ป้ายบอกข้อมูลในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีความชัดเจนและเพียงพอ แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 27 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างอายขุองนกัท่องเท่ียว เรื่องมีการบริการ
หอ้งน า้เพียงพอตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.12 - -0.135 -0.385* -0.188* 
31-40 ปี 4.25  - -0.250 -0.054 
41-50 ปี 4.50   - 0.196 
51-60 ปี 4.30    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่อง

มีการบริการหอ้งน า้เพียงพอต่อนักท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี 
และอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างอายขุองนกัท่องเท่ียว เรื่องสถานท่ีจอด
รถเพียงพอตอ่การรองรบันกัทอ่งเท่ียว 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

20-30 ปี 4.03 - -0.082 -0.498 -0.481* 

31-40 ปี 4.11  - -0.416* -0.399* 

41-50 ปี 4.52   - 0.016 

51-60 ปี 4.51    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอต่อการรองรบันักท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเท่ียว เรื่องศนูยก์าร
เรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัท่องเท่ียว 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.16 - 0.198 -0.224* -0.167 
31-40 ปี 3.96  - -0.422* -0.365* 
41-50 ปี 4.39   - 0.057 
51-60 ปี 4.33    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ี
เพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว  แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องศูนยก์ารเรียนรูแ้ละ
ขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว แตกต่าง
จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้นองคป์ระกอบของการ
บรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ระหวา่งอาย ุ

ด้านองคป์ระกอบของการบริการ

ภายในชุมชนทอ่งเทีย่ว 

อายุ (n=385) F p-value 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี   

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ประชาชนภายในชมุชนมีความ
เป็นมิตรตอ่นกัทอ่งเที่ยว 

4.29 0.58 4.50 0.69 4.32 0.77 4.22 0.78 1.315 0.269 

2. มีจดุใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูการ
ทอ่งเที่ยวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิ
อยา่งชดัเขน 

4.25 0.63 4.39 0.88 4.36 0.49 4.03 0.77 3.700 0.012* 

3. เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน า
ในดา้นขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เจา้หนา้ที่ใหก้ารชว่ยเหลือตอ่
นกัทอ่งเที่ยวอยา่งเหมาะสม 

4.17 0.68 4.11 0.79 4.39 0.65 3.94 0.76 4.180 0.006* 

4. ภายในชมุชนมีการจดัระบบการ
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.25 0.65 4.25 0.44 3.98 0.59 4.01 0.69 4.255 0.006* 

รวม 4.24 0.51 4.31 0.61 4.26 0.41 4.05 0.56 3.327 0.020* 

* p < 0.05 
จากตาราง 30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม

ภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นองคป์ระกอบ
ของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในประเด็นมีจุด
ให้บริการดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิอย่างชัดเขน เจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานให้
ค  าแนะน าในดา้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม และภายในชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 31 – 
33 
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเท่ียว เรื่องมีจุด
ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูการทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอยา่งชดัเจน 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 4.25 - -0.145 -0.116 0.223* 
31-40 ปี 4.39  - 0.029 0.368* 
41-50 ปี 4.36   - 0.338* 
51-60 ปี 4.03    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี อาย ุ31-40 ปี และอาย ุ41-

50 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองมีจุดใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิ
อย่างชดัเขน แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนกัท่องเท่ียว เรื่องเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบัติงานให้ค  าแนะน าในด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อ
นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

20-30 ปี 4.17 - 0.060 -0.220 0.230* 

31-40 ปี 4.11  - -0.279 0.170 

41-50 ปี 4.39   - 0.450* 

51-60 ปี 3.94    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 41-50 ปี มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ี
ใหก้ารชว่ยเหลือตอ่นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเท่ียว เรื่องภายใน
ชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อายุ 𝒙 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

20-30 ปี 4.25 - -0.002 0.271* 0.235* 

31-40 ปี 4.25  - 0.273 0.237 

41-50 ปี 3.98   - -0.035 

51-60 ปี 4.01    - 

* p < 0.05 
จากตาราง 33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่อง

ภายในชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ41-50 ปี และอาย ุ51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ่กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งระดบัการศกึษา 

ตาราง 34 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งระดบัการศกึษา 

ความคดิเห็นต่อกิจกรรมภายใน

ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวถิี

บ้านตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง  

จังหวดัปทุมธานี 

ระดับการศึกษา (n=385) F p-value 

ต ่ากว่า

ระดับ

ปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตรี 

  

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ดา้นทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว 4.33 0.28 4.23 0.49 4.32 0.44 1.905 0.150 

2. ดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเทีย่ว 4.49 0.36 4.11 0.55 4.32 0.75 15.930 <0.001* 

3. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในชมุชนทอ่งเที่ยว 

4.39 0.33 4.12 0.50 4.26 0.71 9.949 <0.001* 

4. ดา้นองคป์ระกอบของการบรกิาร
ภายในชมุชนทอ่งเที่ยว 

4.32 0.38 4.16 0.54 4.29 0.62 3.921 0.021* 

รวม 4.38 0.24 4.15 0.44 4.30 0.57 10.159 <0.001* 

* p < 0.05 
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จากตาราง 34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ใน
ภาพรวม แตกตา่งกนั มีดา้นการเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชน
ท่องเท่ียว และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 35 – 
38 

ตาราง 35 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว ดา้น
การเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.49 - 0.378* 0.171 

ปรญิญาตรี 4.11  - -0.206* 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.32   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับดา้นการเขา้ถึงสู่ชุมชนท่องเท่ียว 
แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ตาราง 36 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว ดา้น
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.39 - 0.273* 0.134 

ปรญิญาตรี 4.12  - -0.139 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.26   - 

* p < 0.05 
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จากตาราง 36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 37 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว ดา้น
องคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่า 

ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.32 - -0.166* 0.028 

ปรญิญาตรี 4.16  - -0.139 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.29   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว  แตกตา่งจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียว 
ภาพรวม 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.38 - 0.228* 0.086 

ปรญิญาตรี 4.15  - -0.143* 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.30   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพรวมแตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 39 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างระดบัการศึกษา ดา้น
ทรพัยากรการทอ่งเท่ียว 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ระดับการศึกษา (n=385) F p-value 
ต ่ากว่า
ระดับ

ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตร ี

  

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ สง่เสรมิให้

นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนรว่มในวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงใด 

4.42 0.65 4.19 0.72 4.38 0.75 3.848 0.022* 

2. กิจกรรมการท าพวงมโหตร ส่งเสรมิให้
นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนรว่มในวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงใด 

4.14 0.54 4.16 0.64 4.33 0.48 1.800 0.167 

3. กิจกรรมการเรยีนรูด้า้นสมนุไพรและการท า
น า้มนัเหลืองจากสมนุไพร ภายในศนูยก์าร
เรยีนรูแ้ละขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสรมิใหน้กัท่องเที่ยว
ไดม้ีส่วนรว่มและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.42 0.70 4.29 0.71 4.62 0.49 4.887 0.008* 

4. กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายกุว่า 150 ปี ส่งเสรมิ
ใหน้กัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนรว่มในประเพณีและ
ไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ย
เพียงใด 

4.33 0.47 4.21 0.62 4.20 0.92 1.057 0.349 

5. กิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิตชาวบา้นในชมุชนและ
ชมทศันียภาพรมิฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา ส่งเสรมิ
ใหน้กัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนรว่มและไดร้บั
ประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.25 0.54 4.26 0.64 4.00 0.71 3.298 0.038* 

6. มีการส่งเสรมิสินคา้ OTOP ของหมู่บา้นบา้น
ตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวมาก
นอ้ยเพียงใด 

4.40 0.49 4.27 0.59 4.38 0.65 1.935 0.146 

รวม 4.33 0.28 4.23 0.49 4.32 0.44 1.905 0.150 

* p < 0.05 
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จากตาราง 39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้น
ทรพัยากรการท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในประเด็นกิจกรรมการแสดง
ของชาวมอญ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กิจกรรมการเรียนรูด้า้น
สมุนไพรและการท าน า้มันเหลืองจากสมุนไพร  ภายในศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนี ้และกิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิตชาวบา้นในชุมชนและชมทศันียภาพริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา 
ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้แตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 40 - 
42 

ตาราง 40 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.42 - 0.227* 0.044 
ปรญิญาตรี 4.19  - -0.183 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.38   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องกิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มใน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 41 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมนุไพรและการท าน า้มนัเหลืองจากสมนุไพร  ภายในศนูยก์ารเรียนรูแ้ละ
ขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมและไดร้บั
ประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.42 - 0.130 -0.201 
ปรญิญาตรี 4.29  - -0.330* 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.62   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัเรื่องกิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมนุไพรและการท าน า้มนัเหลืองจากสมนุไพร ภายในศนูยก์าร
เรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่ม
และไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 42 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
กิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนและชมทัศนียภาพริมฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยา ส่งเสริมให้
นกัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.25 - -0.004 0.253* 
ปรญิญาตรี 4.26  - 0.257* 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.00   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

และระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบา้นใน
ชุมชนและชมทัศนียภาพริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา ส่งเสริมใหน้ักท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมและไดร้บั
ประสบการณ์จากกิจกรรมนี้ แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า 
ปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 43 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างระดบัการศึกษา ดา้น
การเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านการเข้าถงึชุมชนท่องเที่ยว ระดับการศึกษา (n=385) F p-value 
ต ่ากว่า
ระดับ

ปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. มีความสะดวกในการเดินทางสู่

หมูบ่า้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนต์
สว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ 
ทางเรอื 

4.69 0.47 4.16 0.71 4.24 0.96 18.246 <0.001* 

2. ถนนและเสน้ทางมีความสะดวก
ตอ่การสญัจร 

4.55 0.50 4.08 0.66 4.20 0.92 15.832 <0.001* 

3. มีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือมโยง
ของแตล่ะสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ชดัเจน 

4.23 0.59 4.10 0.65 4.51 0.66 8.395 <0.001* 

รวม 4.49 0.36 4.11 0.55 4.32 0.75 15.930 <0.001* 

* p < 0.05 
จากตาราง 43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่

กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นการ
เขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในประเด็นมีความสะดวกในการ
เดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ ถนนและเสน้ทางมี
ความสะดวกตอ่การสญัจร และมีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือมโยงของแตล่ะสถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจน 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู ่ดงัตาราง 44 – 46 
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ตาราง 44 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
มีความสะดวกในการเดนิทางสูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เชน่ รถยนตส์ว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.69 - 0.531* 0.442* 
ปรญิญาตรี 4.16  - -0.089 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.24   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถ
โดยสารสาธารณะ ทางเรือ แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี และ
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 45 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
ถนนและเสน้ทางมีความสะดวกตอ่การสญัจร 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.55 - 0.473* 0.354* 
ปรญิญาตรี 4.08  - -0.118 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.20   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องถนนและเส้นทางมีความสะดวกต่อการสัญจร แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 46 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
มีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือมโยงของแตล่ะสถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจน 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.23 - 0.132 -0.282* 
ปรญิญาตรี 4.10  - -0.414* 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.51   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

และระดบัการศกึษาปรญิญาตรี มีความคดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องมีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือมโยงของแต่
ละสถานท่ีทอ่งเท่ียวชดัเจน แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 47 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างระดบัการศกึษา ดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน
ท่องเทีย่ว 

ระดับการศึกษา (n=385) F p-value 
ต ่ากว่าระดับ
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

  

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. ปา้ยบอกขอ้มลูในแตล่ะสถานท่ีทอ่งเท่ียว

มีความชดัเจนและเพียงพอ 
4.31 0.64 4.16 0.74 4.33 0.98 1.879 0.154 

2. มีการบรกิารหอ้งน า้เพียงพอตอ่
นกัทอ่งเท่ียว 

4.37 0.56 4.09 0.67 4.58 0.66 14.427 <0.001* 

3. สถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การรองรบั
นกัทอ่งเท่ียว 

4.39 0.56 4.14 0.69 4.11 1.07 4.039 0.018* 

4. แหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมี
พืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว 

4.46 0.50 4.16 0.61 4.27 0.96 6.898 0.001* 

5. ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคลื่อนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ี
เพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว 

4.55 0.50 4.10 0.67 4.20 0.84 15.051 <0.001* 

6. เจา้หนา้ท่ีดแูลความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

4.28 0.69 4.07 0.76 4.07 0.75 2.460 0.087 

รวม 4.39 0.33 4.12 0.50 4.26 0.71 9.949 <0.001* 

* p < 0.05 
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จากตาราง 47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่
กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกัน มีความคิดเห็นในประเด็นมี
การบริการห้องน า้เพียงพอต่อนักท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการรองรบันักท่องเท่ียว 
แหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว และศนูยก์ารเรียนรู้
และขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นโพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู ่ดงัตาราง 48 - 51 

ตาราง 48 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
มีการบรกิารหอ้งน า้เพียงพอตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.37 - 0.284* -0.204 
ปรญิญาตรี 4.09  - -0.488* 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.58   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

และระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี มีความคดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องมีการบริการหอ้งน า้เพียงพอตอ่
นกัท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 49 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
สถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.39 - 0.249* 0.274* 
ปรญิญาตรี 4.14  - 0.025 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.11   - 

* p < 0.05 
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จากตาราง 49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องสถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 50 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
แหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัท่องเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.46 - 0.298* 0.191 
ปรญิญาตรี 4.16  - -0.107 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.27   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับ
นกัท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 51 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับ
นกัทอ่งเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.55 - 0.457* 0.354* 
ปรญิญาตรี  4.10  - -0.103 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.20   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมี
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พืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี และระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 52 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างระดบัการศึกษา ดา้น
องคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านองคป์ระกอบของการบริการ
ภายในชุมชนทอ่งเที่ยว 

ระดับการศึกษา (n=385) F p-value 
ต ่ากว่า
ระดับ

ปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
1. ประชาชนภายในชมุชนมีความ

เป็นมิตรตอ่นกัทอ่งเทีย่ว 
4.41 0.64 4.23 0.64 4.44 0.76 3.592 0.028* 

2. มีจดุใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูการ
ทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิ
อยา่งชดัเขน 

4.28 0.61 4.19 0.68 4.36 0.71 1.519 0.220 

3. เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานให้
ค าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและเจา้หนา้ทีใ่หก้าร
ช่วยเหลอืตอ่นกัทอ่งเที่ยวอยา่ง
เหมาะสม 

4.33 0.54 4.09 0.72 4.11 0.83 3.691 0.026* 

4. ภายในชมุชนมีการจดัระบบการ
จดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.28 0.55 4.12 0.63 4.27 0.86 2.542 0.080 

รวม 4.32 0.38 4.16 0.54 4.29 0.62 3.921 0.021* 

* p < 0.05 
จากตาราง 52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่

กิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
ดา้นองคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นใน
ประเด็นประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้
ค  าแนะน าในดา้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 54 - 55 
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ตาราง 53 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
ประชาชนภายในชมุชนมีความเป็นมิตรตอ่นกัท่องเท่ียว 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.41 - 0.176* -0.035 
ปรญิญาตรี 4.23  - -0.211* 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.44   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 

และระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี มีความคดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องประชาชนภายในชมุชนมีความ
เป็นมิตรตอ่นกัท่องเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 54 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว เรื่อง
เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มูลไดอ้ย่างถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือต่อ
นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม 

ระดับการศึกษา 𝒙 ต ่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.33 - 0.240* 0.214 
ปรญิญาตรี 4.09  - -0.026 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.11   - 

* p < 0.05 
จากตาราง 54 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องเจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานใหค้  าแนะน าในดา้นข้อมูลไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือต่อนกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 55 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p < 0.05 
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จากตาราง 55 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความ
คดิเห็นตอ่กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
ในภาพรวม แตกต่างกนั มีดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงสู่ชมุชนท่องเท่ียว  ดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชน
ท่องเท่ียว แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 56 - 60 

ตาราง 56 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
ดา้นทรพัยากรการทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.38 - 0.015 0.235* 0.217* 0.205* 
10,001 – 20,000 บาท 4.36  - 0.219* 0.021* 0.189* 
20,001 – 30,000 บาท 4.14   - -0.017 -0.029 
30,001– 40,000 บาท 4.16    - -0.012 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.17     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับดา้น
ทรพัยากรการทอ่งเท่ียวแตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน20,001 – 30,000 
บาท รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 40,001 บาท
ขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 57 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
ดา้นการเขา้สูช่มุชนทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.40 - 0.096 0.203* 0.438* 0.385* 
10,001 – 20,000 บาท 4.30  - 0.106 0.341* 0.288* 
20,001 – 30,000 บาท 4.20   - 0.235* 0.182 
30,001– 40,000 บาท 3.96    - -0.052 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.01     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการเข้าสู่ชุมชนท่องเท่ียว แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001– 
40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกับดา้นการเขา้ถึงสู่ชุมชนท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001– 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
30,001– 40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 58 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 

10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 บาท

ขึน้ไป 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 4.29 - -0.035 0.220* 0.330* 0.109 
10,001 – 20,000 บาท 4.32  - 0.255* 0.365* 0.144 
20,001 – 30,000 บาท 4.07   - 0.109 -0.110 
30,001– 40,000 บาท 3.96    - -0.220* 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.18     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 58 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน20,001 – 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 59 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
ดา้นองคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 

10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 บาท

ขึน้ไป 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 4.33 - -<0.001 0.179 0.360* 0.286* 
10,001 – 20,000 บาท 4.33  - 0.182* 0.363* 0.289* 
20,001 – 30,000 บาท 4.15   - 0.181 0.107 
30,001– 40,000 บาท 3.96    - -0.073 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.04     - 

* p < 0.05 
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จากตาราง 59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว 
แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน20,001 – 30,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท และ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 60 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
ภาพรวม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.35 - 0.018 0.209* 0.336* 0.246* 
10,001 – 20,000 บาท 4.33  - 0.191* 0.317* 0.228* 
20,001 – 30,000 บาท 4.14   - 0.126 0.037 
30,001– 40,000 บาท 4.01    - -0.089 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.10     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 60 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ภาพรวม 
แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน20,001 – 30,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001– 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 61 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p < 0.05 
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จากตาราง 61 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คดิเห็นตอ่กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ประเด็นมีการบริการห้องน า้เพียงพอต่อนักท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการรองรับ
นกัทอ่งเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัท่องเท่ียว ศนูย์
การเรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นโพธ์ิมีพื ้นท่ีเพียงพอต่อการรับ
นกัทอ่งเท่ียว และเจา้หนา้ท่ีดแูลความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสม แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงั
ตาราง 62 - 66 

ตาราง 62 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เรื่องมีการบรกิารหอ้งน า้เพียงพอตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.20 - -0.144 0.145 0.143 -0.039 
10,001 – 20,000 บาท 4.34  - 0.290* 0.287* 0.105 
20,001 – 30,000 บาท 4.05   - -0.003 -0.185 
30,001– 40,000 บาท 4.06    - -0.182 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.24     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 62 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 

บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องมีการบริการหอ้งน า้เพียงพอตอ่นกัท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 
40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 63 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เรื่องสถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.30 - -0.012 0.291* 0.386* -0.004 
10,001 – 20,000 บาท 4.31  - 0.303* 0.397* 0.007 
20,001 – 30,000 บาท 4.01   - 0.095 -0.295* 
30,001– 40,000 บาท 3.91    - -0.390* 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.30     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 63 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
40,001 บาทขึน้ไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องสถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว 
แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 64 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เร่ืองแหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.38 - 0.031 0.166 0.346* 0.397* 
10,001 – 20,000 บาท 4.34  - 0.135 0.316* 0.366* 
20,001 – 30,000 บาท 4.21   - 0.181 0.231* 
30,001– 40,000 บาท 4.03    - 0.050 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 3.98     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 64 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบ
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แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 
40,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว 
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 65 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เร่ืองศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบั
นกัทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.35 - 0.032 0.223 0.693* 0.024 
10,001 – 20,000 บาท 4.32  - 0.191* 0.661* -0.008 
20,001 – 30,000 บาท 4.13   - 0.470* -0.199 
30,001– 40,000 บาท 3.66    - -0.669* 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.33     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 65 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องศนูย์
การเรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นโพธ์ิมีพื ้นท่ีเพียงพอต่อการรับ
นกัท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้
โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมี
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พืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 66 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเ ท่ียว 
เรื่องเจา้หนา้ท่ีดแูลความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียวอยา่งทั่วถึงและเหมาะสม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.28 - -0.030 0.448* 0.304 0.123 
10,001 – 20,000 บาท 4.31  - 0.478* 0.334* 0.153 
20,001 – 30,000 บาท 3.83   - -0.144 -0.325* 
30,001– 40,000 บาท 3.97    - -0.181 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.15     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 67 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว แตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว 
แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว 
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 67 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมภายในชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ดา้นองคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ด้านองคป์ระกอบของ

การบริการภายใน

ชุมชนทอ่งเทีย่ว 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (n=385) F p-value 

น้อยกว่าหรือ

เทา่กับ 10,000 

บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 บาท 

30,001– 

40,000 บาท 

มากกว่า 

40,001 บาทขึน้

ไป 

  

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D.   

1. ประชาชนภายใน
ชมุชนมีความเป็น
มิตรตอ่นกัทอ่งเที่ยว 

4.45 0.50 4.39 0.67 4.17 0.57 4.06 0.68 4.33 0.82 3.562 0.007* 

2. มีจดุใหบ้รกิารดา้น
ขอ้มลูการทอ่งเที่ยว
ของชมุชนบา้นตน้
โพธ์ิอยา่งชดัเขน 

4.45 0.50 4.29 0.65 4.25 0.67 4.11 0.32 3.85 0.92 5.655 <0.001* 

3. เจา้หนา้ที่
ปฏิบตัิงานให้
ค  าแนะน าในดา้น
ขอ้มลูไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและ
เจา้หนา้ที่ใหก้าร
ชว่ยเหลือตอ่
นกัทอ่งเที่ยวอยา่ง
เหมาะสม 

4.25 0.44 4.33 0.65 4.05 0.71 3.89 0.53 3.83 0.97 7.392 <0.001* 

4. ภายในชมุชนมีการ
จดัระบบการจดัการ
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.15 0.58 4.30 0.61 4.12 0.67 3.80 0.63 4.15 0.67 4.781 0.001* 

รวม 4.33 0.36 4.33 0.51 4.15 0.47 3.96 0.41 4.04 0.73 6.332 <0.001* 

* p < 0.05 
จากตาราง 67 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ

คดิเห็นตอ่กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
ดา้นองคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นใน
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ประเด็นประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว มีจุดใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิอย่างชดัเขน เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มูลได้
อยา่งถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารชว่ยเหลือตอ่นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม และภายในชมุชนมีการ
จดัระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ดงัตาราง 68 - 71 

ตาราง 68 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เรื่องประชาชนภายในชมุชนมีความเป็นมิตรตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 

10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 บาท

ขึน้ไป 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 4.45 - 0.060 0.277* 0.393* 0.124 
10,001 – 20,000 บาท 4.39  - 0.217* 0.332* 0.064 
20,001 – 30,000 บาท 4.17   - 0.116 -0.153 
30,001– 40,000 บาท 4.06    - -0.269 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.33     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 68 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว  แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาทอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 69 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เร่ืองมีจดุใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูการทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอยา่งชดัเขน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 𝒙 น้อยกว่าหรือ
เทา่กับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 บาท

ขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.45 - 0.158 0.205 0.336* 0.602* 
10,001 – 20,000 บาท 4.29  - 0.047 0.178 0.444* 
20,001 – 30,000 บาท 4.25   - 0.131 0.398* 
30,001– 40,000 บาท 4.11    - 0.266 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 3.85     - 

* p < 0.05 
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จากตาราง 69 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท มีความคดิเห็นเก่ียวกบัเรื่องมีจดุใหบ้ริการดา้นขอ้มลูการท่องเท่ียวของชมุชนบา้นตน้
โพธ์ิอยา่งชดัเขน แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน นอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 10,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องมีจุดใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
ชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอยา่งชดัเขน แตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 
40,001 บาทขึน้ไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 70 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เรื่องเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ
ตอ่นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.25 - -0.081 0.205 0.364* 0.424* 
10,001 – 20,000 บาท 4.33  - 0.286* 0.445 0.505* 
20,001 – 30,000 บาท 4.05   - 0.160 0.219 
30,001– 40,000 บาท 3.89    - 0.060 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 3.83     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 70 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ย่าง
ถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001– 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากกว่า 
40,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มูลไดอ้ย่างถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้าร
ช่วยเหลือต่อนกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 71 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของนกัท่องเท่ียว 
เรื่องภายในชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 𝒙 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001– 
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,001 

บาทขึน้ไป 
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 4.15 - -0.149 0.030 0.350* -0.002 
10,001 – 20,000 บาท 4.30  - 0.181* 0.499* 0.147 
20,001 – 30,000 บาท 4.12   - 0.318* -0.034 
30,001– 40,000 บาท 3.80    - -0.352* 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 4.15     - 

* p < 0.05 
จากตาราง 71 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องภายในชุมชนมีการจัดระบบการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องภายในชุมชนมีการจัดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท  มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องภายในชุมชนมีการจัดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ผลการวิจัยขั้นตอนย่อยท่ี 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ
กระบวนการการมีสว่นรว่มของชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี 

ผลการสัมภาษณผ์ู้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 
และผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียจากการท่องเท่ียวชมุชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี จ  านวน 12 คน ดงันี ้คณะกรรมการหมู่บา้นตน้โพธ์ิ จ  านวน 4 คน คือ ผูน้  าชุมชนและ
คณะกรรมการหมูบ่า้นท่ีมีอายกุารท างานมากกวา่ 5 ปีและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวภายใน
ชมุชน ปราชญช์าวบา้น จ านวน 1 คน ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย จ านวน 6 คน คือ ผูป้ระกอบการรา้นคา้
และรา้นอาหารภายในชมุชน ประชาชนท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ภายในชมุชน ผูน้  าทางจิตวิญญาณ ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดัชินวราราม และผูน้  าจิตวิญญาณในชมุชน  
และเจา้หนา้ท่ีส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 1 คน โดยผูว้ิจยัใชก้ารถอดความ 
การวิเคราะหเ์นือ้หา และน าเสนอผลในรูปแบบความเรียง ดงันี ้

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ดา้นการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทัง้หมดมีส่วนรว่มในการเขา้

รว่มโครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี ผูใ้หญ่บา้นจะจดัประชมุกบัประชาชนในพืน้ท่ีช่วยกัน
เสนอและออกความคิดเห็นในการคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียวภายในพืน้ท่ีและการจัดเรียงแหล่ง
ทอ่งเท่ียวใหไ้มเ่กิดความซบัซอ้นในการเดนิทางไปในแตล่ะสถานท่ี ในส่วนของกิจกรรมภายในศนูย์
การเรียนรูป้ระชาชนในพืน้ท่ีจะชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น คดัเลือกกิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต 
เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมภายในชมุชน เช่น การท าสไบมอญ การท าพวงมโหตร การท ายาหม่อง
สมนุไพร การท าอาหารมอญ เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณข์องชมุชน
ท่ีชาวมอญเคยอาศยัอยูแ่ละเป็นสิ่งท่ีชมุชนไดไ้ปศกึษาดงูานจากชุมชนอ่ืน ๆ และน ามาประยกุตใ์ห้
เป็นกิจกรรมของชมุชน รวมถึงสไบมอญและยาหม่องสมนุไพรเป็นสินคา้ท่ีสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน
บา้นตน้โพธ์ิ เม่ือไดข้้อสรุปจากการประชุมทั้งหมดผู้ใหญ่บา้นจะเป็นตัวแทนของชุมชนในการ
ประสานงานต่อกับกรมพัฒนาชุมชน จากนัน้ทางกรมพัฒนาชุมชนจะน าขอ้มูลมาตรวจสอบถึง
ความเหมาะสมทัง้หมดอีกครัง้ ทัง้นีก้รมพัฒนาชุมชนไดก้ล่าวไวว้่า “ทางชุมชนจะรูถ้ึงแหล่ง
ท่องเท่ียว เสน้ทางและกิจกรรมของชมุชนดีท่ีสุด เพราะเขาเป็นเจา้ของบา้น เขาอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี
นัน้” (ผสุดี ประทีปชนะชยั, 20 เมษายน 2564) 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
ดา้นการมีส่วนรว่มในการด าเนินการ พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในดา้นนี ้

ทัง้หมด ผูต้อบแบบสมัภาษณ ์กลา่ววา่ “ประชาชนบางกลุ่มยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจของการ
ท ากิจกรรรมนัน้ ๆ จะมีตวัแทนบางกลุ่มของหมู่บา้นท่ีเขา้มามีส่วนรว่ม“ (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 12 
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มีนาคม 2564) ด้านการวางแผน จะมีประชาชนในพื ้นท่ีบางส่วนท่ีเข้าร่วมในด้านนี ้ ได้แก่ 
ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการชมุชน ปราชญช์าวบา้น และกรมพฒันาชมุชน จะวางแผนในส่วนของ
กิจกรรม เวลาในการท ากิจกรรม เสน้ทางการท่องเท่ียว เม่ือไดร้ายละเอียดหรือก าหนดการในการ
ท ากิจกรรม ตวัแทนชุมชนจะแจง้รายเอียดต่าง ๆ ใหป้ระชาชนไดท้ราบ เพ่ือจะไดป้ฏิบตัิงานใน
ทิศทางเดียวกนั ทัง้นีช้มุชนจะมีส่วนรว่มในดา้นการปฏิบตัิการเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การเป็นผูน้  าใน
การท ากิจกรรม ผูช้่วยในฐานกิจกรรมภายในศนูยก์ารเรียนรู ้และการน าเท่ียว(มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน) 
เป็นตน้ รวมถึงการท าอาหารรบัรองนกัท่องเท่ียวท่ีมาเรียนรูว้ิถีชีวิตหรือกลุ่มท่ีมาศึกษาดงูาน ทาง
ชุมชนจะมีการหมุนเวียนแต่ละครวัเรือนเพ่ือเป็นการกระจายรายไดสู้่ทุกครวัเรือน ทางดา้นกรม
พฒันาชุมชนจะด าเนินการในดา้นการจดัอบรม การศึกษาดูงานในส่วนของชุมชนอ่ืน ๆ โดยให้
ผูใ้หญ่บา้นเป็นตวัแทนในดา้นนีแ้ละน าสิ่งท่ีไดร้บัมากระจายตอ่สูป่ระชาชนในพืน้ท่ี และการพฒันา
ศกัยภาพใหก้บัทางประชาชนในพืน้ท่ีใหมี้องคค์วามรูแ้ละทกัษะในดา้นตา่ง ๆ เช่น ทกัษะดา้นการ
พูด เล่าเรื่องหรือพูดอย่างไรใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสนใจในตวัผูเ้ล่า ผูต้อบสมัภาษณก์ล่าวว่า 
“ในช่วงก่อนเริ่มตน้โครงการ ทางพช.จะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน าในหลาย ๆ อย่าง เช่น  เขาไดร้บั
หนา้ท่ีเป็นไกดท์อ้งถ่ิน เขารูข้อ้มูลชุมชนเป็นอย่างดีแต่เขาขาดความมั่นใจ  ไม่รูว้่าตอ้งเล่าเรื่อง
อยา่งไรใหค้นฟังเกิดความสนใจ ทางพช.ก็มีเจา้หนา้ท่ีมาใหค้  าแนะน า ชว่ยสอนเทคนิคตา่ง ๆ ” (ศรี
สดุา สกุสีนวล, 12 มีนาคม 2564) รวมถึงการสนบัสนุนในดา้นสิ่งของและการปรบัปรุงศนูยก์าร
เรียนรู ้ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านนี ้ ในรูปแบบของ

ผลประโยชนด์า้นเศรษฐกิจ ชมุชนไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเป็นชมุชนท่องเท่ียวซึ่งรายไดก้ระจาย
สู่ชุมชนและประชาชนในพืน้ท่ีโดยแทจ้ริง เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนยก์ารเรียนรูแ้ละ
แพคเกจการท่องเท่ียวภายในชมุชน ทางชมุชนเป็นผูป้ระเมินราคาค่าใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียวดว้ย
ตนเองและนกัท่องเท่ียวจะติดต่อกับทางชุมชนโดยตรงโดยมีผูใ้หญ่เป็นผูร้บัผิดชอบในส่วนนีจ้ึง  
ท าใหก้ารจองและการรบัค่าบริการทางชมุชนรบัโดยตรงกับทางนกัท่องเท่ียวไม่ผ่านหน่วยงานรฐั
หรือหน่วยงานใด นอกจากนีเ้ป็นการสรา้งอาชีพเสริมใหก้ับประชาชนในพืน้ท่ีและผูสู้งอายุภายใน
ชุมชนจากการท าผลิตภัณฑ์ของชุมชน น ามาขายภายในศูนยก์ารเรียนรู้ เช่น สไบมอญ และ
ผลิตภณัฑย์าหมอ่งท่ีเป็นสินคา้สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชมุชน ผูต้อบแบบสมัภาษณก์ลา่วว่า “ในชมุชนจะ
มีผู้สูงอายุอยู่ประมาณหนึ่ง เขาจะรูส้ึกเหงาและเบื่อไม่ไดพ้บเจอใครตอ้งอยู่บา้นคนเดียวไม่มี
กิจกรรมอะไรท า แตเ่ม่ือมีกิจกรรมนีเ้กิดขึน้ ชุมชนเปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม บาง
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คนเย็บถักสไบมอญเป็นก็มาช่วยสอนนักท่องเท่ียว บางคนท าไม่เป็นก็จะมานั่งเรียนรู ้มาช่วย
เตรียมของให้นักท่องเท่ียว ได้มีพื ้นท่ีให้เขาได้ท ากิจกรรมได้ใช้เวลาว่างและพบปะคนอ่ืน”  
(สมจิตร ด าข า, 12 มีนาคม 2564) และช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนภายในชุมชนมีกิจกรรมในช่วง
วนัหยุด ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ละสานต่อวฒันธรรมมอญของชุมชน  ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
แสดงร  ามอญ ชว่ยใหเ้ยาวชนมีรายไดเ้สรมิและเกิดความภาคภูมิใจในชมุชนของตนเอง ผูน้  าชมุชน
กล่าวว่า “ชมุชนมีโครงการสรา้งชมุชนมั่นคงปลอดภยัยาเสพติด หากิจกรรมใหเ้ด็ก ๆ ท าในชมุชน 
เพ่ือท่ีจะไดอ้ยู่ในสายตาของพ่อแม่ จะมีการสอนร ามอญ สอนถกัเย็บ เด็กก็มีความสามารถติดตวั 
ในช่วงวันหยุดก็ใหเ้ด็ก ๆ มาท าการแสดงร  ามอญ ก็จะไดค้่าขนม เด็ก ๆ ก็จะดีใจมีรายไดเ้ล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ” (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 2564) อีกทัง้การส่งเสริมผลิตภัณฑข์องชมุชนใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ 
จากการน าสินคา้ภายในชุมชนไปจัดแสดงในนิทรรศการ งานต่าง ๆ ท่ีทางภาครฐัจดัขึน้  ท าให้
สินคา้กระจายไปสูค่นภายนอกและเพิ่มยอดขายใหก้บัชมุชน  

4.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า การมีส่วนรว่มในการประเมินผลประชาชน

ในพืน้ท่ีไมไ่ดมี้สว่นรว่มในดา้นนีท้ัง้หมดโดยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการชมุชนและกรมพฒันาชมุชน
เป็นผูป้ระเมินผลของโครงการนี ้เม่ือทราบผลทางผูใ้หญ่บา้นจะจดัประชมุกบัประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือ
แจง้ขอ้มลูรายละเอียดผลการประเมินใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีไดท้ราบและปรบัปรุงแก้ไขในส่วนนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสม 

ผู้ตอบสัมภาษณ์กล่าวว่า “ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นดว้ยในการเข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีและพรอ้มจะเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมทัง้หมดของโครงการ เพราะ
การท่ีชุมชนไดเ้ป็นชุมชนท่องเท่ียวจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในชุมชน ท าใหพ้วกเขามีรายได้
เพิ่มขึน้อาจจะไม่ไดม้ากแตก็่พอไดใ้ช้” (ศรีสดุา สุกสีนวล, 2564) รวมถึงรา้นคา้ขนาดเล็กภายใน
ชุมชนและบริเวณรอบแหล่งท่องเท่ียว เช่น วัดชินวรารามวรวิหาร ศนูยก์ารเรียนรู ้จะมียอดขาย
เพิ่มขึน้และตอ้งการใหช้มุชนของตนเองเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้  

ผูต้อบสมัภาษณก์ลา่ววา่ “ยงัมีประชาชนบางกลุม่ท่ีไมแ่สดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการเขา้
ร่วมโครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีนีแ้ต่ก็ไม่ไดข้ดัขวางเพราะส่วนใหญ่เป็นท่ีมาอยู่ใหม่
และมาอาศยัชั่วคราว” (สมจิตร ด าข า, 2564) ในปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีมีความเป็นสงัคมเมือง
มากขึน้เม่ือเทียบกับอดีต ท าให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีชุมชนบา้นตน้โพธ์ินั้นไม่ใช่คนในพืน้ท่ีท่ีมี
ภมูิล  าเนาเดมิทัง้หมด ผูท่ี้ไมแ่สดงความคดิเห็นสว่นมากจะเป็นประชาชนกลุ่มใหม่ท่ีพึ่งยา้ยถ่ินฐาน
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เขา้มาอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีและผูท่ี้ไม่ไดมี้ภูมิล  าเนาอยู่ในพืน้ท่ีชมุชนบา้นตน้โพธ์ิ เพียงแตม่าประกอบ
อาชีพและท างานในบรเิวณพืน้ท่ีนี ้จงึมาพ านกัในพืน้ท่ีของชมุชนเป็นผูท่ี้มาอาศยัเพียงชั่วคราว 

จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ผูใ้หญ่บา้นกลา่ววา่ “การสนบัสนนุของทางภาครฐัท่ีมีตอ่ชมุชน
นัน้มีการสนับสนุนดีทัง้การจดัอบรม การศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน การพัฒนาศกัยภาพและการ
ปรบัปรุงศนูยก์ารเรียนรูข้องหมู่บา้นตน้โพธ์ิ การสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนจะไม่ใช่รูปแบบ
ของเงินแตจ่ะเป็นการสนบัสนนุในรูปแบบของการปรบัปรุงสถานท่ีหรือสิ่งของเป็นหลกั  ดงันัน้ทาง
กรมพัฒนาชุมชนจะท าการปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทน ถึงสิ่งของหรือวัสดุใดท่ีทาง
หมูบ่า้นตน้โพธ์ินัน้ยงัขาดอยู่ ในบางครัง้สิ่งท่ีทางชมุชนท าเรื่องถึงสิ่งท่ีตอ้งการไปอาจไม่ไดก้ลบัมา
ไม่ตรงตามท่ีชุมชนตอ้งการ ซึ่งไม่เกิดประโยชนต์่อทางชุมชนท าใหสู้ญเสียงบประมาณโดยเปล่า
ประโยชน ์และในดา้นของการประชาสัมพันธ์ ทางภาครฐัมีการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัถีินอ้ยลงกวา่ในชว่งแรกท่ีโครงการไดเ้ริ่มตน้” (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 2564) 

ผลการวิจัยระยะที ่2 การร่างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน 

ในขัน้ตอนนี ้คือ การน าขอ้มลูในระยะท่ี 1 มาวิเคราะห ์สรุป และด าเนินการรา่งแนวทาง
ทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยผู้วิจัยไดใ้ช้องคป์ระกอบของของทรพัยากรการท่องเท่ียว 4 ประการ 
(4as) ของ Cooper และ Boniface และ ลกัษณะของการมีส่วนรว่ม 4 องคป์ระกอบของ Cohen 
J.M. และ Uphoff N.T. (1980) มาเป็นหลกัในการสรา้งแนวทาง  

ผลการวิจัยระยะที ่3 การน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้น
โพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยนื 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการเก็บรวบรวมจากระยะท่ี 1 และแบบรา่งแนวทางใน
ระยะท่ี 2 เสนอต่อชุมชน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านทางการประชุมทาง
โทรศพัท ์(Conference Call) เพ่ือใหผู้น้  าชมุชน ผูมี้ส่วนรว่มในการท ากิจกรรม ไดร้่วมแสดงความ
คดิเห็นและพิจารณาเก่ียวกบัแนวทางแนวทางการมีส่วนรว่มของชมุชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ
ท่ีผูว้ิจยัไดน้  าเสนอ ดงันี ้

ด้านองคป์ระกอบของของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
1. สิ่งดงึดดูใจ (Attractions)  
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แนวทางท่ี 1.1 ชุมชนควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมเพ่ือตอบรบัความหลากหลายของ
นกัท่องเท่ียวและเพิ่มความหลากหลายดา้นรูปแบบกิจกรรมและเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกับทุก
กลุม่นกัทอ่งเท่ียว  

แนวทางท่ี 1.2 พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวใหมี้ความหลากหลายบนพืน้ฐานของ
ทรพัยากรภายในชมุชน 

2. การเขา้ถึง (Accessibility) 
แนวทางท่ี 2.1 ควรมีการจัดการในดา้นของการเดินทางเข้าสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิให้มี

ความชัดเจนมากขึน้ แจง้รายละเอียดขอ้มูลของขนส่งสาธารณะท่ีผ่านบริเวณชุมชน เน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวบางกลุม่มีการเดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ  

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  
แนวทางท่ี 3.1 ชมุชนควรก าหนดความเหมาะสมของจ านวนนกัท่องเท่ียวต่อการท า

กิจกรรมเพ่ือใหน้ักท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึงและเตรียมพืน้ท่ีในการ
รองรบันกัทอ่งเท่ียวใหมี้ความเหมาะสมกบันกัทอ่งเท่ียว เชน่ ในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาทศัน
ศกึษาเป็นหมูค่ณะ 

แนวทางท่ี 3.2 ควรพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐาน
เพ่ือใหช้มุชนและเพ่ือนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเขา้มา เชน่ ระบบไฟฟ้า ใหมี้ความทั่วถึง 

4. องคป์ระกอบของการบรกิาร (Ancillary Service) 
แนวทางท่ี 4.1 มีการจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลือต่อ

นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม  
ด้านลักษณะของการมีส่วนร่วม 
1. การมีสว่นรว่มดา้นการตดัสินใจ  

แนวทางท่ี 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชนได้รับทราบข้อมูลของ
กิจกรรม เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้สว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นตอ่กิจกรรม 

2. การมีสว่นรว่มดา้นการด าเนินการ  
แนวทางท่ี 2.1สรา้งแรงจงูใจใหก้บัประชาชนภายในชมุชน เพ่ือเขา้รว่มกิจกรรม 
แนวทางท่ี 2.2 สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นของการท่องเท่ียวแก่ประชาชน

ภายในชมุชน เพ่ือใหช้มุชนไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในกิจกรรมของชมุชนอยา่งทั่วถึง 
แนวทางท่ี 2.3 พฒันาศกัยภาพประชาชนภายในชมุชน เพ่ือใหช้มุชนไดเ้ขา้มามีส่วน

รว่มในกิจกรรมและสามารถรองรบันกัทอ่งเท่ียวไดม้ากขึน้ 
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แนวทางท่ี 2.4 ผูน้  าชุมชนควรกระจายงานสู่คณะกรรมการหรือลูกบา้นใหม้ากขึน้ 
เพ่ือท่ีจะไดก้ระจายงานสู่ประชาชนในพืน้ท่ีใหม้ากขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายงานใหทุ้กคนไดมี้ส่วน
รว่มในกิจกรรมมากขึน้ 

3. การมีสว่นรว่มดา้นการรบัผลประโยชน ์
แนวทางท่ี 3.1 ประชาชนภายในชุมชนมีรายภายใตก้ารจดัการโดยการไดห้มุนเวียน

อยา่งตอ่เน่ือง 
4. การมีสว่นรว่มดา้นการประเมินผล 

แนวทางท่ี 4.1 ผู้น  าชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื ้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัประชุมหมู่บา้น เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัรูถ้ึงผลของการท า
กิจกรรมและไดน้  าไปปรบัปรุง 

แนวทางท่ี 4.2 มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุน้ประชาชน
ในชุมใหมี้ความกระตือรือรน้อยู่เสมอและใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงผลหลงัจากท่ีมีการปรบัปรุงใน
ครัง้ก่อน ๆ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่ อง การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเ ท่ียว 
โอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน จากการวิเคราะหข์อ้มูล
ความคดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียวตอ่กิจกรรมการท่องเท่ียวในชมุชนไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเท่ียว
สูง ขณะท่ีการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนยังคงจ ากัด “ในการดูแลชุมชนท่องเท่ียวส่วนใหญ่แล้ว 
ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นคนดแูลในภาพรวมทัง้หมด โดยจะท าการสรุปงานกับลูกบา้นและจะชีใ้นจุดท่ี
ผิดพลาดเม่ือจบกิจกรรม” ผูว้ิจยัน าผลการศกึษาท่ีไดม้าสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา 
และน าเสนอขอ้เสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. สรุปผลการศกึษา 
2. อภิปรายผลการศกึษา 
3. ขอ้เสนอแนะ 

1. สรุปผลการศึกษา 
จากการวิจัยข้ันตอนย่อยที ่1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การท่องเทีย่วชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบ้านตน้โพธ์ิ จ  านวน 385 คน สรุปผลไดว้่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาตรี และสว่นใหญ่มีรายได ้ระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชุมชน
ทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีจ้  านวนทัง้หมด 385 คน 
สรุปผลไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รูจ้กัแหล่งขอ้มลูท่องเท่ียวของชมุชนจากเพ่ือน / ญาติ / 
คนรูจ้กั  รองลงมาอนัดบั 2 คือ อินเทอรเ์น็ต  

จ านวนครัง้ท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเดินทางมา
ทอ่งเท่ียวครัง้แรก รองลงมาอนัดบั 2 คือ  เคยเดนิทางมาทอ่งเท่ียว 2 – 3 ครัง้  
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วตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงคใ์น
การเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหรือท่องเท่ียว จ านวน 230 คน รองลงมาอันดับ 2 คือ  
เพ่ือทศันศกึษาหรือศกึษาหาความรู ้ 

กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมากับเพ่ือน / คู่รกั 
รองลงมาอนัดบั 2 คือ ครอบครวั  

ช่วงเวลาท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวช่วง
วนัหยดุสดุสปัดาห ์(เสาร ์– อาทิตย)์ รองลงมาอนัดบั 2 คือ วนัธรรมดา (จนัทร ์– ศกุร)์  

คา่ใชจ้า่ยเฉล่ียตอ่คนในการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่
คนในการทอ่งเท่ียว ต ่ากวา่ 1,000 บาท รองลงมาอนัดบั 2 คือ 1,001 – 3,000 บาท 

รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ ดงันี ้ รูปแบบกิจกรรมล่องเรือชมวิถีของ
ชาวบา้นบริเวณแม่น า้เจา้พระยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมล่องเรือชมวิถีของ
ชาวบา้นบรเิวณแม่น า้เจา้พระยาเป็นอนัดบัท่ี 3 จ  านวน 139 คน รองลงมาอนัดบัท่ี 4 จ  านวน  107 
คน อนัดบัท่ี 1 จ  านวน 88 คน และอนัดบัท่ี 2 จ  านวน  51 คน รูปแบบกิจกรรมเช่าชดุแตง่กายแบบ
ชาวมอญ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่สนใจกิจกรรมเช่าชดุแตง่กายแบบชาวมอญเป็นอนัดบัท่ี 2  
จ  านวน  120 คน รองลงมาอนัดบัท่ี 2  จ  านวน 104 คน อนัดบัท่ี 4 จ  านวน 88 คน และอนัดบัท่ี 1 
จ  านวน 73 คน รูปแบบกิจกรรมเรียนรูก้ารท าอาหารแบบชาวมอญ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนใจกิจกรรมเรียนรูก้ารท าอาหารแบบชาวมอญเป็นอนัดบัท่ี 3  จ  านวน  158 คน รองลงมา อนัดบั
ท่ี 4 จ  านวน  116 คน อันดับท่ี 2 จ  านวน 70 คน และอันดับท่ี 1 จ  านวน  41 คน และรูปแบบ
กิจกรรมป่ันจักรยานชมวิถีของชาวบา้นและชมทัศนียภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ
กิจกรรมป่ันจักรยานชมวิถีของชาวบ้านและชมทัศนียภาพเป็นอันดับท่ี 4  จ  านวน 167 คน 
รองลงมาอนัดบัท่ี 3 จ  านวน 120 คน อนัดบัท่ี 2 จ  านวน  55 คนและอนัดบัท่ี 1 จ  านวน 43 คน  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายใน
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนีจ้  านวนทั้งหมด 
 385 คน สรุปผลไดว้า่  

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้น  
ตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ความคดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียวตอ่กิจกรรมภายในชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัปทมุธานี อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว (𝑥=4.26) จากผูต้อบ
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แบบสอบ 344 คนจาก 385 คน พึงพอใจในดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงชมุชน

ท่องเท่ียว (𝑥=4.22) จากผูต้อบแบบสอบ 331 คนจาก 385 คน พึงพอใจในดา้นการเขา้ถึงชมุชน

ท่องเท่ียว และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว (𝑥=4.21) จากผูต้อบแบบ
สอบ 334คนจาก 385 คน พึงพอใจในดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว 
ส่วนความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน

ท่องเท่ียว (𝑥=4.20) จากผูต้อบแบบสอบ 326 คน จาก 385 คน พึงพอใจในดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในชมุชนทอ่งเท่ียว 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 

(𝑥=4.26) จากผูต้อบแบบสอบ 344 คนจาก 385 คน เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กิจกรรมการ
เรียนรูด้า้นสมุนไพรและการท าน า้มันเหลืองจากสมุนไพร ภายในศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มและไดร้บัประสบการณ์
จากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 345 คน 
จาก 385 คน มีการส่งเสริมสินคา้ OTOP ของหมู่บา้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียว
มากน้อยเพียงใด กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 324 คน 
จาก 385 คน กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายกุว่า 150 ปี ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มในประเพณี
และไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากน้อยเพียงใด มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จาก
ผูต้อบแบบสอบ 349 คน จาก 385 คน และกิจกรรมสมัผัสวิถีชีวิตชาวบา้นในชุมชนและชม
ทศันียภาพรมิฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยา สง่เสรมิใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 342 คน จาก 
385 คน และ กิจกรรมการท าพวงมโหตร ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
มากนอ้ยเพียงใด มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี จากผูต้อบแบบสอบ 343 คน จาก 385 คน  

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้นการเข้าถึงชุมชนท่องเท่ียว อยู่ในระดับดีมาก 

(𝑥=4.22) จากผูต้อบแบบสอบ 331 คนจาก 385 คน เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีความสะดวกใน
การเดนิทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 330คน จาก 385 คน ถนนและเสน้ทางมีความสะดวกตอ่การ
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สญัจร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี จากผูต้อบแบบสอบ 332คน จาก 385 คน มีปา้ยบอกเสน้ทาง
จดุเช่ือมโยงของแตล่ะสถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี จากผูต้อบแบบสอบ 
331คน จาก 385 คน 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว 

โดยรวมอยู่ในระดบัดี (𝑥=4.20) จากผูต้อบแบบสอบ 326 คน จาก 385 เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ปา้ยบอกขอ้มูลในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีความชดัเจนและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก จากผู้ตอบแบบสอบ 325คน จาก 385 คน มีการบริการห้องน า้เพียงพอต่อ
นกัท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 331คน จาก 385 คน สถานท่ี
จอดรถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 
329คน จาก 385 คน แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านต้นโพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับ
นกัทอ่งเท่ียว มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 347 คน จาก 385 คน ศนูยก์าร
เรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัท่องเท่ียว 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 327คน จาก 385 คน และเจา้หนา้ท่ีดแูล
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี จากผูต้อบ
แบบสอบ 298คน จาก 385 คน 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว

โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (𝑥=4.21) จากผูต้อบแบบสอบ 334คนจาก 385 คน เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวตอ่กิจกรรมภายในชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้
โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว อยู่ใน

ระดบัดีมาก (𝑥=4.21)  ไดแ้ก่ ประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อนกัท่องเท่ียว มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 342คน จาก 385 คน มีจดุใหบ้ริการดา้นขอ้มลูการ
ทอ่งเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอยา่งชดัเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จากผูต้อบแบบสอบ 
340 คน จาก 385 คน ภายในชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี จากผูต้อบแบบ
สอบ 332คน จาก 385 คน และเจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือตอ่นกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม  มีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี จากผูต้อบแบบสอบ 320คน จาก 385 คน 
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ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเที่ยว 
โอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศแตกตา่ง
กนั มีความคดิเห็นในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั มีเพียงดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชน
ท่องเท่ียว แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น
องคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว เรื่อง กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริม
ใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด และกิจกรรมการท าพวงมโหตร 
ส่งเสริมใหน้ักท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในวัฒนธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ดา้นการเขา้ถึงชมุชนท่องเท่ียว เรื่องความสะดวกในการเดินทางสู่
หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว เรื่อง การบริการหอ้งน า้
เพียงพอตอ่นกัทอ่งเท่ียว และศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมี
พืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น
องคป์ระกอบของการบรกิารภายในชมุชนทอ่งเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกนั และเรื่องจดุใหบ้ริการ
ดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอย่างชดัเจน เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าใน
ดา้นขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือตอ่นกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างอาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายแุตกตา่ง
กนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แตมี่ดา้นการเขา้ถึงชมุชนท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว 
แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นทรพัยากร
การท่องเท่ียว เรื่อง กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด กิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมุนไพรและการท าน า้มนัเหลืองจาก
สมุนไพร ภายในศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมให้
นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมนีม้ากน้อยเพียงใด และมีการ
ส่งเสริมสินคา้ OTOP ของหมู่บา้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักของนักท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการเขา้ถึงสู่ชุมชนท่องเท่ียว เรื่อง ความ
สะดวกในการเดนิทางสูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เชน่ รถยนตส์ว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ และถนน
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และเสน้ทางมีความสะดวกตอ่การสญัจร แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นใน
ประเด็นปา้ยบอกขอ้มลูในแตล่ะสถานท่ีท่องเท่ียวมีความชดัเจนและเพียงพอ มีการบริการหอ้งน า้
เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการรองรบันักท่องเท่ียว ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว และ
เจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว ใน
ภาพรวม แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นในประเด็นมีจุดใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
ชมุชนบา้นตน้โพธ์ิอยา่งชดัเขน เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งและ
เจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม และภายในชุมชนมีการจดัระบบการ
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างระดบัการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั 
แตมี่ความคิดเห็นในประเด็นกิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่ม
ในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมนุไพรและการท าน า้มนัเหลืองจากสมนุไพร ภายใน
ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้
สว่นรว่มและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้และกิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิตชาวบา้นในชมุชนและชม
ทศันียภาพรมิฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยา สง่เสรมิใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรว่มและไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมนี ้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการเขา้ถึงชุมชนท่องเท่ียว ใน
ภาพรวม แตกตา่งกนัและมีความคิดเห็นในประเด็นมีความสะดวกในการเดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ 
เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ ถนนและเสน้ทางมีความสะดวกต่อการสญัจร 
และมีป้ายบอกเส้นทางจุดเช่ือมโยงของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวชัดเจน แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว ในภาพรวม 
แตกตา่งกนัและมีความคดิเห็นในประเดน็มีการบรกิารหอ้งน า้เพียงพอตอ่นกัท่องเท่ียว สถานท่ีจอด
รถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่
การรบันักท่องเท่ียว และศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมี
พืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันักท่องเท่ียว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น
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องคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่งกนัและมีความคิดเห็นใน
ประเด็นประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้
ค  าแนะน าในดา้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือต่อนักท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกตา่ง
กนัและมีความคดิเห็นในประเด็นกิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วน
ร่วมในวัฒนธรรมท้องถ่ิน  กิจกรรมการท าพวงมโหตร ส่งเสริมใหน้ักท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน กิจกรรมการเรียนรูด้า้นสมุนไพรและการท าน า้มนัเหลืองจากสมุนไพร ภายใน
ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้
ส่วนร่วมและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายุกว่า 150 ปี ส่งเสริมให้
นกัทอ่งเท่ียวไดมี้สว่นรว่มในประเพณีและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้กิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิต
ชาวบา้นในชุมชนและชมทศันียภาพริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วม
และไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้และมีการส่งเสริมสินคา้ OTOP ของหมู่บา้นบา้นตน้โพธ์ิให้
เป็นท่ีรูจ้ักของนกัท่องเท่ียว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการเขา้ถึง
ชุมชนท่องเท่ียว  ในภาพรวมแตกต่างกัน และมีความคิดเห็นในประเด็นมีความสะดวกในการ
เดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ ถนนและเสน้ทางมี
ความสะดวกตอ่การสญัจร และมีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือมโยงของแตล่ะสถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจน 
แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน
ท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกันและมีความคิดเห็นในประเด็นมีการบริการหอ้งน า้เพียงพอต่อ
นกัทอ่งเท่ียว สถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การรองรบันกัท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวภายในชมุชนบา้น
ตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันักท่องเท่ียว ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว และเจา้หนา้ท่ีดแูลความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียวอย่างทั่วถึงและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น
องคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว ในภาพรวมแตกตา่งกนัและมีความคิดเห็นใน
ประเด็นประชาชนภายในชุมชนมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว มีจุดใหบ้ริการดา้นขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิอย่างชดัเขน เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มูลได้
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อยา่งถกูตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารชว่ยเหลือตอ่นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม และภายในชมุชนมีการ
จดัระบบการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ผลจากการเปรียบเทียบขอ้มลูส่วนบคุคลของความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวตอ่การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ความแตกตา่งของขอ้มูลส่วนบคุคลของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาและ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนนัน้ ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั เช่น ดา้นทรพัยากรการ
ทอ่งเท่ียวจะเห็นว่านกัท่องเท่ียวท่ีเพศ ระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนันัน้มี
ความคิดเห็นตอ่การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการแสดงมอญท่ีแตกต่างกนัออกไป นัน้คือนกัท่องเท่ียว
ทกุคนไมไ่ดมี้ความรูส้กึถึงการมีสว่นรว่มในกิจกรรมนัน้ ๆ ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเพ่ือตอบสนอง
ความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเท่ียว ทางชุมชนควรมีการเพิ่มกิจกรรมเพ่ือให้มีความ
หลากหลายและเพ่ือใหน้กัทอ่งเท่ียวไดมี้ตวัเลือกในการท ากิจกรรมเพิ่มขึน้ ในดา้นการเขา้ถึงชมุชน 
ประเด็นท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ความสะดวกในการเดินทางสู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนต์
ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ  เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกตา่งกนัก็ส่งผลใหมี้ความคิดเห็นในดา้นนีท่ี้แตกตา่งกนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าทางชมุชนควร
มีขอ้มลูในการเดินทางเขา้สู่ชุมชนโดยละเอียด เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ขอ้มูลและสามารถจดัสรร
เวลาในการเดินทางไดอ้ย่างง่าย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวทุกคนไม่ไดเ้ดินทางโดยรถส่วนตวั ในดา้น
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว ประเด็นท่ีมีความแตกตา่งกนั เช่น ปา้ยบอก
ขอ้มลูในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีความชดัเจนและเพียงพอ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นนกัท่องเท่ียวแต่
ละกลุ่มมีวตัถปุระสงคใ์นการเดินทางท่ีแตกตา่งกัน บางกลุ่มเดินทางเพ่ือศกึษาหาความรูห้รือบาง
กลุม่เดนิทางเพื่อพกัผอ่นท าใหก้ารอธิบายขอ้มลูไม่เพียงพอตอ่กลุ่มท่ีมาเพ่ือหาความรู ้เช่น บริเวณ
ตน้โพธ์ิอาย ุ150 ปี มีการบอกเล่าหรือการท ากิจกรรมท่ีไม่ละเอียดมาก นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มอาจ
ไม่เขา้ใจในตวักิจกรรมนัน้ และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชน ประเด็นท่ีมีความ
แตกต่างกัน เช่น ดา้นขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือต่อนกัท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม ผูว้ิจยัมีความคดิเห็นวา่ ทางชมุชนควรมีการจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานใหค้  าแนะน าและให้
การช่วยเหลือต่อนกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม และเพิ่มป้ายในการอธิบายขอ้มูลตามจุดเพิ่มเติม 
ส าหรบัในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวตอ้งการสอบถามขอ้มลูและไมพ่บเจอเจา้หนา้ท่ี 

ข้ันตอนย่อยที่ 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถ ี

ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทัง้หมดมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
โครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี ชุมชนจะเป็นผูต้ดัสินใจในการคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียว
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ภายในชุมชนและกิจกรรมการเรียนรูภ้ายในศนูยก์ารเรียนรู ้รวมถึงอาหารประจ าชมุชนท่ีแตกตา่ง
จากชุมชนอ่ืน โดยทั้งหมดนี้ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตัวแทนประสานงานกับกรมพัฒนาชุมชน 
ทางกรมพฒันาชมุชนจะเป็นผูต้ดัสินใจและพิจารณาความเหมาะสมทัง้หมดอีกครัง้ 

ดา้นการมีสว่นรว่มในการด าเนินการ พบวา่ ประชาชนในพืน้ท่ีไม่ไดมี้ส่วนรว่มในดา้นการ
วางแผนนีท้ัง้หมดเน่ืองจากประชาชนบางกลุ่มยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจของการท ากิจกรรม
นัน้ ๆ โดยจะมีตวัแทนของหมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการชุมชน ปราชญช์าวบา้น  แต ่
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบตัิการเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ การเป็นผูน้  าในการท ากิจกรรม 
ผูช้ว่ยในฐานกิจกรรมภายในศนูยก์ารเรียนรู ้และผูน้  าเท่ียว(มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน) เป็นตน้ รวมถึงการ
ท าอาหารรับรองนักท่องเท่ียวท่ีมาเรียนรูว้ิถีชีวิตหรือกลุ่มท่ีมาศึกษาดูงาน ทางชุมชนจะมีการ
หมนุเวียนแตล่ะครวัเรือนเพ่ือเป็นการกระจายรายไดสู้ท่กุบา้น ชมุชนจะมีส่วนรว่มในดา้นการเป็นผู้
ปฏิบตัิในหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรม ในส่วนทางกรมพฒันาชุมชนจะด าเนินการในดา้น
การจดัอบรมและมีการพฒันาศกัยภาพใหก้บัทางประชาชนในพืน้ท่ีใหมี้องคค์วามรูแ้ละทกัษะใน
ดา้นตา่ง ๆ จากการสมัภาษณผ์ูใ้หญ่บา้นพบว่า “เวลาทางหน่วยงานภาครฐัจดังานสมัมนาใหท้าง
ชมุชนเขา้รว่มหรือไปดงูานท่ีชมุชนอ่ืนก็จะจ ากดัจ านวนคน ก็จะท าใหผู้ท่ี้ไปอบรมสามารถไปไดแ้ค ่
1- 2 คน ตวัแทนท่ีไดไ้ปก็ตอ้งมาถ่ายทอดความรูใ้หค้นในชมุชนอีกทอดหนึ่ง” (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 
2564) ทางกรมพฒันาชุมชนไดส้นบัสนนุในส่วนของบรรจภุัณฑส์ าหรบัการบรรจุสินคา้ เช่น ขวด
ส าหรบัใส่ยาหม่อง ทัง้นีท้างชุมชนจะเป็นผูเ้สนอในสิ่งท่ีตอ้งการและกรมพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้
พิจารณา จากการสมัภาษณผ์ูใ้หญ่บา้นพบว่า “ส่งของท่ีทางชมุชนเสนอขอไป บางครัง้ก็ไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของชมุชน” (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 2564) 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านนี ้ ในรูปแบบของ
ผลประโยชนด์า้นเศรษฐกิจชมุชนไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเป็นชมุชนทอ่งเท่ียวโดยรายไดก้ระจาย
สู่ชุมชนโดยแท้จริงเพราะชุมชนเป็นผู้ประเมินค่าบริการในการท ากิจกรรมดว้ยตนเองและรับ
ค่าบริการจากนกัท่องเท่ียวดว้ยตนเองไม่ผ่านทางภาครฐัหรือหน่วยงานใดและยงัเป็นการสรา้ง
อาชีพเสรมิใหก้บัประชาชนในพืน้ท่ีและผูส้งูอายภุายในชมุชนโดยการท าผลิตภณัฑส์ไบมอญน ามา
ขายภายในศนูยก์ารเรียนรู ้และช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนภายในชุมชนมีกิจกรรมในช่วงวนัหยดุโดย
ท ากิจกรรมการแสดงร  ามอญ ช่วยใหเ้ยาวชนมีรายไดเ้สริม การส่งเสริมผลิตภัณฑข์องหมู่บา้นให้
เป็นท่ีรูจ้กัโดยกวา้งและเพิ่มยอดขายใหก้บัหมูบ่า้น  

ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า การมีส่วนรว่มในการประเมินผลประชาชน
ในพืน้ท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในดา้นนีท้ั้งหมด โดยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการชุมชนและกรมพัฒนา
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ชมุชนเป็นผูป้ระเมินผลของโครงการนี ้โดยผูใ้หญ่บา้นจะสรุปผลและแจง้กับประชาชนในพืน้ท่ีให้
ทราบถึงขอ้มูลว่าควรปรบัหรือแก้ไขในส่วนใดบา้ง  ผูใ้หส้ัมภาษณก์ล่าวว่า “ท่ีหมู่บา้นมีการจัด
ประชาคมอยู่เรื่อย ๆ ผูใ้หญ่จะคอยใหข้อ้มูลว่าตอนนีท่ี้หมู่บา้นมีอะไรบา้ง และท่ีหมู่บา้นจะมีไลน์
กลุม่ท่ีไวค้อยพดูคยุหรือแจง้ขา่วสารตา่ง ๆ” (สปุราณี นรุติมนต,์ 2564)  

จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูดงักล่าว ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยในการเขา้รว่ม
โครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีและพรอ้มจะเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมทัง้หมดของ
โครงการ เน่ืองจากการท่ีชมุชนไดเ้ป็นชมุชนทอ่งเท่ียวจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในชมุชน รว่มถึง
รา้นคา้ขนาดเล็กภายในชมุชนและบริเวณรอบแหล่งท่องเท่ียว เช่น วดัชินวรารามวรวิหาร ท่ีจะมี
ยอดขายเพิ่มขึน้และตอ้งการใหช้มุชนของตนเองเป็นท่ีรูจ้กั จากการสมัภาษณร์า้นคา้บริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียว ผู้ตอบสัมภาษณ์กล่าวว่า “ร้านขายของได้เยอะมากขึน้โดยเฉพาะเวลามีกลุ่ม
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเป็นรถทวัร ์(หมู่คณะ) แตถ่า้ช่วงวนัธรรมดาหรือไม่มีกลุ่มรถทวัรก็์จะเงียบ ๆ ส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นคนแถวนีท่ี้มาซือ้” (สุภาภรณ ์นุชชุ่ม, 2564) แต่จากการสัมภาษณร์า้นคา้ท่ีอยู่ใน
บริเวณชมุชน  ผูต้อบสมัภาษณก์ล่าวว่า “คนท่ีมาซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน คนภายนอกมา
ซือ้นอ้ยเพราะว่ารา้นไม่ไดอ้ยู่ติดกับท่ีท่องเท่ียวหรือศนูยฯ์ นักท่องเท่ียวก็มีแวะมาบา้งประปราย 
บางทีก็ขายไดจ้ากเวลาท่ีศนูยฯ์ มีกลุม่นกัทอ่งเท่ียวมาเยอะ ๆ เขาก็เดนิมาซือ้พวกน า้หรือขนมบา้ง” 
(ยงค ์อินทรง์าม, 2564)  

 แต่ทัง้นีย้งัพบว่ามีประชาชนบางกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็นกับการเขา้ร่วมโครงการนี ้
แต่ก็ไม่ไดข้ัดขวางในกิจกรรม ส่วนใหญ่ผูท่ี้ไม่แสดงความคิดเห็นจะเป็นประชาชนกลุ่มใหม่ท่ีพึ่ง
ยา้ยเขา้มาอยู่ในพืน้ท่ีและผูท่ี้ไม่ไดมี้ภูมิล  าเนาอยู่ในพืน้ท่ีนีเ้พียงแต่มาท างานในบริเวณนีจ้ึงมา
พ านักในพืน้ท่ีของชุมชน เป็นผูท่ี้มาอาศยัเพียงชั่วคราวทัง้นีจ้ากการสัมภาษณเ์ชิงลึกพบว่าการ
สนบัสนนุของทางภาครฐัท่ีมีต่อชมุชนนัน้ มีการสนบัสนนุทางชมุชนเป็นอย่างดีแตใ่นบางครัง้สิ่งท่ี
ทางชมุชนเสนอขอไปก็ไดก้ลบัมาไม่ตรงตามสิ่งท่ีชมุชนตอ้งการ ซึ่งไม่เกิดประโยชนต์อ่ทางชุมชน
ท าใหส้ญูเสียงบประมาณโดยเปลา่ประโยชน ์จากการสมัภาษณผ์ูใ้หญ่บา้น ผูต้อบสมัภาษณก์ล่าว
ว่า “ทางพช.เขาจะใหชุ้มชนเสนอไปว่าตอ้งการอะไรเวลาเขามีงบ ชุมชนเคยย่ืนขอบรรจุภัณฑ์
ส าหรบัใส่ยาหมองอยากใหม้นัทนัสมยัขึน้ โดยมีการพดูคยุว่าตวัหลอดท่ีมาส่งไม่ตอ้งซีลมาเพราะ
จะไดใ้ส่ตวัยาหม่องไดง้่าย แต่พอของมาส่งไม่ตรงกับท่ีคยุไวช้่องท่ีจะใส่ของก็เล็กบรรจุยาก ทาง
ชุมชนเลยใชบ้รรจุภัณฑต์วัเดิม และของท่ีไดม้าก็น ามาเก็บไวแ้ละไม่ใชป้ระโยชน์” (ปทุมมรตัน ์
ธรรมโม, 2564) อีกทัง้ในดา้นของการประชาสมัพนัธจ์ากการสมัภาษณพ์บว่า ทางภาครฐัมีการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัถีินอ้ยลงกวา่ในชว่งแรกท่ีโครงการไดเ้ริ่มตน้ แต่
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ทั้งนีจ้ากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาชุมชน ผู้ตอบสัมภาษณ์กล่าวว่า  “ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์อยู่แต่อยู่ในส่ือออนไลน ์และยังมีการติดต่อกับทางผู้น  าชุมชนอยู่ เรื่อย ๆ ดว้ย
สถานการณต์อนนีจ้งึท าใหไ้มไ่ดล้งไปยงัชมุชนบอ่ยแบบเม่ือก่อน” (ผสุดี ประทีปชนะชยั, 2564) 

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื 

ดา้นองคป์ระกอบของของทรพัยากรการทอ่งเท่ียว 
1. สิ่งดงึดดูใจ (Attractions)  
แนวทางท่ี 1.1 ชุมชนควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมเพ่ือตอบรับความหลากหลายของ

นกัท่องเท่ียวและเพิ่มความหลากหลายดา้นรูปแบบกิจกรรมและเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกับทุก
กลุม่นกัทอ่งเท่ียว  

แนวทางท่ี 1.2 พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายบนพืน้ฐานของ
ทรพัยากรภายในชมุชน 

2. การเขา้ถึง (Accessibility) 
แนวทางท่ี 2.1 ควรมีการจัดการในดา้นของการเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นตน้โพธ์ิใหมี้ความ

ชัดเจนมากขึน้ แจ้งรายละเอียดข้อมูลของขนส่งสาธารณะท่ีผ่านบริเวณชุมชน เน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวบางกลุม่มีการเดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ  

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  
แนวทางท่ี 3.1 ชุมชนควรก าหนดความเหมาะสมของจ านวนนักท่องเท่ียวต่อการท า

กิจกรรมเพ่ือใหน้ักท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึงและเตรียมพืน้ท่ีในการ
รองรบันกัทอ่งเท่ียวใหมี้ความเหมาะสมกบันกัทอ่งเท่ียว เชน่ ในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาทศัน
ศกึษาเป็นหมูค่ณะ 

แนวทางท่ี 3.2 ควรพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้สิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้
ชมุชนและเพ่ือนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเขา้มา เชน่ ระบบไฟฟ้า ใหมี้ความทั่วถึง 

4. องคป์ระกอบของการบรกิาร (Ancillary Service) 
แนวทางท่ี 4.1 มีการจัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้ค  าแนะน าและให้การช่วยเหลือต่อ

นกัทอ่งเท่ียวอยา่งเหมาะสม  
ดา้นลกัษณะของการมีสว่นรว่ม 
1. การมีสว่นรว่มดา้นการตดัสินใจ  
แนวทางท่ี 1.1 ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนภายในชุมชนไดร้บัทราบขอ้มูลของกิจกรรม 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้สว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นตอ่กิจกรรม 
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2. การมีสว่นรว่มดา้นการด าเนินการ  
แนวทางท่ี 2.1สรา้งแรงจงูใจใหก้บัประชาชนภายในชมุชน เพ่ือเขา้รว่มกิจกรรม 
แนวทางท่ี 2.2 สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นของการท่องเท่ียวแก่ประชาชนภายใน

ชมุชน เพ่ือใหช้มุชนไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในกิจกรรมของชมุชนอยา่งทั่วถึง 
แนวทางท่ี 2.3 พฒันาศกัยภาพประชาชนภายในชมุชน เพ่ือใหช้มุชนไดเ้ขา้มามีส่วนรว่ม

ในกิจกรรมและสามารถรองรบันกัทอ่งเท่ียวไดม้ากขึน้ 
แนวทางท่ี 2.4 ผู้น  าชุมชนควรกระจายงานสู่คณะกรรมการหรือลูกบ้านให้มากขึน้ 

เพ่ือท่ีจะไดก้ระจายงานสู่ประชาชนในพืน้ท่ีใหม้ากขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายงานใหทุ้กคนไดมี้ส่วน
รว่มในกิจกรรมมากขึน้ 

3. การมีสว่นรว่มดา้นการรบัผลประโยชน ์
แนวทางท่ี 3.1 ประชาชนภายในชมุชนมีรายภายใตก้ารจดัการโดยการไดห้มนุเวียนอย่าง

ตอ่เน่ือง 
4. การมีสว่นรว่มดา้นการประเมินผล 
แนวทางท่ี 4.1 ผูน้  าชมุชนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีไดมี้ส่วนรว่มในการประเมินผล

กิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การจดัประชมุหมูบ่า้น เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัรูถ้ึงผลของการท ากิจกรรมและได้
น าไปปรบัปรุง 

แนวทางท่ี 4.2 มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุน้ประชาชนใน
ชมุใหมี้ความกระตือรือรน้อยู่เสมอและใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงผลหลงัจากท่ีมีการปรบัปรุงในครัง้
ก่อน ๆ 

2. อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่อง  การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเ ท่ียว 

โอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ จงัหวดัปทุมธานี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน ระหว่าง 10,001 บาท – 20,000 บาท นกัท่องเท่ียวไดร้บัขอ้มูลท่องเท่ียวของชมุชน จาก 
เพ่ือน/ญาติ/คนรูจ้กั และเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชุมชนเป็นครัง้แรก โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
เดินทาง คือ เพ่ือพักผ่อนหรือท่องเท่ียว กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ยส่วนใหญ่ คือ เพ่ือน/คู่รกั  
นิยมเดินทางมาท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห ์(เสาร ์– อาทิตย)์ และใชจ้่ายในการท่องเท่ียว ต ่า
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กว่า 1,000 บาท รูปแบบกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไดใ้หล้  าดบัความสนใจ มีดงันี ้ กิจกรรมล่องเรือชม
วิถีของชาวบา้นบริเวณแม่น า้เจ้าพระยา ส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมเป็นอันดบัท่ี 3 รองลงมา คือ 
อนัดบัท่ี 4 รองลงมา คือ อนัดบัท่ี 1 และอันดบัท่ี 2 ตามล าดบั กิจกรรมเช่าชุดแต่งกายแบบชาว
มอญ ส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมเป็นอนัดบัท่ี 2  รองลงมา คือ อนัดบัท่ี 2  รองลงมา คือ อันดบัท่ี 4 
และอนัดบัท่ี 1 ตามล าดบั กิจกรรมเรียนรูก้ารท าอาหารแบบชาวมอญ ส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมเป็น
อนัดบัท่ี 3  รองลงมา คือ อนัดบัท่ี 4 รองลงมา คือ อนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 1 10.65 ตามล าดบั  
และกิจกรรมป่ันจกัรยานชมวิถีของชาวบา้นและชมทศันียภาพ สว่นใหญ่สนใจกิจกรรมเป็นอนัดบัท่ี 
4  รองลงมา คือ อนัดบัท่ี 3 รองลงมา คือ อนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 1 ตามล าดบั  

ด้านความคิดเห็นของนักท่องเ ท่ียวต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนโอทอปนวัตวิ ถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียว โดยกิจกรรมการแสดงของชาวมอญ ส่งเสริมให้
นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด มีระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดดา้นการท่องเท่ียวของ เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้
อธิบายไวว้า่ กิจกรรมและศลิปวฒันาธรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีความเป็นอยู่ของทอ้งถ่ินท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์นัน้ถือเป็นทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจและเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวได้ และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของ บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) ท่ีกลา่ววา่ วตัถปุระสงคใ์นการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม คือ การเรียนรูแ้ละช่ืนชมกับความสวยงามของวัฒนธรรมนั้น ๆ ทั้งดา้นวิถีชีวิต 
เรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์ขนบธรรมเนียม ลว้นเป็นสิ่ งท่ีจงูใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางและท าให้
เกิดการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการเขา้ถึงสูช่มุชนทอ่งเท่ียว โดยมีความสะดวกในการเดินทาง
สูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนตส์่วนตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรือ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ 
ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดดา้นการท่องเท่ียวของ Cooper และ Boniface (1998) ท่ีอธิบายไวว้่า
ความสะดวกตอ่การเขา้ถึงแหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้จะชว่ยสามารถดงึดดูใหน้กัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไปยงั
สถานท่ีนั้น ดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเท่ียว โดยศูนยก์ารเรียนรูแ้ละ
ขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการรบันกัท่องเท่ียว มีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเท่ียว  โดยประชาชน
ภายในชมุชนมีความเป็นมิตรตอ่นกัทอ่งเท่ียว มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ สอดคลอ้งกบัวิจยัของ
วิชชญะ น า้ใจดี (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่ง
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ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศกึษา บา้นเชียง จงัหวดัอดุรธานี” พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวไดร้ับประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนและไดส้ัมผัสวิถีชีวิต
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ ์ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศแตกตา่ง
กนั มีความคดิเห็นในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั มีเพียงดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชน
ทอ่งเท่ียว แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหว่างอาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายแุตกตา่ง
กนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน แต่มีดา้นการเขา้ถึงชุมชนท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในชมุชนท่องเท่ียว และดา้นองคป์ระกอบของการบริการภายในชมุชนท่องเท่ียว 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ระหว่างระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมภายในชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

ดา้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นตน้โพธ์ิในฐานะชุมชนโอทอปนวัตวิถี
พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีชุมชนบา้นตน้โพธ์ิมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี ประชาชนในพืน้ท่ีชุมชนบา้นตน้โพธ์ิรบัรูแ้ละมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
โครงการชุมชนโอทอปนวตัวิถี ภายในชุมชนมีการจดัประชุมและใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องของการเขา้รว่ม เรื่องกิจกรรมภายในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน
ใหมี้ความเช่ือมโยงกัน ในการสมัภาษณช์าวบา้นพบว่า “ผูใ้หญ่บา้นไดแ้จง้ข่าวใหท้ราบว่าไดร้บั
เลือกใหเ้ขา้รว่มโครงการและมีการจดัประชมุหมู่บา้น ใหทุ้กคนช่วยกนัเสนอเรื่องในชมุชน ท่ีเท่ียว 
กิจกรรมตา่ง ๆ” (สปุราณี นรุติมนต,์ 2564) การสมัภาษณท์างดา้นผูน้  าจิตวิญญาณพบว่า “ทางวดั
รบัทราบถึงกิจกรรมนี ้เพราะผูใ้หญ่บา้นไดเ้ขา้มาคยุถึงกิจกรรม ทางวดัก็ใหค้วามอ านวยสะดวกใน
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เรื่องท่ีทางตา่ง ๆ พืน้ท่ีหรือสถานท่ีเวลามีกลุ่มทวัรผ์ูใ้หญ่ก็จะมาแจง้ขอใชพื้น้ท่ี ” (พระมงคลวโร
ปการ, 2564) 

ดา้นการมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน มีประชาชนเพียงบางกลุ่มท่ีไดมี้ส่วนรว่มในดา้นนี ้
เน่ืองจากประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรูแ้ละความเขา้ใจของการท ากิจกรรรมนัน้ ๆ โดยจะมี
ตวัแทนของหมูบ่า้น ผูใ้หส้มัภาษณก์ล่าวว่า “ส่วนใหญ่เวลามีงานหรือมีเรื่องท่ีตอ้งประสานงานกบั
ภายนอก ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นตวัแทนในการประสานงานและพอจบเรื่องก็จะมาอธิบายใหล้กูบา้นฟัง 
งานนีก็้เหมือนกนัผูใ้หญ่จะจดัประชาคมก่อนและอธิบายต่าง ๆ ว่าหมู่บา้นไดร้บัเลือก ใหช้าวบา้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากนัน้ก็จะเป็นตัวแทนในการด าเนินการและมาสรุปผลใหฟั้ง ” 
(สมจิตร ด าข า, 2564) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลุจิรา เสาวลกัษณจ์ินดา (2555) ไดศ้กึษา
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา อ าเภออินทรบ์ุรี จังหวัด
สิงหบ์รุี” พบวา่ ดา้นการเสนอความคดิ การวางแผน และการตดัสินใจ ประชาชนมีระดบัคิดเห็นอยู่
ในระดบันอ้ย เน่ืองจากประชาชนไดร้บัการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยังไม่ทั่วถึง  
ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในโครงการ  

ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชนข์องประชาชนภายในพืน้ท่ีชุมชนไดร้บัผลประโยชน์
จากการเป็นชุมชนท่องเท่ียวโดยรายได้กระจายสู่ชุมชนและเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในพืน้ท่ี รวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านให้เป็นท่ีรู ้จักโดยกว้างและเพิ่ม
ยอดขายใหก้ับหมู่บา้น จากการสมัภาษณพ์บว่า “นอกจากเปิดโอกาสผูสู้งอายแุลว้ ตรงศนูยฯ์ ยงั
เปิดพืน้ท่ีใหช้าวบา้นเอาของมาขาย เช่น ไข่ไก่ ขนุน มะม่วง เพราะบางบา้นมีสินคา้ในครวัเรือน
เยอะและไมมี่ท่ีกระจายของ ท่ีศนูยเ์ลยท าพืน้ท่ีใหข้าย เผ่ือมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแลว้สนใจ” (สม
จิตร ด าข า, 2564)และผูใ้หญ่บา้นยงัใหส้มัภาษณว์่า “สินคา้ภายในชมุชนอาจจะไม่ไดข้ายดีมีคน
ซือ้เยอะในทกุเดือน แตร่ายไดส้่วนนีก็้ช่วยใหช้าวบา้นไดใ้ชห้มุนเวียนกนัในครอบครวั มีรายไดเ้ล็ก 
ๆ ในทกุเดือน” (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 2564) ทัง้นีง้านวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัวิจยัของ อจัฉรียา ศกัดิน์
รงค ์(2549) ไดศ้กึษาเรื่อง “การมีส่วนรว่มของชมุชนและแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรกรรม กรณีศึกษา ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง” พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  โดยจ าแนกเป็นแต่ละดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นการจดัการทรพัยากรการท่องเท่ียวเกษตร ดา้นการจดัการตลาดการท่องเท่ียว และดา้นการ
จดัการบริการการท่องเท่ียว มีการจดัประชุมประชาคมของหมู่บา้นเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมและการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เก่ียวกับ
การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรของชมุชนในท่ีประชมุประชาคมของหมูบ่า้น  
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ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีมีส่วนร่วมในดา้นนีน้อ้ย
โดยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการชมุชนและกรมพฒันาชมุชนเป็นผูป้ระเมินผลของโครงการนี ้ จาก
การสมัภาษณผ์ูใ้หญ่บา้น พบว่า “ในการดแูลชมุชนท่องเท่ียวส่วนใหญ่แลว้ ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นคน
ดแูลในภาพรวมทัง้หมดโดยเม่ือจบงาน ตวัผูใ้หญ่จะท าการสรุปงานกับลูกบา้นและจะชีใ้นจุดท่ี
ผิดพลาด” (ปทมุมรตัน ์ธรรมโม, 2564) และจากการสมัภาษณผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง พบว่า “ผูน้  าใน
ฐานกิจกรรมหรือผูช้่วยในฐาน หลงัจบงานก็จะมีการพดูคยุกนัในส่วนตา่ง ๆ เช่น เรื่องเวลาในการ
ท ากิจกรรม บางฐานมีเวลาใหน้อ้ยไปหรือมากก็จะมาพดูคยุกนั ซึ่งส่วนใหญ่แตล่ะคนก็จะเห็นจุด
ผิดของฐานตวัเอง ส่วนมากชาวบา้นจะเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ แก่ผูใ้หญ่แลว้ผูใ้หญ่จะมาสรุป
ทัง้หมดอีกครัง้”และผูใ้หส้มัภาษณก์ล่าวอีกว่า “ชาวบา้นบางส่วนไม่คอ่ยเสนอแนะ รอท าตามท่ีคน
กลุ่มมากลงความคิดเห็น” (ศรีสุดา สุกสีนวล, 2564) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลจิรา 
เสาวลักษณ์จินดา (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา อ าเภออินทรบ์ุรี จงัหวดัสิงหบ์ุรี” พบว่า ดา้นการติดตามและประเมินผล ประชาชนมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยเน่ืองจาก ส่วนใหญ่ดา้นการติดตามและประเมินผลจะเป็น
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของหนว่ยงานของรฐัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจึงท าใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนรว่ม
ไดน้อ้ย ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการมีส่วนรว่มของ ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) 
ท่ีอธิบายไวว้่า ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาตัง้แต่การเริ่มตน้จนสิน้สุดโครงการ ไดแ้ก่ 
รว่มคน้หาปัญหา รว่มวางแผน รว่มตดัสินใจ รวบรวมทรพัยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน รว่มบริหาร
จดัการ ตดิตามประเมินผล รวมถึงรว่มรบัผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากโครงการ 

3. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรสรา้งความเข้าใจให้กับคนในชุมชนใน  
ดา้นของการทอ่งเท่ียวอยา่งแทจ้รงิ วา่เป็นกิจกรรมท่ีจะชว่ยสรา้งประโยชนใ์นระยะยาวใหแ้ก่ชมุชน 
เนน้การสรา้งอาชีพโดยใหช้มุชนเขา้มามีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม เพ่ือใหไ้ดก้ารรบัผลประโยชน์
อย่างทั่วถึง และร่วมส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัโครงการอบรม
ใหแ้ก่ประชาชนภายในชมุชน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและเป็นการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

2. หน่วยงานภาครฐัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรให้ความส าคัญดา้นการประชาสัมพันธ์
เพ่ือใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีเขา้ใจ รบัรูแ้ละสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มในกิจกรรม
มากขึน้และเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต
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โดยเฉพาะการท าประชาคมหรือประชาพิจารณ ์เพ่ือจะไดค้วามคิดเห็นท่ีหลากหลายและป้องกัน
การขดัแยง้กนั 

3. หน่วยงานภาครฐัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรมีการสนบัสนนุการท่องเท่ียวชมุชนอย่าง
ตอ่เน่ือง เน่ืองจากเป็นกระบวนการพฒันาท่ีหน่วยงานภาครฐัจะส่งเสริมใหช้มุชนมีความแข็งแรง
สามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเอง ตามหลักแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ยทุธศาสตรท่ี์ 3 แนวคิดในการสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนและเศรษฐกิจของชมุชน
ทอ้งถ่ิน ทัง้นีอ้งคก์รหลักในพืน้ท่ีตอ้งร่วมกันในการพัฒนาทัง้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
องคก์รชมุชน เพ่ือรว่มกนัก าหนดนโยบายและสรา้งแผนพฒันาชมุชนแบบมีส่วนรว่มโดยใหส้อดรบั
กบับริบทของชุมชนและมีการก าหนดการจดัประชาคมภายในชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนไดแ้ลกเปล่ียน
ความคดิ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัชมุชน 
1. ผูน้  าชมุชนควรกระจายงานใหม้ากขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายงานใหท้กุคนในพืน้ท่ีได้

มีสว่นรว่มในกิจกรรมมากขึน้ 
2. ควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกับทุก

กลุม่นกัทอ่งเท่ียว ทั่งนีโ้ดยตัง้อยูบ่นความเหมาะสมของทรพัยากรท่องเท่ียวของชมุชน 
3. ทางชุมชนควรพฒันาและเสริมสรา้งในดา้นการปลูกจิตส านึกแก่เยาวชนในพืน้ท่ี 

ให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในพืน้ท่ีของตนเอง เพ่ือเด็กเยาวชนจะไดส้านต่อในกิจกรรมและ
วฒันธรรมของชมุชน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการศกึษาการเปรียบเทียบการมีสว่นรว่มกบัชมุชนโอทอปนวตัวิถีในพืน้ท่ีอ่ืน เพ่ือ

น ามาศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการการมีส่วนรว่มในแตล่ะชมุชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันา
ใหมี้ความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

2.   ควรมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถีบ้านต้นโพธ์ิ จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเป็น
โครงการใหมท่ี่เพิ่งมีการจดัท า เพ่ือน าผลไปปรบัใชใ้หต้รงกบัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว 

3. ควรมีการศกึษาเรื่องปัจจยัอ่ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น ดา้นสภาพสงัคม ดา้นวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ ดา้นโรคระบาด เป็นตน้ ท่ีจะสง่ผลตอ่การท่องเท่ียวชมุชนโอทอปนวตัวิถี เพ่ือน าไปสู่
การปรบัเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวใหต้รงกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ 
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ชดุท่ี .......... 

 

 
 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง “การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถี 

บ้านต้นโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน” 
แบบสอบถามชุดนีเ้ป็นเอกสารประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

วฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แบบสอบถาม
ฉบับนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือใช้สอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
ท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัหวงัเป็น
อย่างยิ่งว่า จะไดร้บัการอนเุคราะหจ์ากท่านดว้ยดี ในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามได้
แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศกึษา  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายใน
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการท่องเท่ียวชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตั
วิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  

โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและสถานภาพตามความเป็นจริง ขอความ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ เพ่ือความสมบูรณข์องขอ้มูลค าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั
และไมมี่การเปิดเผยตวับคุคล ทัง้นีก้ารตอบแบบสอบถามนีเ้พ่ือใชใ้นการศกึษาเทา่นัน้  

ขอขอบพระคณุทา่นท่ีกรุณาใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาว กนัตชา ศรีอยธุย ์
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศกึษา (โปรดท าเครื่องหมาย  ท่ีชอ่งหนา้ค าตอบ)  

1. เพศ    เพศชาย    เพศหญิง  
2. อาย ุ   อายรุะหวา่ง 20 ปี – 30 ปี  อายรุะหวา่ง 31 ปี – 40 ปี  

 อายรุะหวา่ง 41 ปี – 50 ปี   อายรุะหวา่ง 51 ปี – 60 ปี  
 อายมุากกวา่ 61 ปีขึน้ไป  

3. ระดบัการศกึษา   ต  ่ากวา่ระดบัปรญิญาตรี  ปรญิญาตร ี 
 สงูกวา่ปรญิญาตรี  

4. รายได ้   รายไดน้อ้ยกวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท  
 รายไดร้ะหวา่ง 10,001 บาท – 20,000 บาท  
 รายไดร้ะหวา่ง 20,001 บาท – 30,000 บาท  
 รายไดร้ะหวา่ง 30,001 บาท – 40,000 บาท  
 รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี (โปรดท าเคร่ืองหมาย  
ท่ีชอ่งหนา้ค าตอบและเลือกตอบเพียง 1 ขอ้)  

1. ท่านทราบข้อมูลท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบา้นต้นโพธ์ิจาก
แหลง่ขอ้มลูใด 

 อินเทอรเ์น็ต     วิทย ุ/ โทรทศัน ์  
 เพ่ือน / ญาต ิ  / คนรูจ้กั   เอกสารแผนพบั/โบรชวัร ์
 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................  
2. จ านวนครัง้ท่ีทา่นเคยเดนิทางมาทอ่งเท่ียวท่ีชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 
 ครัง้แรก      2 – 3 ครัง้ 
 มากกวา่ 3 ครัง้ 
3. วัตถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 

(เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
 เพ่ือพกัผอ่นหรือทอ่งเท่ียว   เพ่ือทศันศกึษาหรือศกึษาหาความรู ้  
 เพ่ือเย่ียมญาต/ิเพ่ือน   เพ่ือเลือกซือ้สินคา้ OTOP ของหมูบ่า้น 
 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................   
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4. กลุม่บคุคลท่ีทา่นเดนิทางมาดว้ย 
 ครอบครวั      เพ่ือน / คูร่กั 
 เพ่ือนรว่มงาน/หนว่ยงาน   เดนิทางคนเดียว   
 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................   
5. ชว่งเวลาท่ีทา่นเดนิทางมาทอ่งเท่ียว 
 วนัธรรมดา (จนัทร ์– ศกุร)์    
 วนัหยดุสดุสปัดาห ์(เสาร ์– อาทิตย)์ 
 วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
6. คา่ใชจ้า่ยเฉล่ียตอ่คนในการทอ่งเท่ียวครัง้นี ้
 ต  ่ากวา่ 1,000 บาท     1,001 – 3,000 บาท  
 3,001 – 5,000 บาท   มากกวา่ 5,000 บาท 
7. กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบใดท่ีท่านมีความสนใจ  โปรดระบุตวัเลข 1, 2, 3, 4 

ตามล าดบั หนา้ขอ้ท่ีทา่นมีความสนใจ 
............ กิจกรรมลอ่งเรือชมวิถีของชาวบา้นบรเิวณแมน่ า้เจา้พระยา   

   ............ กิจกรรมเชา่ชดุแตง่กายแบบชาวมอญ 
............ กิจกรรมเรียนรูก้ารท าอาหารแบบชาวมอญ  
............  กิจกรรมป่ันจกัรยานชมวิถีของชาวบา้นและชมทศันียภาพ 
กิจกรรมอ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ........................................................     
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมภายใน
ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี (โปรดท าเคร่ืองหมาย  
ท่ีชอ่งค าตอบ) 
ความคดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียวตอ่ชมุชนทอ่งเท่ียวโอทอ

ปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ 
มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สดุ 

1. ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว ได้แก่ กิจกรรมภายในชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ 

1.1 กิจกรรมการแสดงของชาวมอญ สง่เสริมใหน้กัท่องเที่ยวได้
มีสว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 

     

1.2 กิจกรรมการท าพวงมโหตร ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มี
สว่นรว่มในวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด 

     

1.3 กิจกรรมการเรยีนรูด้า้นสมนุไพรและการท าน า้มนัเหลอืง

จากสมนุไพร ภายในศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละขบัเคลือ่นปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงบา้นตน้โพธ์ิ สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวไดม้ีสว่น

รว่มและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

1.4 กิจกรรมค า้ตน้โพธ์ิอายกุวา่ 150 ปี สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยว

ไดม้ีสว่นรว่มในประเพณีและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนี ้

มากนอ้ยเพียงใด 

     

1.4 กิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิตชาวบา้นในชมุชนและชมทศันียภาพ

รมิฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยา สง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวไดม้ีสว่นรว่มและ

ไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมนีม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

1.5 มีการสง่เสรมิสนิคา้ OTOP ของหมูบ่า้นบา้นตน้โพธ์ิใหเ้ป็น

ที่รูจ้กัของนกัทอ่งเทีย่วมากนอ้ยเพียงใด 
     

2. ด้านการเข้าถงึสู่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ 

2.1 มีความสะดวกในการเดินทางสูห่มูบ่า้นตน้โพธ์ิ เช่น รถยนต์

สว่นตวั รถโดยสารสาธารณะ ทางเรอื 
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2.2 ถนนและเสน้ทางมีความสะดวกตอ่การสญัจร      

2.3 มีปา้ยบอกเสน้ทางจดุเช่ือมโยงของแตล่ะสถานท่ีทอ่งเทีย่ว

ชดัเจน 
     

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ 

3.1 ปา้ยบอกขอ้มลูในแตล่ะสถานท่ีทอ่งเที่ยวมีความชดัเจน

และเพียงพอ 
     

3.2 มีการบรกิารหอ้งน า้เพยีงพอตอ่นกัทอ่งเที่ยว      

3.3 สถานท่ีจอดรถเพยีงพอตอ่การรองรบันกัทอ่งเที่ยว      

3.4 แหลง่ทอ่งเท่ียวภายในชมุชนบา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่

การรบันกัทอ่งเที่ยว 
     

3.5 ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

บา้นตน้โพธ์ิมีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การรบันกัทอ่งเท่ียว 
     

3.6 เจา้หนา้ทีด่แูลความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยวอยา่งทั่วถึง

และเหมาะสม 
     

4. ด้านองคป์ระกอบของการบริการภายในชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถบ้ีานต้นโพธิ์ 

4.1 ประชาชนภายในชมุชนมคีวามเป็นมิตรตอ่นกัทอ่งเทีย่ว      

4.2 มีจดุใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูการทอ่งเที่ยวของชมุชนบา้นตน้

โพธ์ิอยา่งชดัเขน 
     

4.3 เจา้หนา้ที่ปฏิบตังิานใหค้  าแนะน าในดา้นขอ้มลูไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและเจา้หนา้ทีใ่หก้ารช่วยเหลอืตอ่นกัทอ่งเทีย่วอยา่ง

เหมาะสม 

     

4.4 ภายในชมุชนมีการจดัระบบการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ      
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการทอ่งเท่ียวชมุชนท่องเท่ียวโอทอปนวตั
วิถีบา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  
..................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง “การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเทีย่วโอทอปนวัตวิถบ้ีาน 

ต้นโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื” 
 
ถึงทา่นผูต้อบแบบสมัภาษณ ์

แบบสมัภาษณฉ์บบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
จัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษากระบวนการการมีส่วนรว่มของชมุชนบา้น
ตน้โพธ์ิในฐานะชมุชนโอทอปนวตัวิถี ไปเสนอแนะแนวทางการมีส่วนรว่มของชมุชนโอทอปนวตัวิถี 
บา้นตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  

แบบสมัภาษณช์ดุนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น 
1. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัการมีสว่นรว่มของชมุชนตอ่การจดัท าชมุชนโอทอปนวตัวิถี

บา้นตน้โพธ์ิ 
3. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งของหมูบ่า้นตน้โพธ์ิกบัหนว่ยงานรฐั 
4. ขอ้คดิเห็นเพิ่มเตมิหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์

1.1 ช่ือ – สกลุ ผูใ้หส้มัภาษณ ์
1.2 อาย ุ
1.3 ต าแหนง่งาน 

ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนรว่มของชมุชนตอ่การจดัท าชมุชนโอทอปนวตัวิถี  
บา้นตน้โพธ์ิ 

 2.1 ในการจัดท าชุมชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจัดท า 
ดา้นใดบา้ง 
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2.2  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัชมุชนโอทอปนวตัวิถี
หรือไม ่อยา่งไร 

2.3  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับการจดัชุมชนโอทอปนวตัวิถีหรือไม ่
อยา่งไร 

2.4 ทา่นไดมี้สว่นรว่มในการตดัสินใจสว่นใดบา้งเก่ียวกบัการจดัชมุชนโอทอปนวตัวิถี 
 2.5 ทา่นไดมี้สว่นรว่มในการปฏิบตัิงานตามแผนการประชมุเก่ียวกับการจดัชมุชนโอ

ทอปนวตัวิถีอยา่งไร 
 2.6 ในการจดัท าชุมชนโอทอปนวตัวิถีนีท้่านไดร้บัผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว 

หรือผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
 2.7 ในระหว่างการจดัท าชุมชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิท่านไดมี้ส่วนรว่มในการ

ตดิตามงานและประเมินผลในดา้นตา่ง ๆ หรือไม ่อยา่งไร 
 2.8 ท่านคิดว่าในการจดัการชุมชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ ขณะนีเ้ป็นอย่างไร

บา้ง 
 2.9 ปัญหาและอปุสรรคข์องการจดัการชมุชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ิ ท่านคิดว่า

มีอะไรบา้งและทา่นคดิวา่ควรแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
 2.10 ท่านคิดการจดัท าชุมชนโอทอปนวตัวิถีบา้นตน้โพธ์ินัน้ส่งผลดีต่อชุมชนและ

ชาวบา้นอยา่งไรบา้ง 
สว่นท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งของหมูบ่า้นตน้โพธ์ิกบัหนว่ยงานรฐั 

3.1 ในการจดัท าโครงการชุมชนท่องเท่ียวโอทอปนวตัวิถี ทางหน่วยงานรฐัไดเ้ขา้มา
สอบถามความคดิเห็นของหมูบ่า้นก่อนหรือไม ่อยา่งไร 

3.2 เม่ือหมู่บา้นเขา้ร่วมโครงการของหน่วยงานรฐั ทางหน่วยงานรฐัใหก้ารสนบัสนุน
หมูบ่า้นในรูปแบบใดบา้ง  

3.3 เม่ือหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานรัฐ ในการประสานงานของทาง
หมูบ่า้นและหนว่ยงานรฐัมีลกัษณะอยา่งไร มีความยาก – ง่ายอย่างไรบา้ง และทางหน่วยงานรฐัมี
ความเอือ้อ านวยความสะดวกอย่างไรบา้ง 

3.4 ทา่นคดิวา่โครงการทอ่งเท่ียวโอทอปนวตัวิถี ควรปรบัเปล่ียนหรือเพิ่มเตมิอะไร 
สว่นท่ี 4 ขอ้คดิเห็นหรือขอ้แสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล กนัตชา ศรีอยธุย ์
วัน เดอืน ปี เกิด 08 ธนัวาคม 2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2560  

ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาการทอ่งเท่ียว   
จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 99 ซอยบางแวก 53 ถนนสายบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพมหานคร 10160   
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