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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๙๖ กลุ่มตัวอย่าง       
คือ ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๔๐๐ คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๔๘) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน คือ ๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (  = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๕๙) ๒. ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานภาครัฐ (  = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๖๒๖) ๓. ด้านประชาชนในท้องถิ่น             (  = ๓.๙๔, 
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S.D. = ๐.๖๙๓)  ๔. ด้านร้านค้า (  = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๓๓) ๕. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม (  
= ๓.๙๙, S.D.  = ๐.๖๐๙)  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา 
ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย และจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ และอายุ ต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

๓. ปัญหา อุปสรรค การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค
ค่อนข้างมีราคามากเกินไป ที่นั่งทานอาหารมีน้อยที่พักส าหรับพักผ่อนไม่เพียงพอ สถานที่จอดรถมี
จ านวนน้อยมาก จ านวนห้องน้ าไม่มากพอ ทางเดินค่อนข้างแคบ ที่นั่งรับประทานอาหารริมน้ าไม่ค่อย
สะดวก ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานรัฐควรเข้ามาดูแลในสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านี้  ควรมีที่นั่ง
พักผ่อนให้หลายๆจุดกว่านี้ ควรปรับปรุงที่นั่งทานอาหารริมน้ าตรงขั้นบันได ควรเพ่ิมจุดเด่นของ
สถานที่ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ควรเพ่ิมที่จอดรถส าหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว ควรมีห้องน้ าสาธารณะที่สะดวก
มากกว่านี้ ควรขยายพื้นที่ในการเดินให้เพียงพอส าหรับท่องเที่ยว 
 
 
 



(๓) 

 

Research Paper Title  : Ecotourism Management  in Amphawa District,       

                                                  Samut Songkhram Province 

Researcher                         : Miss Keawalee Boonthien 

Degree   : Master of Public Administration     

Research Paper Supervisory Committee 

    : Asst. Prof. Dr. Rattapon Yenjaima, B.A.                       

       (Administration), M.A. (Public Administration), 

                  Ph.D. (Public Administration) 

    : Asst. Prof. Dr. Thitiwut Manmee,                           

         B.A. (Teaching Social Studies), M.A. (Philosophy),

                  Ph.D. (Public Administration) 

Date of Graduation  : March,2019 

 

Abstract 

    

Objectives of this research were to 1. study the ecotourism management and 

community way of life, 2. compare the people’s opinions on the ecotourism management 

and community way of life and 3. study the problems, obstacles and suggestions  for the 

management of ecotourism and community way of life at Amphawa District, Samut 

Songkhram Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected data 

using questionnaires at the confidence value equal to 0.896 from 400 samples who were 

tourists who came to Amphawa District, Samut Songkhram Province, analyzed data 

frequency, percentage, average, standard deviation, SD., t -test, F-test, One-Way ANOVA 

and Least Significant Difference (LSD). The qualitative research collected data from 8 key 

informants by face-to-face-in-depth-interview and analyzed data by descriptive 

interpretation.   

Findings of the research were as follows:  

1. Management  ecotourism and  community way of life at Amphawa 

district, Samut Songkhram Province, by overall, was at high level ( = 3.98, S.D. = 

0.548). All aspects were at high level, such as 1) Tourist attraction sites were at high 
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level ( = 4.02, S.D. = 0.659), 2) The services of government department agencies 

was at high level ( = 3.94, S.D. = 0.626), 3) local people  were at high level         

( = 3.94, S.D. = 0.693), 4) souvenir stores were at high level ( = 4.01, S.D. = 

0.633) and 5. Restaurants and beverages were at high level ( = 3.99, S.D. = 0.609).  

2. The results of people’s opinions comparison classified by personal data 

on the management of ecotourism and community way of life at Amphawa District 

indicated that people with different educational level had different opinions with 

statistically significant level at 0.05, and people with different number of time visiting 

Amphawa District had different opinions with statistically different significant level at 

0.01 accepting the set research hypothesis. As for the people with different gender and 

age did not have different opinions, rejecting the set hypothesis  

3.  The problems and obstacles were that the consuming products were 

quite expensive, less seats in restaurants,  accommodation for vacations were limited, 

Parking space and restrooms were very limited. Footpath was very narrow and  

dinning tables at riverside were also limited and inconvenient. The suggestions are as  

follows: Government agencies should take more care of tourist attraction sites.  More 

seats and places  for relaxations should provided.  Riverside dinning seats, especially 

at steps should be renovated to an outstanding attraction. Parking space for tourists 

should be added. Public bathrooms and walking paths should be added for more 

conveniences of the tourists.   

 



(๕) 
 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เล่มนี้ เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ส าเร็จด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 
สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการฝ่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ
หมั่นมี กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยมาตลอด
ตั้งแต่ต้น จนสารนิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน คือ รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม    
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข์ และอาจารย์ ดร.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพ่ือในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
แบบเครื่องมือให้มึความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณ”กองทุนพระพรหมบัณฑิต” โดย พระโสภณวชิราภรณ์           
ประธานด า เนิน งานจัดสรรทุน ที่ ได้ เมตตามอบทุนการศึกษา และคุณย่ าด า  บุญ เทียน                   
คุณพ่อชาญ บุญเทียน คุณแม่จันทร์เป็ง ระวังภัย และครอบครัวบุญเทียน ครอบครัวระวังภัย                           
คุณศิโรดม เด็กชายวชิรวัชร วชิรวราภรณ์ อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จ ารูญ ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คุณโชติกา กุลภาคยโกศล มหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ
ทีมงานบ้านกัลยาณมิตร ที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าส าเร็จในครั้งนี้  พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม 
และพระพงษ์ศักดิ ์สนฺตมโน พี่ที่คอยช่วยเหลืองานสารนิพนธ์นี้ด้วยดี   
                 สารนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณพระ
รัตนตรัย คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่  มารดาบิดา ครู
อาจารย์ ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้จนเป็นส าเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ดังที่ปรากฏ
อยู่นี้ 
 
 

นางสาวเกวลี  บุญเทียน 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

 เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญภาพ (๑๒) 

บทที๑่ บทน า  

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร ๗ 
 ๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๓๑ 
 ๒.๓ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ๕๑ 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๔ 
 ๒.๕ ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย ๕๙ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๒ 
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  เรื่อง  หน้า 
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 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๘ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๙ 
    
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๗๑ 
 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
 

๗๔ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

๙๕ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะหแ์บบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
 

๙๖ 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๘ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๑ 
    
บรรณานุกรม  ๑๒๔ 
   



(๘) 
 

 สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ 
 

๑๓๒ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๓๘ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

(Try out) 
 

๑๔๒ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ๑๔๕ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๔๘ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๕๐ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๕๙ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๖๖ 
ประวัติผู้วิจัย  ๑๖๙ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



(๙) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี   หน้า 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๒ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 
 

๗๔ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
 

๗๕ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
 

๗๖ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านประชาชนในท้องถิ่น 
 
 

๗๗ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านค้า 
 

๗๘ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพบว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 
 

๗๙ 
๔.๘ การเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามเพศ 
 

๘๐ 
๔.๙ การเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามอายุ 
 

๘๑ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามการศึกษา 
 

๘๓ 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 

๘๕ 
 
 



(๑๐) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 

๘๖ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
ร้านค้า 

 
 
 

๘๗ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 
 
 

๘๘ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
สถานที่ท่องเที่ยว 

 
 
 

๘๙ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 

๙๐ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 

๙๑ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
ร้านค้า 

 
 
 

๙๒ 
   



(๑๑) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราง
โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้าน
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
 

๙๓ 
๔.๒๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตาม
สมมติฐานที่ ๑ – ๔ 

 
 

๙๔ 
๔.๒๑ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๙๕ 
๔.๒๒ ข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๙๖ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



(๑๒) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ องค์ประกอบของการบริหารจัดการ ๒๕ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๓ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๙ 

 



 
บทท่ี ๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวไดมี้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบ เศรษฐกิจของโลกไปแล้วและเป็น

ที่ยอมรับกันเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ การท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบ
การค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศการท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับที่ ๑ - ๓ 
ของ ๑๐ อันดับแรกในประเทศนั้นๆ อีกด้วย ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ สอดคล้องกบความเจริญเติบโตของการ
ท่องเที่ยวไทย ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในล าดับที่ ๑ หรือ ๒ มาโดยตลอด 
เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากการส่งสินค้าออกอ่ืนๆ เป็นที่ตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้
เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเด่นชัดในตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ย่อมมาจากพลังของ
ฟันเฟืองหรือพลังขับเคลื่อนทั้งส่วนเล็กและส่วนน้อยที่ช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เคลื่อนไหว        
ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและแสดงบทบาทในการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่ง 
น าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายหลายร้อย
สาขา เป็นการสร้างความมั่งค่ังให้กับประชาชน และประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ และน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย๑  

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ หรือนันทนาการรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่
เกิดข้ึนระหว่างเวลาว่าง มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมัก
หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ค านึงว่าระยะทาง
นั้นจะใกล้ หรือไกล และการเดินทางนั้นจะมีการพักแรมค้างคืนหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือการเปลี่ยนบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการทางกายภาพเพ่ือสนองความต้องการในแง่การ 
พักผอ่นคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน และตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น อีกทั้งเป็นกระบวนการพัฒนา

                                                           
๑ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,Definition Domestic, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http:// www2. tat. 

or.th/stat/web/static_tst.php, [ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php


๒ 

คนในแง่การเรียนรู้สร้างสมประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วย๒ ในปัจจุบัน
ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของมนุษย์มีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปัจจัยที่เอ้ืออ านวยหลายประการ เช่น การ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกขึ้น การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ทรัพยากร
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่ดึงดูดใจ เช่น ภูเขา ทะเล ป่าไม้ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์เอง เช่น พระราชวัง 
ชุมชนโบราณ อนุสรณ์สถาน ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษยส์ร้างข้ึนอีกประเภทหนึ่ง เป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตผู้คนในสังคม ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดกันมา 
เช่น สภาพชีวิตในชนบท หมู่บ้านชาวเขา งานแสดงสินค้า ประเพณี เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
ท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ และส าหรับอ าเภออัมพวาถือได้ว่าเป็นทั้งทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติ ทีน่กัท่องเที่ยวให้ความสนใจมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งได้ง่าย
และเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นความงามตามธรรมชาติ จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญ ความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชื่นชมความงาม และทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเป็นรูปแบบที่นักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว หรือศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมกันมากขึ้นเรื่อยๆ       
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ตลาดน้ าอัมพวา อุทยาน ร.๒ และวัดบางกุ้ง 

ในอดีตอ าเภอเมืองอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญของจังหวัด
สมุทรสงคราม ต่อมาทางเทศบาลต าบลอัมพวา โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ได้ฟ้ืนฟู
ตลาดน้ าอัมพวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ า ซึ่งในปัจจุบันจะหาดูได้ยากให้
สืบทอดตลอดไปโดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ ายามเย็น" โดยทั่วไปมักจะจัดขึ้นในเวลากลางวัน แต่ตลาดน้ ายาม
เย็นที่อัมพวาแห่งนี้ จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเรื่อยไปจนถึงเวลาพลบค่ า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน้ าแห่ง
แรกของประเทศไทย ที่จัดในลักษณะเช่นนี้ในตอนเย็นชาวบ้านจะเริ่มทยอยพายเรือน าสินค้าหลากหลาย
ชนิด เช่น อาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ มาขายให้กับนักท่องเที่ยว หรือคนในท้องถิ่นที่สัญจร
ไปมาที่ตลาดอัมพวาท าให้ ได้สัมผัสกับธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน้ า ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้อีก คือ การล่องเรือชมไปตามแม่น้ าล าคลอง ล่องเรือท าบุญไหว้
พระตามวัดดังต่างๆในอ าเภออัมพวา ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติและวิถีชีวิตมากขึ้น 

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณอ าเภออัมพวา ตลาดน้ าอัมพวา และ
อุทยานร.๒ เป็นจ านวนมากและจากสถิติพบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการ

                                                           
๒ สุธดี ชิดชอบ, “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในเกาะช้าง จังหวัดตราด ,”         

กำรค้นคว้ำแบบอิสระ รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘). 



๓ 

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมอย่างไรในการมาท่องเที่ยว หรือปัจจัยใดที่
สร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าอัมพวา อุทยานร.๒ และศึกษาว่าปัจจัย
ด้านใดที่นักท่องเที่ยวเห็นควรในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มข้ึน เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปในวงกว้างขึ้นอีก รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต  

เพ่ือให้เข้าใจในพัฒนาการของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน นับตั้งแต่ยังไม่
มีการ จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอัมพวาเมื่อมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนวิธีการ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนตลาดน้ าอัมพวา 
และอุทยานร.๒ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยในเรื่องดังกล่าว เพ่ือจะท าความเข้าใจและน าข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป 

 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น

อย่างไร 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีอะไรบ้าง 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑  เ พ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 



๔ 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัย เรื่ อง  “การจัดการการท่ องเที่ ยว เชิ งอนุรักษ์  ในอ า เภออัมพวา จั งหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยวิเคราะห์จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยแนวคิดด้านเนื้อหา ๕ ด้าน 
คือ ๑) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๒) ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๓) ด้านประชาชนในท้องถิ่น     
๔) ด้านร้านค้าและ ๕) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

  ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวใน
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดเอาประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 
๑๘ ปีขึ้นไป โดยจะจัดเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจงจ านวน ๔๐๐ คน 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๘ คน ได้แก ่
๑) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม                  จ านวน ๑ คน 
๒) วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม                             จ านวน ๑ คน 

                 ๓) พัฒนาการอ าเภออัมพวา                              จ านวน ๑ คน 
                 ๔) นายอ าเภออัมพวา                                        จ านวน ๑ คน 

๕) ประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริมแม่น้ าแม่กลอง       จ านวน ๑ คน 
    เชิงอนุรักษ์  จังหวัดสมุทรสงคราม                                                     
๖) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม                                         จ านวน ๑ คน 
๗) ผู้จัดการอุทยานร.๒                                          จ านวน ๑ คน 
๘) รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา                                           จ านวน ๑ คน 
 
 



๕ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
๑. ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

  ๒. ตัวแปรตำม ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว คือ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๒) ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๓) ด้าน
ประชาชนในท้องถิ่น ๔) ด้านร้านค้า ๕) ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 โดยการวิจัยยครั้งนี้  ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๔ เดือน  
 

๑.๕ สมมติฐำนของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานดังต่อไปนี้  
สมมติฐำนที่ ๑ ประชาชนที่มเีพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน 
 สมมติฐำนที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน 
 สมมติฐำนที่ ๓ ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน 
 สมมติฐำนที่ ๔ ประชาชนมีจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวต่างกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน 

 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  

กำรจัดกำร (Management) หมายถึง การด าเนินการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะอาด ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ 

๑) ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว หมายถึง ป้ายบอกทาง สถานที่จอดรถ ห้องสุขา ความสะอาด
ของบริเวณ 



๖ 

สถานที่ท่องเที่ยว มีการบริการการจราจรต่อนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒) กำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว 

การดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ ความเพียงพอของจ านวนถังขยะ ความปลอดภัยที่จอดรถ
นักท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเป็นกันเอง 

๓) ประชำชนในท้องถิ่น หมายถึง การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การประชุมหารือเพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การท าผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้ การมีส่วนร่วมในการเสนอการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
การเสนอแนวทางเพ่ือความเป็นระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน  

๔) ร้ำนค้ำ หมายถึง ร้านค้าถูกจัดให้อยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม การจัดร้านค้าให้น่าสนใจ ร้านค้า
เพียงพอต่อการบริโภค การจัดร้านค้าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า ร้านค้ามีความสะอาด การให้บริการ
ของร้านค้า  

๕) ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม หมายถึง อาหารสะอาดและถูกหลักอนามัย อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารสะอาด อาหารมีรสชาติอร่อยคุ้มค่าเหมาะสมกับราคา มีเมนูแยกประเภทอาหารที่
ชัดเจน การบริการของพนักงาน มีห้องสุขาบริการ 

สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน หมายถึง สถานที่ที่ชุมชนจัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยชุมชนบริหารจัดการเองและยึดวิถีชุมชนเป็นหลัก ในการจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
๑) ตลาดน้ าอัมพวา และ ๒) อุทยาน ร.๒ 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
๑.๗.๓ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้กับการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหน่วยงานที่มี

ความใกล้เคียงกัน 



 
 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
   ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว    
   ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๕ ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหาร 
เมื่อกล่าวถึง ค าว่า การบริหาร ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการค าศัพท์ที่ใช้มี   

๒ ค าคือ การบริหาร (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบาย ศัพท์อีกค าหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการ 
ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามค าว่า การบริหารกับค าว่า การจัดการใช้แทนกันได้ 
มีความหมายเหมือนกัน๑ ในเอกสารค าสอนเล่มนี้จะใช้สองค านี้ ปะปนกันตลอดไปตามความเหมาะสม
จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลปะเพ่ือเอาคนทรัพยากรมารวมกันแล้วอ านวยการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการปัจจัยในการบริหาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์การ
ต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมี 
ความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ  

๒. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงานหากขาด
งบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย  

                                                           
๑ ศ. สมคิด บางโม, การบริหารองค์กรสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๖๐. 



๘ 

 

๓. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากร
ในการบริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรค 
หรือก็ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน 

๔. การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา
โดยตรง คือเป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุดในการประมวลผลักดันและก ากับปัจจัยต่างๆ ทั้ง  
๓ ประการให้สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ต้องการ 
นักบริหารและนักวิชาการให้ค าจ ากัดความของค าว่า การบริหารหรือการจัดการไว้ต่างๆ กันตาม
ทัศนะของแต่ละบุคคลที่ส าคัญไว้ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหาร หมายถึง ศิลปะการด าเนินการน าวัตถุดิบสู่ระบบด้วยระบบกระบวนการ

ผลิตจนได้ผลผลิตตามที่ก าหนดไว้ การบริหารจึงเป็นการด าเนินการให้ทุกโครงการท าหน้าที่สัมพันธ์
กัน เป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิด การผสมผสานกันถ้าไม่วางแผนการด าเนินการที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารที่วางแผนบริหารอย่างไร อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีหน้าที่อ านวยการ (Directing) ตามอ านาจ
หน้าที่จากหน่วยงา (Organizing) ที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม (Controlling) ในการน าแผนงาน 
(Planning) ที่ได้ก าหนดไว้แล้วไป ด าเนินการร่วมกันทรัพยากร (Assembling Resource) ท าให้การ
ผลิตหรือการใช้ปัจจัยการบริหาร (ได้แก่ คน งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ สวัสดิการ ฯลฯ) 
ก่อให้เกิดผลผลิตขั้นสุดท้าย สรุปว่า การบริหารเป็นการด าเนินการที่ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสั่งการใน
การบริหาร จัดการควบคุมและน าแผนที่ก าหนดไว้ไปด าเนินการให้แล้วเสร็จ๒    

ความหมายของค าว่า “การบริหารจัดการ” การบริหาร (Administration) จะใช้ในการ
บริหารระดับสูงโดยเน้นที่การก าหนดนโยบาย ที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็น
ค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและค าว่า 
“ผู้บริหาร”(Administrator) จะหมายถึง ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวัง
ก าไร การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 
(Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรืออ านวยการ และการควบคุม (Controlling)    
ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6M’s) เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วย
จุดมุ่งหมายส าคัญใน การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน๓ 

                                                           
๒ เกษม  จันทร์แก้ว, โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๕๑๒ – ๕๑๔.   
๓ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, การจัดการและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๘ – ๑๙.  



๙ 

 

สรุปว่า การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ 
การสั่งการหรืออ านวยการและการควบคุม ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับทรัพยากรองค์กร (6Ms) การบริหาร
เป็นกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหาร
อย่างน้อย ๔ ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการ 
ทั้งหลายก าหนดขึ้น จะเริ่มต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรกจึงแสดงให้เห็นถึ ง 
ความส าคัญของการวางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่งๆ 
ประกอบด้วย ภารกิจจุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
หรือเหตุผลพ้ืนฐานในการด ารงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ท าให้ 
องค์การแตกต่างจากองค์การอ่ืน ส าหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ 
องค์การต้องการให้บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระท าเพ่ือให้ 
บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์การ  

การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน 
กล่าวคือ เมื่อองค์การจัดท าจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบ ๑๓ 
โครงสร้างองค์การเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การนั้น การ
ออกแบบ โครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอเนื่องจากปัจจัยที่ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดข้ึนมากมาย  

การน า (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้น าใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่ผู้ น าจะเป็น 
ผู้น าที่มีศักยภาพดังกล่าวได้พึงท าความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม  

การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของ องค์การบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติ  
ปฏิบัติไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือใน การ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ ไม่พึง
ประสงค์ของสมาชิกในองค์กร สรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์การต้อง อาศัยหลักทางการบริหาร ๔ ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและ



๑๐ 

 

การควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวผู้ บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะท าให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์
บัญญัติว่ารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) และค าว่า การจัดการ (Management) 
นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตาม นโยบายที่ก าหนดไว้ การบริหารมีลักษณะ
เด่น เป็นสากลอยู่หลายประการดังนี้     

๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
๓. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
๔. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
๕. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
๖. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ 

(Collective Mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) 
อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม (Group Effort) ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
บริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 

๗. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
๘. การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  

สรุปว่า การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากล ๙ ประการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
บุคคล ทรัพยากร กระบวนการด าเนินการ การรวมกันของกลุ่มคน ความร่วมใจ การมีเหตุผล การ
ตรวจสอบ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ สรุปสาระส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้  

๑. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป  
๒. ร่วมมือกันท ากิจกรรม  
๓. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
๔. โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

ส าหรับการบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์ 
เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา  
มีองค์แห่งความรู้ หลักการและทฤษฎี ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า เชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึง 
เป็นสิ่งที่น ามาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยน าไปประยุกต์ใช้ สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหารแต่ละคน๔    
                                                           

๔ วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ, หลักการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๒๓), หน้า ๔. 



๑๑ 

 

สรุปว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปร่วมมือ
กัน ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร 
ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร 
เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างานสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  

ความหมายการบริหารว่าเป็นการประสานความพยายามของ มนุษย์ (อย่างน้อย ๒ คน)  
และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดผลตามต้องการ ความส าคัญต่อท างานที่มี ประสิทธิภาพมากหาก
ขาดเสียซึ่งการบริหาร 4M ที่ดีในข้อหนึ่งข้อใด ก็จะท าให้งานนั้นเกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงานส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกันและจะท าให้ การท างานนั้นไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ และการท างานของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่มี กระบวนการบริหารหรือ
การจัดการที่ดีจากความหมายดังกล่าวข้างต้น การบริหารจัดการจึงเป็น กระบวนการของกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุ จุดมุ่งหมายขององค์การประเด็น
ส าคัญของการบริหารจัดการจะเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตโดยมุ่งสู่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การน ากระบวนการบริหารมาใช้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นการเปิด กว้างอย่างยิ่ง ส าหรับผู้บริหารใน
การบริหารไม่จ าเป็นจะต้องก าหนดตายตัวว่าจะใช้เทคนิคใดใช้ กระบวนการใดเพราะมันขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญสถานภาพของผู้บริหาร เองก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และโอกาสเช่นกันผู้บริหารเองจะต้องมีความจริงในทุก กระบวนการแต่การที่จะน ามาใช้
นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมดังกล่าว๕   

กล่าวโดยสรุป การท างานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ 
ประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้ามาเป็นผู้ก าหนดตายตัวว่าจะใช้ กระบวนการใดขึ้นอยู่กับ 
สถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทุกกระบวนการที่จะน า มาใช้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและโอกาส การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือรัฐบาลหรืองาน ธุรกิจ
เอกชนต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างประหยัดมี ประสิทธิภาพ และ
พัฒนาอยู่เสมอองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงาน  คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ใน
บรรดาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่า “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่าในแต่ละองค์การ จะมีงานที่
รับผิดชอบอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกดิผลตามเป้าหมาย ดังนั้นในแต่ละองค์การจึงต้องมี 
                                                           

๕ จักรกริช  หมอประกอบ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารในศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ,” ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗ – ๑๘.    



๑๒ 

 

“บุคคล” ซึ่งเรียกว่าข้าราชการบ้าง เจ้าหน้าที่บ้างหรือพนักงานบ้าง เป็นผู้ปฏิบัติงาน งานจึงส าเร็จ
และได้ผลตามเป้าหมายโดยทั่วไป การเลือกสรรบุคคลเข้ามาท างานในหน่วยราชการ หรือองค์การ
ธุรกิจขนาดใหญ่ๆ จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์เป็นอย่างดี เช่น มีการก าหนดพ้ืนความรู้ มีการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือก เมื่อผ่านการทดสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือกได้แล้วยัง ก าหนดให้มีการ
ทดลองปฏิบัติงานระยะหนึ่งก่อน เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่แล้วจะบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประจ าอีกต่อไป แต่การบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ดังกล่าวแม้จะมีการก าหนดคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ไว้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ ไม่ได้เป็นเครื่องประกันที่
ดีในการคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่เสมอไป ทั้งนี้เพราะปัจจุบันนี้วิทยาการต่าง ๆ 
ได้เจริญรุดหน้าไปมากได้มีการค้นพบหลักการและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งน ามาใช้แทนของเก่าได้อย่างดี 
ดังนั้นคนที่เคยเหมาะสมอยู่ในระยะแรกเข้าท างานอาจกลายเป็น คนที่ไม่เหมาะสมไปได้โดยง่ายใน
ระยะเวลาต่อมา ประกอบกับบุคลากร เมื่อปฏิบัติงานไปนานๆ อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง ดังนั้น หากได้มีการเพ่ิมพูน ความรู้ความสามารถ ความช านาญ
และให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ย่อมท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น อันเป็นผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๖    

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ 
ต้องการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบส าคัญในการบริหาร คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่ง“คน”เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่า การบริหารในลักษณะที่เป็น
กระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจ
หมายถึงเก่ียวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๗  

ความหมายว่าการบริหาร คือ การจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การหรือประเทศหรือการจัดการเพ่ือผลก าไรของทุกคนใน
องค์การ๘ 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการควบคุม
การท างานของสมาชิกขององค์กรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

                                                           
๖ พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๒),  หน้า ๓.   
๗  ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๕),  หน้า ๘.    
๘ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:  มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 



๑๓ 

 

องค์การ๙ การบริหาร คือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่างๆให้ลุล่วง
ไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากร
หลัก ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ
เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เ พ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ 
ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม๑๐ ความหมาย การบริหารว่าเป็นกระบวนการที่
ท าให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลส าเร็จโดยการวางแผน จัดองค์การ การใช้ ภาวะผู้น าและการ
ควบคุม๑๑   

สรุป การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารงานจัดการใดๆ ที่องค์กรได้ใช้ทรัพยากร 
ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
หรือศิลปะและกระบวนการการกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ การกระท านั้นๆ จะเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ มีการด าเนินการเพื่อให้คงอยู่มีการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุมและการ
กระท าท่ีท าให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน การบริหาร หมายถึง การท างาน
ของคณะ บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน๑๒ 
การบริหารเป็นกระบวนการ ทางสังคมที่ประกอบด้วยชุดของกิจกรรม อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ นั้นมักจะเก่ียวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์๑๓  

จากค ากล่าวของนักวิชาการหลายๆ ท่านเกี่ยวกับความหมายของการบริหาร สรุปว่า 
การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ต้องมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 
อันจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องมีปัจจัยใน      
การด าเนินการ ได้แก่ คนเงิน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ 
                

                                                           
๙  Freeman, R. E. Management,  (5th ed.),  (New Jersey: Practice – Hall, 1992).   
๑๐ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗. (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๓),  

หน้า ๖.    
๑๑  Bartol, K. M., & Martin, D.CManagement, (2nd ed.), (New York: McGraw – Hill, 

1997), p.6.   
๑๒  Herbert A. S., Administrative Behvior. (New York: Macmillian, 1947), p.3. 
๑๓  Newman, W. H., & Charles, B. S., The Process of Management. (New Jersey: 

Prentice – Hall, 1964), P.9.    
 



๑๔ 

 

               ๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๒.๑.๒.๑ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความหมายในลักษณะเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน โดยมี

ปรัชญารากฐานอยู่ที่การเพ่ิมรายได้ในการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ 
ดังนั้น ความหมายของการท่องเที่ยวจะสามารถมองได้ ๒ ด้าน คือ 

๑) แนวคิดแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึงการท่องเที่ยวที่แม้จะมีการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และประสานผลประโยชน์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับทรัพยากรและ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกันจะต้องค านึงถึงผลส าคัญที่ควรจะได้จากการ
ท่องเที่ยวคือประสบการณ์ในทางที่เป็นคุณค่าต่อนักท่องเที่ยวนั้นๆ และสิ่งแวดล้อมไม่เสื่อมโทรมลง 
ซึ่งแนวคิดนี้ มักเป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง ที่คงความสมดุลระหว่างรายได้ของชุมชนท้องถิ่น 
และประสบการณ์ อันดีที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ เช่นการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ (History Tourism) หรือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นต้น 

๒) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงคุณค่า ทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและไม่ท าลายระบบนิเวศวิทยา การท่องเที่ยวแบบนี้ จึงมักเป็นการท่องเที่ยวตามแหล่ ง
ธรรมชาติ และสร้างสรรค์ และไม่ท าลายแต่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและให้ชุมชนได้ประโยชน์ 
ในขณะที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ธรรมชาติ และเป็นคุณค่าของการรักษาธรรมชาติไว้ การท่องเที่ยว
แบบนี้ ส่วนมาก มักมอบการจัดการให้กับชุมชน (Community Base Eco-Tourism)เพ่ือให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมโดยเฉพาะชุมชนที่มีความพร้อม ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งในแง่ของ
เม็ดเงิน เครื่องมือในการพัฒนา รวมทั้งความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเองในด้านของนักท่องเที่ยวก็
จะได้สัมผัสธรรมชาติ และได้รับประสบการณ์ ธรรมชาติอย่างแท้จริง ภายใต้รูปแบบการบริการที่
เหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ เช่น การพัก
แรมร่วมกับชุมชน การเดินพักค้างแรมในป่า เพ่ือศึกษาธรรมชาติ การด าน ้า ไต่เขา ล่องแพ ขี่จักรยาน
ไปตามเส้นทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวดูพิธีกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวบ้าน  

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจน
โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นด้วย 

จากความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรูปแบบหนึ่งที่ค านึงถึงคุณค่าและความรับผิดชอบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เช่น วัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่มักมอบการจัดการและการพัฒนาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือช่วยสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ และให้ชุมชนได้รับประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเอง 



๑๕ 

 

๒.๑.๒.๒ หลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีหลักการที่ส าคัญคือ  
๑) จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดไม่
ถูกท าลายไป 

๒) กระตุนจิตส านึกของคนในท้องถิ่นให้พยายามดูแลรักษา และปกป้องทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเหล่านั้น โดยไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว เพียงเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน 

๓) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยว ที่ตนเดินทางเข้าไปเยือน และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกตกทอด ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้คงสภาพที่ดีต่อไปนานๆ 

แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานหรือหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
๑) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งมี

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และทรงคุณค่าในพื้นที่นั้น 
๒) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีการจัดการอย่างยังยืนไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมค่อนข้างต่ า และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ยงยืนตลอดไป 

๓) เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ และการให้การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความประทับใจและประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่ง
จะสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่ถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ทั้งต่อนักท่องเที่ยว ประชาชน
ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

๔) เป็นการท่องเที่ยวที่น าไปสู่การกระจายรายได้ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในภาคบริการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นมากกว่าการท่องเที่ยวที่เคยส่งเสริมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมักจะเป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ
ใหญ่ๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่มกจะตกอยู่กับผู้ประกอบการหรือบริษัทน าเที่ยวเท่านั้นจากหลักการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้น  

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและทรงคุณค่า โดยน าการจัดการอย่างยั่งยืนและ
การมีจิตส านึกมาใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ชื่นชมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างโอกาสทาง



๑๖ 

 

เศรษฐกิจและให้ประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการและความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้นมาเสริมสร้างความรู้เพ่ือใช้ประกอบการท าวิจัย 

๒.๑.๒.๓ องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดยทั่วไปการวางแผนการท่องเที่ยวซึ่งรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นั้นจะ

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 
๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Nature Resource Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ยงด ารงไว้ซึ่งสภาพดังเดิมของระบบนิเวศน์ (First Hand Ecosystem) และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่จึงมัก
ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และอุทยานประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติว่าเป็นแหล่งที่มีจุดเด่น
เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว(Nature Attractions) และตัดขาดจากโลกภายนอก (Solitude)       
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่ได้สัมผัสที่บาน นอกจากนี้ยงได้ให้ความหมายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวว่า 
หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น (Destination)  ของการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่รองรับ
นักท่องเที่ยว พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจะมีทรัพยากรที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวความดึงดูดใจเหล่านั้น
อาจเป็นความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ประเภทอ่ืน ดังนั้นสภาพทรัพยากรจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดการท่องเที่ยว นอกจากความ
ดึงดูดใจในทรัพยากรแล้วในบางพ้ืนที่ยังมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย โดยได้แบ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Destination)  
๒) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Culture Destination) ๓) แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (Historical, Archaeological and Religious Destination) 

๒) นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยระบุว่านักท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สามารถจ าแนกได้เป็น ๔ ประเภทด้วยกันคือ 

ประเภทที่ ๑ นักท่องเที่ยวแบบหัวกะทิ (Hard-Core Nature Tourists)               
เป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะที่เที่ยวชมธรรมชาติ 

ประเภทที่ ๒ นักท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists)        
เป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมชาติ
หรือประเพณี ท้องถิ่น 

ประเภทที่  ๓ นักท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นหลัก (Mainstream Nature Tourists)     
เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน เช่นไปเยือนลุ่มน ้าอเมซอน (Amazon) 



๑๗ 

 

อุทยานกอริ ลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆที่เป็นการริเริ่ม
ส าหรับโปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ 

ประเภทที่ ๔ นักท่องเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่บังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหนึ่ง ของโปรแกรมที่ ตนได้เลือกไป
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า จะต้อง
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

๓) การตลาด การตลาดนับเป็นส่วนส าคัญในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวโดย
เป็นสื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในเชิงการตลาดจะต้องท า
ความเข้าใจให้ชดเจนว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีลักษณะอย่างไร โดยให้ข้อมูล และสิ่งที่คาดหวัง
จากการท่องเที่ยว (Expectation) อย่างถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้ เหมาะสมกับความสนใจ และตรงตามความ
ต้องการของตนเองหรือไม่ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การตลาดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเลือกสรร
ประเภทและคุณภาพของนักท่องเที่ยวในเชิงปริมาณ (Quantitative Tourism) อันจะเป็นหนทาง
น าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่งานด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๔) การบริหาร การท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตองการสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในขณะที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
แต่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นต้องการบริการที่เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร และการบริการเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น บริการด้านสื่อความหมายธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในภาค
บริการ 

๒.๑.๓ ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory)   
๑. การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท าให้มีแรงจูงใจในการ

ท างานมากข้ึนอีกด้วย  
๒. การท างานเป็นกลุ่มใช้ในทุกระดับขององค์กร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหมุดเชื่อมโยงก็คือ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทน  
๓. การวางแผนและการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มให้กลุ่มตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 

จะท าให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจผูกพัน ยอมรับนับถือกัน  
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สรุปว่า จากทฤษฎีและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า การบริหารองค์กรจะ
ครอบคลุม เรื่องการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ความพึงพอใจต่อการท างาน
และ บทบาทของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรด าเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ  

นักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการศึกษาการจัดการตามหลักการบริหารได้เสนอหลักที่ เกี่ยวกับ
การบริหาร ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคัญอยู่ ๗ ประการคือการวางแผนการ จัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงานการรายงานและการงบประมาณหรือ เรียก
สั้นๆว่า “POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้  

P = Planning หมายถึง  การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้  
ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการ โดยถูกต้อง 
อย่างมีเหตุมีผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์  

O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็ 
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) ด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้ 
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม 
กองแผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ก็ได้นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) และหรือพิจารณาใน 
แง่หน่วยงาน (Organization) เช่นหน่วยงานหลัก (Line)หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) หรือบ้างก็เรียก 
เป็นหน่วยงานหลัก(Line)หน่วยแนะน าหรือที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงาน 
อนุกร(Auxiliary) เป็นต้น  

S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
การจัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) เ พ่ือให้ ได้บุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติ งานให้ เหมาะสม 
(Competent Man for Competent Job) หรือ Put the Right Man on the Right Jobกับรวมถึง
การทีจ่ะเสริมสร้างและธ ารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพในการท างานของคนงานและพนักงานด้วย  

D = Directing หมายถึงการศึกษาวิธีการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศ
ง านตลอดจนศิ ลปะ ในการบริ ห า ร ง าน  เ ช่ น  ภ าวะผู้ น า  (Leadership) มนุ ษยสั ม พัน ธ์  
(Humanrelations) และ การจูงใจ(Motivation) เป็นต้น การอ านวยการในที่นี้รวมถึงการวินิจฉัยสั่ง
การ (Decision Making) ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารงานและขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานมากเหตุเพราะว่าการที่จะอ านวยการให้ภารกิจ
ด าเนินไปด้วยดีได้จ าเป็นต้องมี การตัดสินใจที่ดีและมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละลักษณะ
ของการตัดสินใจ  
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                 Co = Coordinating หมายถึง  ความร่วมมือประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วย ความเรียบร้อยและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้นเพ่ือช่วย 
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากใน การ
บริหารเพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุก ระดับ
ของงานการร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใน หน่วยงานของตน
เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ  

R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยอันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับ  
การติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่มากการรายงานโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการของสถาบันใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาและหรือ 
ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 

B = Budgeting หมายถึง  การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน 
การบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็น 
เครื่องมือในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป มักมีวงจรที่คล้ายคลึงกัน อย่างที่ 
เรียกว่า “วงจรงบประมาณ” (Budget Cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

๑. การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมัติ (Executive Preparation and 
Submission)  
๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ  (Legislation Authority)  
๓. การด าเนินการ (Execution)  
๔. การตรวจสอบ (Audit) ๑๔    
สรุปว่า ในการบริหารผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคัญอยู่ ๗ ประการคือการวางแผน 

การจัดองค์การการจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ ความหมายของการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ 
จากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ (New Public Management หรือ NPM) เริ่มมาจากความ
พยายามของนักวิชาการในการอธิบายถึงลักษณะหรือปรากฏการณ์อันเกี่ยวกับการปฏิรูป ระบบ
บริหารงานภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ และต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ ของบรรดากลุ่ม  
“ประเทศเวสมินสเตอร์” ในบางครั้งอาจจะมีการเรียกชื่อภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไป
Managerialism,Market-BasedPublicAdministration,ReinventingGovernment,Governance 
EntrepreneurialGovernment เป็นต้น  
                                                           

๑๔ Gulick, L., & Lydall, U., Paper on the Sciences of Adminstration. (New York: 
Institute of Public Administration, 1973), p. 47– 88.  



๒๐ 

 

การบริหารจัดการภาครัฐใหม่หรือ NPM ไม่ได้จ ากัดขอบเขตเฉพาะในเรื่องของการ
บริหารจัดการนิยม (Managerialism) เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเนื้อหาสาระในส่วนของ 
“ประชาธิปไตยในแนวทางใหม่” โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้มีการใช้ค าว่า การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ในความหมายที่
กว้างขวางและครอบคลุมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น๑๕    

สรุปว่า การบริหารจัดการภาครัฐใหม่นับได้ว่าเป็นกระแสความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูป 
ระบบบริหารงานภาครัฐร่วมสมัยที่มีความหลากหลายในตัวเองหรือมีลักษณะของการผสมผสาน องค์
ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (Inter Disciplinary) ซึ่งต้องการให้มีความอิสระและความคล่องตัว 
ด้านการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลการด าเนินงาน โดยมุ่งให้ 
ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)และคุณภาพ 
(Quality) ของการให้บริการที่มีความคุ้มค่าลักษณะส าคัญๆของการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ (New 
Public Management หรือ NPM) ไว้ดังนี้  

๑. เน้นการบริหารโดยการให้อยู่ ในมือของนักบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
(Professional Management) ท าให้ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งนี้
เพราะเป็นคนคอย บริหารจัดการเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ ท างานมีหลักการมี
เหตุผล  

๒. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผล การ
ปฏิบัติงานที่ เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันมีการให้ความส าคัญต่อภาระรับผิดชอบต่อผลงาน 
(Accountability for Results) มากกว่าภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Accountability for 
Process)  

๓. ให้ความส าคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์และการเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรร
แบ่งปัน ทรัพยากรและการให้รางวัล ขณะเดียวกันมีการให้น้ าหนักกับผลลัพธ์มากกว่าระเบียบวิธีการ
ขั้นตอน  

๔. พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์การเพ่ือท าให้หน่วยงานมีขนาดที่เล็กลงและเกิด 
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ผลท าให้มีการแตกหรือแยกหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง โดย
ให้มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป  

๕. เปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะมากขึ้น อันจะช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น หมายความว่า การด าเนินการเช่นนั้นจะช่วยให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง 
ขณะเดียวกันมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 
                                                           

๑๕ Gruening, G., Origin and theoretical basis of new public management. 
International Public Management Journal, 2001). p.1-26.   



๒๑ 

 

๖. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน 
ซึ่งจะท าให้การบริหารมีความทันสมัยมากขึ้น  

๗. เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ 
ทรัพยากร  

สรุปว่า การบริหารและการบริหารจัดการ มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็น 
สัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแล 
กันภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร 
ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมต้องมีการบริหาร การบริหารและการบริหารจัดการในภาครัฐจึง หมายถึง 
การด าเนินงานการปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการ หรือมรรควิธีใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพ่ือน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่ จุดหมาย
ปลายทางเบื้องต้น คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือช่วยเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดคือการ
พัฒนาประเทศ ที่ท าให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ค าว่า บริหารจัดการนี้
อาจมองในลักษณะที่เป็นกระบวนการที่มีระบบและมีหลายขั้นตอนในการด าเนินงานก็ได้๑๖ 

๒.๑.๔ กระบวนการทางการบริหารการจัดการ (The Management Process) 
กระบวนการ บริหารหรือการจัดการประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ ๕ ประการคือ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ

คาดการณ์  ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และก าหนดขึ้นเป็น
แผนการ ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
โครงสร้าง ของงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ทั้งนี้ เ พ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ ใน
ส่วนประกอบที่ เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่างๆ ของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้งานส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา  

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ 
ทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  

                                                           
๑๖ Hood C.A.,Public Management for All Seasons, (Public Administration, 1991), 

p.3-19.    



๒๒ 

 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกัน ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  

หน้าที่ในการจัดการของ ฟาโย  (Fayo) ถือได้ว่า เป็นวิถีทางที่จะให้ผู้บริหารทุกคน
สามารถ บริหารงานของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ใช้ปฏิบัติอยู่จน
ทุกวันนี้ เพราะไม่ว่าเราจะยกเอากิจการใด ก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นว่างานบริหารขององค์การ
ทุกวันนี้ มีการจัดแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารไว้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ที่ ฟาโย ได้แบ่งแยกเอาไว้ในขณะที่ 
การบริหารองค์การสมัยใหม่นั้นจะต้องมององค์การอย่างเป็นระบบที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องใน 
การบริหารงาน แนวคิด ในเรื่องระบบจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารในองค์การต้องเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับ 
สิ่งที่มากระทบองค์การ  

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาท่ามกลาง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ในยุคปัจจุบันองค์การรัฐบาลหรือ 
เอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การแข่งขัน การเมือง สภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนไป ล้วนส่งผลต่อการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะ ดังกล่าว องค์การ ใน
ฐานะที่อยู่ในระบบการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดขององค์การย่อมส่งผลกระทบ ซึ่งกันและกันได้ จึงน า
การศึกษาแนวคิดของการจัดการวิธี “ระบบ” ๑๗    

สรุปว่า กระบวนการบริหาร ประกอบด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัด 
องค์การ การบัญชาการและการสั่งการ การประสานงานและการควบคุม การบริหาร องค์การ 
สมัยใหม่นั้นจะต้องมององค์การอย่างเป็นระบบที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
ผู้บริหารต้องเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มากระทบองค์การ  

ห น้ า ที่ ก า ร จั ด ก า ร  ( The Management Process: Management Functions) 
ประกอบด้วย การจัดการดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ขององค์การและก าหนดว่าจะท างานนั้นอย่างไร  

๒. การจัดองค์การ (Organization) หมายถึงการน าเอาแผนงานที่ก าหนดไว้มาก าหนด 
หน้าที่ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การเป็นการเริ่มต้นของกลไกใน การ
น าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  

๓. การน า (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น าและการสื่อสารระหว่างบุคคลใน 
องค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ  

                                                           
๑๗ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๐), หน้า ๔๐.   



๒๓ 

 

๔. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการส าหรับผู้บริหารใน การ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดผลการท างานในองค์การรวมทั้งการวัดผลการท างานใน ปัจจุบัน
เพ่ือก าหนดมาตรฐานขึ้นและเปรียบเทียบกับผลงานที่ท าได้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการท างาน ได้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น๑๘    

องค์ประกอบพ้ืนฐาน ของการบริหาร คือ ๑) จะต้องมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป    
๒) จะต้องมีการกระท าอย่างร่วมแรง ร่วมใจของกลุ่มบุคคลนั้นและ ๓) จะต้องมุ่งสู่วัตถุประสงค์ของ
กลุม่ที่ตั้งไว้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งได้นิยามการบริหารว่าหมายถึงการกระท าร่วมกันด้วยความ
ตั้งใจของกลุ่มบุคคล อย่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล๑๙    

สรุปว่า การบริหารจัดการ มี ๔ องค์ประกอบ คือ การวางแผนเป็นกระบวนการท า
หน้าที่ เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
ที่ได้ ตั้งไว้การจัดองค์การเป็นกระบวนการท าหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนที่ไม่ใช่  
มนุษย์เพ่ือให้แผนที่ตั้งไว้สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้การเป็นผู้น าเป็นกระบวนการ ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นท างานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ การควบคุม เป็น
กระบวนการที่มุ่งไปสู่การออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการท ากิจกรรมขององค์การให้ได้ผลลัพธ์ ตาม
มาตรฐานงานและเป้าหมายที่องค์การพึงประสงค์  

กระบวนการจัดการ ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ  
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือก าหนดการท างานขององค์การ

ไว้ ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ในการบริหารงานใดๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ในการวางแผนเพราะ 
การวางแผนเป็นหน้าที่ประการแรกของกระบวนการบริหารผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า 
แผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานทั้งหมด ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยาก 
ที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดีการวางแผนในการบริหารงานนั้นจะต้องจัดท าทั้งแผนระยะสั้นและ 
แผนระยะยาวในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องค านึงอยู่เสมอว่าจะท าอะไร (What) จะท าอย่างไร 
(How) จะใช้เงินเท่าไร (How Many)  จะให้ใครเป็นผู้ท า (Who) และจะกระท าที่ไหน (Where) และ 
ท าเม่ือไร(When)  

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือจัดหน่วยงาน โดยการ
จัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดอ านาจหน้าที่
และ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดสายการควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะ

                                                           
๑๘ สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๒๕), หน้า ๑๑.  
๑๙ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔.  



๒๔ 

 

ของ หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วย (Auxiliary) พร้อมทั้ง
ก าหนด ขนาดของการควบคุมไว้ด้วยการจัดองค์การอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์การเพ่ือให้เกิด 
การสื่อความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาและ     
การติดต่อสื่อสาร  

๓. การน า (Leading) หมายถึง การที่ผู้น าใช้การโน้มน้าวให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตาม 
ค าสั่งของตัวเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร การสั่ง
การและการจูงใจภายในองค์การอีกด้วย  

๔. การควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
องค์การว่าสมาชิกองค์การที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ หรือไม่ 
โดยดูได้จากการปฏิบัติงานจริง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้างานของการท างานต่ ากว่า ๒๖ 
เกณฑ์มาตรฐานก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนในการท างาน  

จากกระบวนการในการจัดการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการที่ 
เริ่มต้นจากการวางแผนแล้วไปจบลงที่การควบคุมจะเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตรที่เปลี่ยนแปลง   
ไปเรื่อยๆ ตามสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อม  
ภายนอก ดังนั้นนักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอยู่เสมอเพ่ือที่จะท าให้การบริหารงานของ  
องค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์การในท้ายที่สุด  

สรุปว่า กระบวนการบริหารจัดการมีขั้นตอนที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ กระบวนการที่
เริ่มต้น จากการวางแผนการจัดการองค์การ การน า และจบลงที่การควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ ตาม สภาพแวดล้อมขององค์การ ดังนั้นนักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอยู่เสมอ 
เพ่ือที่จะท าให้ การบริหารงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

การวางแผน 
(Planning) 

การจัดการ 
(Organizat

ion 

การน า 
(Leading) 

การควบคุม 
(Contollin

s) 

                  องค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารจัดการทั้ง ๔ ประการดังกล่าวต่างก็มีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันซึ่งสามารถน ามาแสดงได้ดังภาพ๒๐  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ องค์ประกอบของการบริหารจัดการ (Bartol & Martin, 1997) 
ตามแนวคิดของนักวิชาการทางการบริหารที่ส าคัญ จ านวน ๒ ท่าน คือ ฟาโย (Fayo) 

และ บาร์โทลและบาร์ติน (Bartol & Martin) สรุปได้ดังตาราง (องค์ประกอบพ้ืนฐานทางการบริหาร
จัดการ)  

ฟาโย (Fayol)    บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin)  
๑. การวางแผน      ๑. การวางแผน  
๒. การจัดองค์การ       ๒. การจัดองค์การ  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ     ๓. การน า 
๔. การประสานงาน     ๔. การควบคุม 
๕. การควบคุม 
 
 
 

                                                           
๒๐  Bartol & Martin D., CManagement, 2nd ed, (New York: McGraw – Hill, 1997). 

องค์ประกอบพื้นฐานของ
กระบวนการบริหารจัดการ 



๒๖ 

 

๒.๑.๕ การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นกระบวนการของ การก าหนด
องค์ประกอบต่างๆที่ส าคัญเริ่มจาก  

๑. ภารกิจ (Mission) เป็นข้อความประกาศอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือ
เหตุผล พ้ืนฐานในการด ารงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ ซึ่ง
ก าหนดไว้ อย่างง่ายต่อการแปลความและเข้าใจจากสมาชิกทุกฝ่ายขององค์การ 

๒. จุดหมาย (Goals) เป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการ
ให้บรรลุผล 

๓. แผน (Plans) หมายถึงวิถีทาง (Means) ที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา๒๑   
  การวางแผนเป็นกระบวนการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและในกระบวนการ 
โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้  

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย  
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์  
๓. การพิจารณาและก าหนดสมมติฐาน 
๔. การก าหนดทางเลือก  
๕. การประเมินทางเลือก  
๖. การเลือกทางเลือก 
๗. การลงมือปฏิบัติและสร้างแผนสนับสนุน 
๘. การจัดท าแผนแบบตัวเลขโดยใช้งบประมาณ๒๒  

การวางแผนคล้ายคลึงกันดังนี้การวางแผนเป็น กิจกรรมที่เกี่ยวกับอนาคต ประกอบด้วย
หลายขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับให้ด าเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๒๓   

การวางแผน นอกจากเป็นกระบวนการการก าหนดทางเลือกที่จะด าเนินการในอนาคต
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ โดยวิธีการที่ให้ประโยชน์สูงสุด ๒๔   

                                                           
๒๑ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร: พมิพ์พิสุทธ์ิ, ๒๕๔๖), หน้า ๕๗ -๖๖.  
๒๒ สุรัสวดี ราชกุลชัย,  การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗๐ - ๑๗๘. 
๒๓ ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร:         

เนติกุลการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๘๙.   
๒๔ ส น า น จิ ต ร  สุ ค น ธ ท รั พ ย์ ,  ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น ,  ( น น ท บุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๘.  



๒๗ 

 

การวางแผน คือการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะท าให้วัตถุประสงค์ สัมฤทธิ์ผล
ไว้ล่วงหน้ากล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร ท าเมื่อไร
และใครจะเป็นผู้ท าการวางแผนที่ประสบผลส าเร็จจะต้องมุ่งลดผลกระทบจาก ความเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดข้ึนในองค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว๒๕   

สรุปว่า การวางแผน หมายถึงการที่ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและวิธีการที่จะ
ท าให้ วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกันหรือการวินิจฉัยเหตุการณ์ที่จะ 
ด าเนินการในอนาคตแล้วก าหนดแนวทางวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุมีผลเพ่ือลดผลกระทบจาก 
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

๒.๑.๖ การจัดองค์การ(Organizing)  
การจัดองค์การเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน เมื่อองค์การจัดท า 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขององค์การและแผนกลยุทธ์แล้วผู้บริหารต้องออกแบบโครงสร้างองค์การ 
เพ่ือให้การบริหารบรรลุเป้าหมาย  

การจัดองค์การเป็นเทคนิคพ้ืนฐานการบริหาร อย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นการก าหนด
โครงสร้างขององค์การนั้น ๆ ขึ้นมา เป็นการช่วยให้ทราบถึง ต าแหน่งหน้าที่ สถานะและการควบคุม
บังคับบัญชาอย่างกว้าง ๆ ท าให้สามารถจัดโครงสร้าง เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายวัตถุประสงค์
ขององค์การ ๒๖    

การจัดองค์การ คือ หน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดระเบียบเพ่ือให้สิ่งของและบุคคลผู้
เข้ามาอยู่ในองค์การสามารถท างานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่องานที่จะมีการประสานกันท าเป็นทีม๒๗   

การจัดองค์การ หมายถึง “ความพยายามของผู้บริหารในการก าหนดแนวทางโครงสร้าง
องค์การ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ใน การสนับสนุนให้การด าเนินงานสามารถประสบความส าเร็จได้

                                                           
๒๕  Robbins, Robbins, S.P., The Administrative Process. (2nd ed.). (New Jersey: 

Prentice - Hell. p. 7. Dessler, Dessler, G., Management, Principles and Practices for Tomorrow’s 
Leaders.  (New Jersey:  Pearson Education, 1980). p. 80.  

๒๖ กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, 
๒๕๓๒), หน้า ๒๖. 

๒๗ ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ประชุมช่าง,๒๕๔๖), หน้า 
๒๑๖.  



๒๘ 

 

ตามท่ีวางแผนงานไว้ ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าวนี้มักประกอบด้วยความสัมพันธ์พ้ืนฐาน ๓ ประการ คือ
ความรับผิดชอบอ านาจหน้าที่และ ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ๒๘   

การจัดองค์การ คือกระบวนการ ที่ก าหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การซึ่งรวมถึงวิธีการท างานร่วมกัน๒๙ 

การจัดการ คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม ก าลัง
ความพยายามของสมาชิกขององค์การและการใช้ ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การตามที่ได้จ าแนกไว้๓๐    

ความหมายของการจัดองค์การคือ กระบวนการในการจัด โครงสร้างขององค์การ ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการแบ่งงานการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ ผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดกลุ่มงาน 
การก าหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและการประสาน งานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ การจัดองค์การจึง ครอบคลุม การจัดงาน จัดคนและ
วัตถุประสงค์ของทั้งหมดขององค์การ๓๑    

การแบ่งงาน หรือการมอบหมายงาน การก าหนดช่วงการบริหารหรือโครงสร้างของ
องค์การ การก าหนด กลุ่ม งาน การประสานงาน และเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

การแบ่งงานหรือการมอบหมายงานด้วยสาเหตุ ๒ ประการ กล่าวคือความซับซ้อนของ 
งานไม่มีผู้ใดสามารถกระท าทุกอย่างได้ภายใต้ขอบเขตอันจ ากัดของร่างกายและความจ ากัดของ 
ความรู้ในงานด้านต่างๆ บางงานต้องใช้ทักษะขั้นสูงถ้าไม่มีความช านาญก็ไม่สามารถจะท างาน นั้นๆ 
ได้การก าหนดช่วงการบริหาร ซึ่งหมายถึงจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้บริหารสามารถบริหาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการก าหนดกลุ่มงานทุกองค์การต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มี ความสามารถ
แตกต่างกันเฉพาะงานและบุคคลเหล่านั้นต้องประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เนื่องจากความสามารถที่
แตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องมีกลุ่มเพ่ือจะติดต่อประสานงานเชื่อมโยง กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เราเรียกว่า 

                                                           
๒๘ วรนารถ แสงมณี, องค์การและการจัดองค์การ, (กรงเทพมหานคร: ระเบียงทองการพิมพ์, 

๒๕๕๔), หน้า ๓๒.    
๒๙ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การจัดการและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา, 

๒๕๕๙), หน้า ๑๓๙. 
๓๐ สมยศ นาวีการ, สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหาคร: บรรณกิจ,๒๕๔๔),

หน้า ๑๘.    
๓๑ Koontz, H., & Weihrich, H., Essentials of Management. (New York: McGraw- Hill, 

1990).   



๒๙ 

 

ฝ่ายหรือแผนกโดยพิจารณาจากจ านวนคนของแต่ละแผนกหรือ ฝ่ายภาระหน้าที่ผลผลิตหรือบริการ
ลูกค้าภูมิศาสตร์หรือกระบวนการท างาน  

การประสานงาน หมายถึง การร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจขององค์การ ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจขององค์การบรรลุประสิทธิผล
และ ประสิทธิภาพ๓๒  

เอกภาพในการบังคับบัญชา ความเป็นเอกภาพของหน่วยงานมีความส าคัญเพราะหาก 
องค์การใดไม่มีเอกภาพไม่ยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะก่อให้เกิดความขัดแย้งถ้า ไม่มีการก าหนด 
ผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจนย่อมเกิดความสับสนของผู้ใต้บังคับบัญชาและความขัดแย้งจะเกิดข้ึนในองค์การ   

สรุปว่าการจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการในการจัดโครงสร้างขององค์การท 
าให้ สามารถจัดโครงสร้างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งก าหนดด้วย
กฎ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานขององค์กร มีการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ เช่น 
คน เงิน วัสดุสิ่งของให้เหมาะสมกับการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งต้องมีวิธีการท างานร่วมกัน
ครอบคลุม เรื่องการแบ่งงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงต  าแหน่ง
หน้าที่ สถานะ และการควบคุมบังคับบัญชาอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
ซึ่งต้องมี ความสัมพันธ์พ้ืนฐาน ๓ ประการ คือความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่และความพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบ 
                ๒.๑.๗ การน า (Leading) 

ผู้น าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามให้มี อิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
จุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ซึ่งต้องประกอบด้วย การจูงใจ ภาวะ
ผู้น า การติดต่อสื่อสารทางการบริหารและ การบริหารกลุ่มโดยที่ผู้บริหารจะต้องจูงใจให้คนทุ่ม เท
แรงกายและแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จขององค์การเท่าที่จะท าได้๓๓    

ผู้น าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของกลุ่ม และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือการกระท าของตนใน การชักจูงหรือชี้น าสมาชิกให้ปฏิบัติตาม๓๔    

ผู้น าหมายถึง ผู้ที่มีอิทธิพลและสามารถใช้ศิลปะจูงใจให้ผู้อ่ืนคิดตาม หรือปฏิบัติตาม 
ส่วนความเป็นผู้น า คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ดร๊าฟ (Draft) 

                                                           
๓๒ Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications.  

(New Jersey: Allyn and Bacon, 1998), pp. 194 – 205. 
๓๓ วิโรจน์ สาระรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์. 

พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์พิสุทธ์ิ, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๑.   
๓๔ ภารดี อนันต์นาวี, หลักหาร แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (ชลบุรี: มนตรี, มิเกล  

กาไรซาบาล, ๒๕๕๑), หน้า ๗๗.  



๓๐ 

 

ได้ให้ข้อจ ากัดความที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นความสัมพันธ์ของผู้น าและผู้ตามซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๓๕ 

การเป็นผู้น า คือ การเป็นผู้ให้ค าแนะน า และนิเทศผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนไว้โดยพ้ืนฐานแล้ว การเป็น ผู้น าประกอบด้วย การนิเทศงาน การจูงใจ
การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่อสารและ การขจัดความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

การนิเทศงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีความจ าเป็นและคาดหวังที่จะได้รับการนิเทศ  
ซึ่งการนิเทศเป็นการสังเกตการท างานของบุคลากรและเงื่อนไขการท างานต่าง ๆ เพ่ือที่จะมั่นใจว่า 
งานนั้นจะบรรลุเป้าหมายที่ขององค์การที่ได้ตั้งไว้  

การจูงใจเป็นเรื่องของความเต็มใจที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นผลมาจากการ
ได้รับ การตอบสนองความพอใจส่วนบุคคล การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาท
น ามา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้น าเป็นผู้ริเริ่มความคิดหรือจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การเปลี่ยนแปลง  

การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงว่า การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบทางลบหรือแม้อาจจะ
กระทบในทางบวกต่อ คนในองค์การแต่เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมักจะมีการต่อต้านเสมอ 
สาเหตุก็คือ การเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้เกิดความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงนั้นท า
ให้เกิด สูญเสียผลประโยชน์หรือสูญเสียสภาพเดิม รวมทางความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่
สอดคล้อง กับเป้าหมายและผลประโยชน์ขององค์การผู้บริหารสามารถลดการต่อต้านด้วยการให้
ความรู้ด้วย การสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนรวมในการตัดสินใจให้ความ
สะดวก การสนับสนุนต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น๓๖   

การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดสารและความเข้าใจสารที่ส่งออกมาอย่าง
ถูกต้อง ตรงกัน การขจัดความขัดแย้ง ซึ่งร๊อบบินส์และโคสเตอร์ (Robbins & Coulter) กล่าวว่า 
ความขัดแย้ง เกิดขึ้นเมื่อแต่ละคนมาพบกันหรือรวม กลุ่มกัน ซึ่งอาจเพราะถูกมอบหมายงานหรือมา
รวมกันด้วยจุดมุ่งหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างอ่ืนและเกิดความคิดความเห็นต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มรวมทั้ง ความขัดแย้งในพฤติกรรมของ บุคคลและของผู้น า ดังนั้นเมื่อบุคคลหลาย 
ๆ คนมารวมกลุ่มกันในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นได้เสมอความขัดแย้งเป็น
เรื่องของความรู้สึกหรือการรับรู้ว่าเกิดความไม่ เท่าเทียมกันหรือความไม่สอดคล้องกันของความคิด 
ความขัดแย้งอาจเกิดจาก การปฏิบัติงานและ เป้าหมายของงาน หรืออาจเกิดจากความสัมพันธ์ส่วน
บุคคล หรือความขัดแย้งเกิดจากความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลผู้บริหารมีหน้าที่บริหารความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในองค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ขององค์การ  
                                                           

๓๕ Robbins & Coulter, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and 
Applications, (New Jersey: Allyn and Baco,1998), p. 206.   

๓๖ Robbins & Coulter, Management, (New Jersey: Practice – Hall, 2003), p. 143 -144. 



๓๑ 

 

สรุปว่า การเป็นผู้น า หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง 
เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ภาวะผู้น าในการชักจูงและส่งเสริมให้บุคคลผู้อ่ืนปฏิบัติตามที่ตนต้องการ  
โดยผู้บริหารจะต้องจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพ้ืนฐานในการเป็นผู้น า   
ต้องประกอบด้วย การนิเทศงาน การจูงใจ การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่อสารและ การ
ขจัดความขัดแย้ง  

 

๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
โดยทั่วไปการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การที่ผู้คนหรือประชาชนได้ไปเยี่ยมเยียน

ยัง สถานที่หนึ่งเพ่ือการเที่ยวชมเมือง เพ่ือเยี่ยมญาติ และเพ่ือน ไปพักผ่อนวันหยุด รวมไปถึงบุคคลที่ 
เดินทางไปร่วมประชุมทางวิชาการ ทางการเมือง หรือการประชุมทางธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรม อ่ืน 
ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือไปศึกษาวิจัย โดยผู้ที่มาเยือน สามารถ
ใช้การคมนาคมขนส่งได้ทุกรูปแบบ๓๗  

การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการ คือ เป็นการเดินทางจาก
ที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เป็นการเดินทางด้วย ความสมัครใจ และการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ หารายได้ ดังนั้นการท่องเที่ ยวจึงเป็น
กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการ เดินทาง เช่นการคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม 
สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าของที่ระลึก สถานบันเทิง สิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว๓๘  

องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (World tourism organization: WTO) ให้ความหมาย  
“การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามในลักษณะที่เป็นการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามเงื่อนไขสากล ๓ ประการ คือ  

๑. การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวแต่มิใช่ไปตั้งหลักแหล่ง 
เป็นการถาวร  

๒. การเดินทางไปนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ มิใช่เป็นการถูกบังคับ  

                                                           
๓๗ อาทิตย์ ศิริธร, วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑).  
๓๘ นิคม จารุมณี, การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร:        

โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖). 



๓๒ 

 

๓. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ที่มิใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่
เดินทางมาเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมเยือนเครือญาติ ความบันเทิงเริงรมย์ เล่นกีฬาต่างๆการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู้ และติดต่อธุรกิจ  

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้ก าหนดขอบเขต 
และความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมใดๆ ที่จัดให้มี หรือให้บริการ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย โดยมีค่าตอบแทนและหมายความ 
รวมถึงธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับ 
นักท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว และ
การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง การออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือด าเนินการอ่ืนใด โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือชักน าหรือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว 

๒.๒.๑ หน้าที่ในการจัดการ  
หน้าที่ในการจัดการ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติภารกิ จให้ 

สามารถด าเนินงาน ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้๓๙ เป็นขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร Fayol ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารหรือ การจัดการ ประกอบด้วยหน้าที่ใน
การจัดการ ๕ ประการ ดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) คือ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
หรือ วิถีทางที่จะปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดให้มีโครงสร้างของสายงาน ต าแหน่งงาน
และ อ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ือให้ทรัพยากรทางการบริหารอยู่ในส่วนที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วยงาน
ของ องค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การดูแลสั่งการให้งานเป็นไปด้วย 
ความถูกต้องเรียบร้อย  

๔. การประสานงาน (Co - ordinating) คือ การดูแลความสะดวกให้ผู้ท างานสามารถ
ท างาน ได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ เชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่
จุดมุ่งหมาย เดียวกัน  

๕. การควบคุม (Controlling) คือ ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกัน 
ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้น สามารถเข้ากับแผนที่ได้วางไว้ให้งานด าเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้   
                                                           

๓๙ ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พาณิช, ๒๕๔๐). 
 



๓๓ 

 

ขณะที่ Gulick อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ์ อธิบายกระบวนการจัดการว่า เป็นกระบวนการ 
POSDCORB เป็นหลักการ คือ ขั้นตอนที่ผู้บริหารปฏิบัติ ๗ ประการ คือ  

๑. Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่าจะท า
อะไรบ้าง เพ่ืออะไร มีแนวทางจะปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องกระท าก่อนการลงมือปฏิบัติจริง  

๒. Organizing หมายถึง การจัดการองค์การ กล่าวคือ เป็นการจัดสายงานแบ่งแยก
อ านาจ การบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ บทบาทของแต่ละคนเพ่ือจะได้ท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  

๓. Staffing หมายถึง การจัดการหาบุคคลมาเข้าสู่ต าแหน่งงานตามที่ได้จัดองค์การ
เอาไว้ แล้ว มีการบรรจุงานฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือจะได้ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์  

๔. Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ บอกทิศทางการท างานเสนอแนะวิธีการ
ท างาน หลังจากท่ีได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้ว ว่าควรจะท าอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางใด  

๕. Co-ordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
หน่วยงานย่อยและบุคคลในต าแหน่งต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิค ต่าง 
ๆ เช่น การสื่อสารการก าหนดระเบียบแบบแผนในการท างาน เป็นต้น  

๖. Reporting หมายถึง การรายงาน การท างานทุกอย่างจะต้องมีการรายงานไปยัง 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปว่าตนเองได้ท าอะไรบ้าง อย่างไรได้ผลประการใด นายกรัฐมนตรีหรือ 
ประธานาธิบดีท างานก็ต้องรายงานต่อประชาชนหรือผู้แทนปวงชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศในเรื่อง 
ผลงานของตนเองเช่นกัน   

๗. Budgeting หมายถึง การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กิจกรรม จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการของกูลิค นี้มีลักษณะซ้าซอ้นกับของฟาโย แต่จัดขั้นตอนไว้
ละเอียด จึงมีผู้นิยมน ามาใช้และแพร่หลายในเวลาต่อมาแม้ในปัจจุบันก็ยังน ามาใช้อยู่เสมอ  

สรุปได้ว่าหน้าที่ของการจัดการในกระบวนการจัดการเป็นการด าเนินงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์อย่าง มีขั้นตอนและเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งมีหลายหน้าที่แตกต่างกันไป 
ตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละคน แต่จะมีหลักการใหญ่ๆ ที่คล้ายคลังกัน หน้าที่ในกระบวนการ 
จัดการที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคคลให้ 
เหมาะกับงานและการประสานงานมาเป็นแนวคิดในการศึกษา  

การจัดการในปัจจุบันนั้น มีองค์การซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพ่ือร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน๔๐ ซ่ึงการรวมกันท างาน
หรือแบ่งงานกันท าคนในองค์การไม่ได้อยู่ในที่ว่างเปล่าต้องอยู่ในองค์การที่มีโครงสร้างที่ได้จัดขึ้นที่มี
                                                           

๔๐ บัญชร แก้วส่อง, องค์การการจัดหาและการพัฒนา, (ขอนแก่น: คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๙). 



๓๔ 

 

รูปแบบองค์ประกอบขึ้นมาในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการองค์การที่ก่อตั้งขึ้นมา 
มีโครงสร้างรูปแบบการด าเนินแตกต่างกันไปตาม หน้าที่ โครงสร้าง การแบ่งงาน ดังนั้นจึงน า
การศึกษาแนวคิดการจัดองค์การและรูปแบบองค์การ   

๒.๒.๒ การจัดองค์การและรูปแบบ  
ความหมายของการจัดองค์การ คือ กระบวนการที่ก าหนดกฎ ระเบียบ แบบแผน        

ในการ ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงวิธีการการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ความหมาย และ
ความส าคัญของการจัดองค์การไว้ ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การให้รายละเอียดงานทุกอย่างที่ต้องกระท าเพ่ือ
ความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การ ๒) การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้โดยบุคคล คนเดียว ๓) การก าหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกขององค์กร       
เพ่ือท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๔๑  

การจัดองค์การ หมายถึง ความพยายามของ ผู้บริหารที่จะให้มีหนทางส าหรับการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ หน้าที่การจัด องค์การนี้เป็นหน้าที่ที่ต่อเนื่องจากขั้น
ของการใช้ความสามารถในด้านคิดวางแผนจนเสร็จสิ้นเป็น  แผนงานต่าง ๆ กล่าวคือ ภายหลังจากที่
ได้ก าหนดแผนงานเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารจะต้อง ด าเนินการเตรียมการให้มีสื่อ หรือมีหนทางที่
จะช่วยให้มีการท างานตามแผนนั้นๆ ให้ลุล่วงไปได้   
                 สรุปได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการที่ก าหนด ระเบียบ แบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน การให้รายละเอียดของงานที่ต้องกระท าเพ่ือความส าเร็จของงาน การก าหนดกลไกของ 
การประสานงานของสมาชิกขององค์การเพ่ือให้งานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และองค์การสามารถแบ่ง
ออกได้ ๒ รูปแบบ คือ องค์การรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal organization) ให้ค าจ ากัดความ
องค์การรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญได้เป็น ๓ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีการก าหนดเรื่องการแบ่งงานกันท า อ านาจหรืออ านาจหน้าที่และระบุ ความ
รับผิดชอบเอาไว้ การก าหนดสิ่งต่างๆ ได้มีการจัดอย่างรอบคอบและพินิจพิเคราะห์ที่สุดเพ่ือ ช่วยให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

๒. มีศูนย์รวมอ านาจที่จุดหนึ่งจุดใดหรือหลายจุด เพ่ือที่จะคอยควบคุมและก ากับให้ 
สมาชิกในองค์การทุ่มเทการท างานไปสู่เป้าหมายให้ได้ นอกจากนี้ ศูนย์รวมอ านาจยังต้องท าหน้าที่ 
คอยตรวจสอบผลงานขององค์การอยู่เสมอ และหากจ าเป็นก็จะท าการปรับปรุงโครงสร้างขอ ง 
องค์การเสียใหม่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีข้ึน  

๓. มีการสับเปลี่ยนตัวคนในองค์การ ถ้าหากบุคคลใดไม่มีความสามารถพอก็จะถูก 
พิจารณาสับเปลี่ยน โดยให้บุคคลที่มีความสามารถมากกว่าเข้ามาแทนที่ องค์การอาจใช้วิธีโยกย้าย 

                                                           
๔๑ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า, ๒๕๓๘). 



๓๕ 

 

หรือเลื่อนต าแหน่งเพ่ือการรวบรวมความสามารถของผู้ท างานดังกล่าวได้ การให้มีสิทธิที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวก็เพ่ือให้ประกันได้ว่างานตามแผนที่คาดคิดไว้นั้น จะไม่ถูกกระทบกระเทือน โดยตัวบุคคลผู้ท า
ซึ่งอาจผันแปรไปในทางต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียได้๔๒  

การจัดองค์การรูปแบบที่เป็นทางการไว้ว่า เป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามเจตนาหรือ
บทบาท ในการปฏิบัติภายในองค์การ ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นแผนภูมิโครงสร้างขององค์การ 
(Organization chart) ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องวาง โครงสร้างที่แน่นอน เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน และบ่งบอกถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลที่ท างานร่วมกันและเพ่ือความเป็นระเบียบ โดยไม่มีการท างานซ้ าซ้อน แต่การจัดโครงสร้างแบบ
ทางการก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้บ้างทั้ งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม จะเห็นว่าองค์การรูปแบบที่เป็น ทางการมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ มีการก าหนด
โครงสร้างแบ่งงานกันท าระบุความรับผิดชอบ อย่างรอบคอบ มีการรวบอ านาจไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือ
หลายจุด สามารถแสดงแผนภูมิ โครงสร้าง ขององค์การไว้อย่างแน่นอน บ่งบอกถึงความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน๔๓ องค์การรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal organization) องค์การที่ไม่เป็นทางการ
ว่าเป็นองค์การที่ไม่มีระเบียบ แบบแผนในการจัดสภาพขององค์การ อาจรวมกันขึ้นอย่างง่ายๆ และไม่
แน่นเฟ้น มีความคล่องตัว โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่บังคับไว้ ไม่มีการระบุถึงสิ่งต่างๆ ไว้เป็น
ทางการและสิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางหนึ่งทางใดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไร 
ลักษณะของกลุ่มและ สิ่งต่างๆ ในกลุ่มอาจด าเนินไปในทางหนึ่งทางใดหรือหลายๆ ทาง หลายๆ วิธีสุด
แล้วแต่กลไก ของกลุ่มจะพาไป การรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการนี้ อาจมุ่งสู่เป้าหมายอันหนึ่งอันใด
แตกต่างกัน เรื่อยไป สุดแต่ความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ การเข้าสมทบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องของ
สมาชิกจึง อาจเป็นไป โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และมักจะเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าเข้าไป
สมทบ เมื่อใด ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกและเป้าหมายขององค์การ ก็มักจะไม่มีการระบุหรือ
ยากที่ จะทราบได้ องค์การแบบนี้จึงไม่มีแบบแผน ไม่สามารถจ ากัดขอบเขตและไม่สามารถทราบถึง 
สัดส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดแจ้ง การควบคุมก็กระท าได้ยาก กลุ่มจะเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและ 
สมาชิกต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์กันทางจิตใจโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้๔๔  

การจัดองค์การ รูปแบบไม่เป็นทางการ คือ การร่วมกิจกรรมส่วนบุคคลของกลุ่มคนโดย
ปราศจากจุดประสงค์ ร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือกันภายในองค์การก็ตามและก่อให้เกิด

                                                           
๔๒ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗). 
๔๓ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ องค์การและ, การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

,๒๕๔๒). 
๔๔ ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พาณิช, ๒๕๓๗). 



๓๖ 

 

ความสัมพันธ์ (Relationship)ขึ้น เช่น การที่กลุ่มบุคคลมาเล่นหมากรุกด้วยกัน ในช่วงเวลาพัก
กลางวันแล้วเกิด ความสนิทสนมกัน จึงมีการช่วยเหลือกันในการท างาน ถึงแม้ว่าจะท างานคนละ
แผนกกัน   

สรุปได้ว่า องค์การที่ไม่เป็นทางการ คือ องค์การที่ไม่มีระเบียบแบบแผน โครงสร้างและ 
ก าหนดหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแผนภูมิการบริหารงานแต่สมาชิกในองค์การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์การมีรูปแบบโดยทั่วไป ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเป็น 
ทางการที่มีสายการบังคับบัญชาตามล าดับขั้น การแบ่งงานกันท า มีโครงสร้างที่แน่นอน คนที่รู้งาน 
มากที่สุดคือบุคคลที่เป็นหัวหน้าสูงสุดในองค์การ มีนายและลูกน้อง เช่น องค์การในระบบราชการ 
กระทรวง ทบวง กรม กอง บริษัทเอกชน องค์การรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่รูปแบบไม่เป็นทางการเป็น 
ระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและสังคมที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถูกก าหนดขึ้น ในองค์การเน้น 
ความส าเร็จของงาน มิใช่วิธีการ โครงสร้างขององค์การเป็นแบบแนวราบ การติดต่อระหว่างกันเป็นไป
ตามแนวนอน เช่น กลุ่มเพ่ือร่วมงาน สมาชิกสภากาแฟ กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนนักศึกษา การบริหารการ
พัฒนาเป็นต้น๔๕ 
                ๒.๒.๓ หลักการให้บริการ   
                การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ 
ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและ
หรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของ การให้บริการที่ได้จัดไว้ เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของ
ลูกค้า๔๖   

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอให้
อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผล ของความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระท า
ดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้ ๔๗  

รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษาว่าการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวและประเพณีวัฒนธรรม ของสังคม เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษเพราะ
รู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่าง

                                                           
๔๕ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการ, กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 

๒๕๔๒). 
๔๖ Groonroos, Service management and marketing: Managing the moment of 

truth in  service competition, (Lexington: Lexington, 1990). 
๔๗ Kotler, Marketing management: Analysis planning implementation and 

control, (8th ed.), Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, 1997). 



๓๗ 

 

เคร่งครัดเพื่อให้การกระท าของตน เป็นไปอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง Weberได้อธิบาย
ว่าพฤติกรรมข้าราชการในระบบราชการ “ต้องปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง” (Sine irate 
studio-without hatred or passion) ๔๘    

การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึงบริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพน
เชนสกี้ โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเข้าถึงการบริการไว้ดังนี้   

๑. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่างบริการที่มี
อยู่ กับความต้องการของการรับบริการ   

๒. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง   
๓. ความสะดวก และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation)  

ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก   
๔. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ   
๕. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับ 

ลักษณะของผู้ให้บริการด้วย๔๙ ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัญของ การให้บริการ
ขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วย หลักการ ๓ ประการ คือ  

๑. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และท าได้ง่าย ทั้งนี้ โดยดู
จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการ สอบถาม
เรื่องอ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการ ที่ไม่เฉพาะเรื่องและ สอบถาม
เรื่องท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก   

๒. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ 
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการ แก่
ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ   

๓. การวางตัวเป็นกลาง (Affective neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการ โดย
จะต้อง ไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง   

ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งใน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถ 
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ   

                                                           
๔๘ Weber, The theory of social and economic organization, (Handerson & Parson 

Trans)   Handerson and Tallcott Parson (4th ed). (New York: The free Press, 1986). 
๔๙ Verma, B.M.,  Social justice and Panchyati Raj, (New Dehli: Naurang Rai for 

Mittal, 1986). 
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๑. การบริการเชิงธุรกิจ (Business service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่
เกดิ จากการให้บริการนั้นๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผล 
ก าไรเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการเองเกือบทั้งสิ้น เช่ น 
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนต่ า ร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณ ฯลฯ  

๒. การบริการสาธารณะ (Public service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐโดย
มี จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความ สงบสุข 
เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการด้าน 
การแพทย์ ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น  

ค านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึง ระดับของการบริการที่ส่งมอบโดย
ผู้ให้บริการต่อลูกค้า หรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับ ความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบ
บริการที่มีคุณภาพ (Delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบน
พ้ืนฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ๕๐    
                 ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้ ๒ ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค 
(Technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากบริการนั้น โดยสามารถที่จะ
วัดได้เหมือนกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ส่วนคุณภาพ เชิงหน้าที่ 
(Functional quality) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง๕๑   

คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่า หรือตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของ การรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้
เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการ ตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการ
เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวัง และการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร 
ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการจึง
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ การท าให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
(Confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง๕๒    

                                                           
๕๐ Lewis, J. M., & Bloom, S. C., Incorporation of time-continuity into sub - 

synoptic analysis  by using dynamic constraints, (Tellus, 30,1978). pp.496 – 515 
๕๑ Gronroos, C., The perceived service quality concept-a mistake, (Managing 

Service Quality, 11(3), 2011), p.150 - 152.  
๕๒ Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A., The behavioral consequences of 

service quality, Journal of marketing, 60 (1996), p.31 – 46.  
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การให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการให้บริการที่มี ลักษณะเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร 
โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ทรัพยากร และผลิตการบริการ
ให้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการจากความหมาย ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการ
พิจารณาโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบ (System approach) มีการมองว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และออกมา เป็นผลผลิตหรือ
การบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การประเมินผลจะ
ช่วยท าให้ทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดข้ึนว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะ เป็นข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เป็นปัจจัยนาเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะ จึงมีลักษณะที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ๕๓    
                  การให้บริการสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบที่ส าคัญคือ หน่วยงาน
ที่ให้บริการ (Service delivery agency) บริการ (The service) ซึ่งเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานที่
ให้บริการส่งมอบให้แก่บริการ (The service recipient) โดยประโยชน์ หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับ
นั้นผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซึ่งอาจสามารถวัดออกมาในรูป ของทัศนคติก็ได้๕๔    

บริการ หมายถึง การปฏิบัติ รับใช้ ให้ความสะดวกต่างๆ ในบริการ มีความหมายถึง 
กระบวนการ หรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้นๆ๕๕    

คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้ คือ ความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถใน การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ๕๖    

คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้ เป็นทัศนคติ ที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่า
จะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึง
พอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความ
พึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง๕๗    
                                                           

๕๓ Verma, B. M., Social justice and Panchyati Raj, (New Dehli: Naurang Rai for 
Mittal.1986). 

๕๔ Mccullough. J. S., Management in the public service: The best for effective 
performance, (New York: McGraw-Hill Book, 1983). 

๕๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 
๒๕๒๕). 

๕๖ วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์, คุณภาพในงานบริการ (Quality in Service) พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๔๓). 

๕๗ สมวงศ์ พงศ์สถาพร, เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ยูบีซีแอล 
บุ๊คส์, ๒๕๕๐). 
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คุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้ การบริการ (Service) หมายถึง “กระบวนการของ
การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น การกระท าที่เกิดจากจิตใจ
ที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค” การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็น การบริการที่ดี ผู้รับจะเกิดความประทับใจ หรือเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว   

ถ้าน าค าว่า “SERVICE” มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นค าเราจะพบ 
หัวใจขององคป์ระกอบของการบริการที่ดี    

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจผู้รับบริการ    
E = Early response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว    
R = Respecful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ    
V = Voluntariness manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ   
I = Image enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร    
C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ    
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ  
ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจ านวนมากและตอบสนอง 

ความต้องการที่ หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจ        
ไม่รวดเร็วทันกับความ ต้องการของผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้๕๘    

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลทั่วไปนั้น แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดยทุกบทบาทหน้าที่ย่อมต้องมี
ส่วนประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งทางตรง และทางอ้อมใน ลักษณะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม 
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ รูปแบบ ใหญ่ๆ คือ การเป็นผู้ให้บริการ และการ
เป็นผู้รับบริการ ซึ่งทุกคนต้องมีบทบาททั้งสองรูปแบบ พร้อม ๆ กันไป  

คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่ดี ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ         
๗ ประการ ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได้ ดังนี้   

๑. ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี้  เนื่องจากการ
บริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วน เกี่ยวข้องโดยตรง และโดยอ้อม 
ทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการที่ดี ต้องสามารถ บริหารจัดการให้สามารถควบคุม
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับ ระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ   

                                                           
๕๘ พรรณี  ชุติ วัฒนธาดา ,การบ ริการ ดี เป็ นอย่ า ง ไร , [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ ม า 

http://sabaisabai.20m.com/sabaigoodservice.html/2560. [๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

http://sabaisabai.20m.com/sabaigoodservice.html/2560.%20%5b๖%20ตุลาคม


๔๑ 

 

๒. ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายด้าน 
อย่างแท้จริงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสาหรับผู้รับบริการ   

๓. ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Tnique) ของตนเอง   
๔. การดูแลรักษา และเอาใจใส่  (Care)เ พ่ือให้ เกิดความพึงพอใจและกระจาย

ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม   
๕. ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้ง

สุขภาพ ร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการท างานโดยตรง 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First 
impression) ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้   

๖. ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดี       
ควรสร้างความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

๗. การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind) ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถรับรู้ และรู้สึก
ได้ ถึงจิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี จากพฤติกรรม การประพฤติตน และ ความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการ๕๙      

การบริการสาธารณะ โดยหลักการแล้ว การบริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคม
และบุคคลทั่วไป การด าเนินบทบาทส าคัญประการนี้ของ หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ความส าคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร จัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่านี้ ย่อมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดทิศทางในภาพรวม ของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อ
ระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจการ ให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่
สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการ ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้า
ผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้รากฐานของ การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐ
ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management: NPM) ที่ระบบราชการของ
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนทัศน์ ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงาน
ภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้ นอกจาก แนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการ
ยกระดับกาลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติ อยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
resource development) และมีการใช้ประโยชน์จาก ภาคเอกชนให้มากข้ึน๖๐  

                                                           
๕๙ วศิน อิงคพัฒนากุล, คุณลักษณะ ๗ ประการของผู้ให้บริการที่ดี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism. [๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
๖๐ ทศพร ศิริสัมพันธ์, การบริหารราชการแนวใหม่: บริบทและเทคนิควิธี , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: วิช่ัน พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย, ๒๕๔๙). 



๔๒ 

 

๒.๒.๔ ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ   
ความพึงพอใจในบริการของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ให้บริการทั้งหลาย ต่าง

หากลยุทธ์ทางการจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะท าให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ าอีก ดังนั้น ความพึงพอใจจึง เป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ 

๑. ผู้ให้บริการ กล่าวคือ ในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการนั้น สิ่งที่ผู้
ให้บริการ ควรจะต้องค านึงถึงและยึดถือ คือ    

๑.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ รูปแบบ 
การบริการที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้ โดยผู้
ให้บริการจะต้องท าการส ารวจ หรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายเสียก่อน 
จากนั้นจึงสามารถก าหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการบริการน่าประทับใจแก่ผู้มารับ
บริการได้    

๑.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของ การ
บริการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้รับบริการ โดยทั่วไป 
องค์การธุรกิจบริการจะท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลายๆ ด้าน เช่น อาคาร 
สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้ และ
ความสามารถในการให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการ เป็นต้น    

๑.๓ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวชี้คุณภาพ และความส าเร็จของงานบริการ 
เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีคุณภาพนั้น ผู้
ให้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการทางาน และเป็นสิ่งที่น าไปสู่ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ   

๒. ผู้รับบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับบริการมุ่งหวังต้องการจะได้จากการมารับบริการนั้น  
ก็คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี  ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็น ตัว
ผลักดันคุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการดังนี้  

๒.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ 
เอง ซึ่งมุ่งหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีจากการที่ได้ไปใช้บริการยังที่ต่างๆ ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึง และจัดให้มีอย่างเพียงพอ ท าให้เกิด การ
แข่งขันเพ่ือที่จะน าเสนอสิ่งที่ดีกว่าแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ    

๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ และ 
อาชีพบริการ เนื่องจากผู้ให้บริการที่มีความพึงพอใจในการท างานจะท างาน ด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท 



๔๓ 

 

สร้างสรรค์และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพ ในการบริการสูงขึ้นและงาน 
บริการกลายเป็นงานที่แพร่หลายมากขึ้น มีบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าสู่วงการธุรกิจ 
บริการมากขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ ส่งผลต่อลักษณะการบริการ ท าให้ผู้รับบริการ ได้รับ
การบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขนึ้ต่อไป  
                ๒.๒.๕ ความส าคัญของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

๑. เป็นการสร้างรายได้ในรูปแบบของเงินตราต่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้าง 
เงินตราต่างประเทศที่ส าคัญส าหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่นเดียวกับสินค้าออกอ่ืนๆ 
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างรายได้สูงที่สุด   

๒. เป็นการปรับและเพ่ิมดุลการค้า และบริการของประเทศ   
๓. เป็นการเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)   
๔. เป็นการกระจายรายได้ และการจ้างงาน ส่วนส าคัญที่เป็นหัวใจจากผลของการ

ท่องเที่ยว ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่งคือ ผลที่ได้จากการกระจายรายได้และการ
จ้างงานที่ เกิดข้ึนต่อประชาชนในประเทศ  

๒.๒.๖ ความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม   
๑. ช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้คนท้องถิ่นเกิดความสามัคคีในการ 

ช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ซึ่งเป็น
ทัพยากรมีค่าของท้องถิ่น เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว   

๒. ท าให้ประชาชนเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ที่เข้มแข็ง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่นของตนเอง เป็นการลด 
ปัญหาการย้ายถิ่นไปท างานนอกพ้ืนที่ และปัญหาความแออัดของสังคม   

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ 
พักผ่อน หย่อนใจ เป็นหนทางหนึ่งที่จะหลีกหนีจากสภาพชีวิตประจ าวันที่ตึงเครียดจากการท างาน 
และภาวะกดดันทางสังคม ซึ่งช่วยลดปัญหาทางสังคมในทางอ้อม   

๔. ช่วยให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการน าทรัพยากรในท้องถิ่น 
มาผลิต เป็นสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกขาย นอกจากจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมแล้ว ยังเพ่ิม 
รายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นด้วย   

๕. เสริมสร้างพ้ืนฐานของสังคมที่ดีในด้านความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเป็นเจ้าของ 
บ้านที่ดี และการยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเลือกเดินทาง 
มาประเทศไทย   

๖. ช่วยสร้างสันติภาพของโลก คือ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ต้องการให้เกิด 
ความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่ความเข้าใจกันระหว่างประเทศและ 
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เกิดสันติภาพของโลกในที่สุด การท่องเที่ยวจึงเป็นเสมือนสื่อน าไปสู่สันติภาพของโลก เสริมสร้าง 
ความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน 

๒.๒.๗ ความส าคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดึงดูด 

นักท่องเที่ยว ประเทศทั่วโลกได้เห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกันศึกษาการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่โดยให้สอดคล้องกับ 
ธรรมชาติ และท าลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ภายใต้โครงการ “โลกสีเขียว” (Green globe) ของ 
สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยใช้พ้ืนที่เกาะสมุย 
เป็นโครงสร้างน าร่อง ก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่เป็นการท่องเที่ยว 
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี และเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงมีการวางแผนก าหนดขีดความสามารถในการ 
รองรับ (Carrying capacity) ของแต่ละพ้ืนที่ท่องเที่ยว ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าถึง 
ธรรมชาติได้โดยป้องกันไม่ให้เข้าถึงธรรมชาติในส่วนที่บอบบาง   

๒.๒.๘ ประเภทของการท่องเที่ยว   
ในการจ าแนกถึงที่หมายปลายทางทางการท่องเที่ยว (Type of destination) หรือ

แหล่ง ท่องเที่ยว สามารถแบ่งเป็นประเภทของประสบการณ์ (Travel experience) ที่นักท่องเที่ยว
ได้รับ ออกเป็น ๗ ประเภท๖๑ คือ   

๑. การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic tourism) เป็นการเดินทางเพ่ือที่จะสังเกตการณ์ 
แสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงการไป 
เยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา    

๒. การท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural tourism) เป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสชีวิต 
และ บางกรณีก็เข้าไปร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่ได้สูญหายไปแล้ว หรือสัมผัสในท้องถิ่นเก่าที่มีสีสันดึงดูดใจ  
เช่น งานเทศกาลเครื่องแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น   

๓. การท่องเที่ยวเพ่ือประวัติศาสตร์ (Historical tourism) เป็นการท่องเที่ยวในด้าน 
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีที่เป็นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือน 
อนุสรณ์สถาน วัด วัง การแสดงแสง-เสียง เหตุการณ์ส าคัญในอดีต เป็นต้น   

๔. การท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental tourism) คล้ายการท่องเที่ยวเพ่ือ 
ชาติพันธุ์ กล่าวคือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกล แต่จะเน้นสิ่งดึงดูดใจ (attractions) ที่เป็น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเน้นชาติพันธุ์มนุษย์  การกลับคืนสู่ธรรมชาติและการชื่นชม   
ต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในกลุ่มนี้   
                                                           

  ๖๑ Smith, E. W., The lexicon webster dictionary. The United State of America: 
The English  Language Institute of America, 1977. 
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๕. การท่องเที่ยวเพ่ือการนันทนาการ (Recreational tourism) เป็นการเข้าร่วมแข่ง
กีฬา การอาบแดด การสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ      
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ   

๖. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business tourism) ได้แก่ การประชุม การพบปะกัน หรือ 
การสัมมนา ซึ่งมักจะรวมเอาการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน เมื่อมีการท่องเที่ยวเพ่ือ 
ธุรกิจเกิดขึ้นแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเที่ยวได้หลายประเภท บางแห่งเป็นทั้งแหล่ง 
ท่องเที่ยว เพ่ือนันทนาการ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการอะไร   

๗. การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็น
รางวัล แก่พนักงาน เพ่ือเป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน เพ่ือการดูงาน การประชุม 
ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและเพ่ือนันทนาการ 

๒.๒.๙ ประเภทของนักท่องเที่ยว   
นักท่องเที่ยว เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Tourist ซึ่งแปลว่า ท่องเที่ยวหรือ

ทัศนาจร หรือการเดินทางเป็นวงกลม (Circular trip) ที่มีจุดเริ่มต้นที่หนึ่งแล้วก็จะกลับมายังที่เดิม
ภายหลังจาก การเดินทางตามรายการหรือก าหนดการที่จัดไว้ล่วงหน้า๖๒   

นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนยังที่ต่างถิ่นอันมิใช่ถิ่นพ านักอาศัย 
ประจ าของบุคคลนั้น เป็นการเดินทางไปเยือนชั่วคราวด้วยการสมัครใจ มิได้เดินทางไปประกอบ 
อาชีพหารายได้แต่อย่างใด๖๓ ส่วนนักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาเยือนไม่ค้างคืน 
มาเพ่ือความเพลิดเพลิน ใช้เวลาพ านักอยู่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และ ผู้ที่มาเยือน หรือผู้มาเยี่ยมเยือน 
(Visitor) หมายถึงผู้ที่เดินทางไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งมิใช่ประเทศถิ่นพ านักอาศัยปกติ
ประจ าวันของตนเอง และการเดินทางไปเยือนนั้นจะเดินทางไป ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
วัตถุประสงค์ใดก็ได้ แต่ต้องมิใช่เข้าไปประกอบอาชีพหารายได้ ในประเทศนั้น๖๔  

จากนิยามดังกล่าว สามารถแบ่งผู้มาเยือน (Visitor) ออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ผู้มา
เยือน ที่ค้างคืน หรือนักท่องเที่ยว (Tourist)และผู้มาเยือนไม่ค้างคืน หรือ นักทัศนาจร (Excursionist)  
ซ่ึงพ านักอยู่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม รสนิยม และแบบแผนในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ไปจ าแนกนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่ม ดังนี้  

                                                           
๖๒ นิคม จารุมณี.การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว . (กรุงเทพมหานคร: โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๓๖). 
๖๓ อาทิตย์ ศิริธร, วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕. (กรุงเทพมหานคร: 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑). 
๖๔ McIntosh, R.W., & Goeldner, C., RTourism principles, practices, philosophies,  

(New York: John Wiley & Son, 1986). 
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๑. นักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลุ่มนี้ได้แก่นักท่องเที่ยวที่คิดหรือ 
สนใจ แต่ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตของตนเอง ชอบสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักกันดี ไม่ต้องการทดลอง
สิ่งแปลกใหม่ทั้งที่พัก อาหาร สิ่งบันเทิง และบุคคลใหม่ๆ ไม่ต้องการพบสิ่งยุ่งยาก และ มีเหตุการณ์ที่
ผิดปกติ   

๒. นักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเองปานกลาง เป็นพวกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มเน้น
ตัวเอง เป็นศูนย์กลางและกลุ่มเดินสายกลาง   

๓. นักท่องเที่ยวเดินสายกลาง เป็นพวกที่ไม่มากสุดไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้ชอบผจญภัย 
แต่ก็ไม่รังเกียจการทดลองใหม่ๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้   

๔. นักท่องเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอควร เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างเดินสาย
กลาง และกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย   

๕. นักท่องเที่ยวประเภทมีความสนใจหลากหลาย เป็นกลุ่มที่มีความสนใจกิจกรรม 
หลากหลาย เป็นพวกเปิดเผยและมีความมั่นใจในตนเอง ชอบผจญภัยอย่างมาก และเต็มใจออกไป 
เผชิญโชคเผชิญชีวิต การเดินทางจะเป็นช่องทางให้พวกเขาได้แสดงออกมาซึ่งความยากรู้อยากเห็น ได้
ทดลองของใหม่ๆ  ทั้งท่ีพัก อาหารการกิน และการบันเทิง   

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การศึกษา 
การสังเกต หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงการร่วมประชุมสัมมนาในสถานที่ ต่างๆ 
นักท่องเที่ยวแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่พวกพักค้างคืน เรียกว่านักท่องเที่ยวและพวกที่มาเที่ยว    
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง หรือไม่พักค้างคืน เรียกว่านักทัศนาจร นักท่องเที่ยวยังจ าแนกได้เป็นหลายกลุ่ม 
ตามพฤติกรรมและแบบแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลุ่มที่เน้นตัวเอง 
ปานกลาง กลุ่มท่ีเดินสายกลาง กลุ่มท่ีชอบความหลากหลาย และกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย 

๒.๒.๑๐ แนวคิดด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง   
มีการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลสอดคล้องกับหลักนิเวศวิทยาในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ชุมชน   
มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน   

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีผู้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้   

สมชาย สนั่นเมือง กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยว ซึ่งมีปัจจัยหลักส าหรับ
การท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนนั้น จะต้องมีกระบวนการและองค์ประกอบ หลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย   
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๑. แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพิจารณาท้ังในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน  ความพร้อมของ  
ชุมชนท้องถิ่น ความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการซึ่งหากในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวไม่พร้อม ก็ยังไม่
ควรเปิดให้ผู้คนเข้ามาเท่ียว ซึ่งท าให้ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวยังคงอยู่ตลอดไป   

๒. การบริการทางการท่องเที่ยว ในส่วนของการบริการทางการท่องเที่ยวสามารถ 
พิจารณาได้ ๒ ส่วน คือ ส่วนของการก ากับดูแลได้แก่ ภาครัฐ และส่วนของการด าเนินงาน ได้แก่ 
ภาคเอกชน ซึ่งการด าเนินงานของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะประกอบด้วย บริษัทน า
เที่ยว  มัคคุเทศก์ ธุรกิจที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก การขนส่ง ส าหรับในส่วน 
ของการก ากับดูแลภาครัฐจะมีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมายระเบียบที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆ 
และการก ากับดูแลในส่วนนี้ยัง หมายถึง การประสานงานท าความเข้าใจ และการก ากับให้ เติบโตของ
การบริการทางการท่องเที่ยวในทิศทางที่เหมาะสม   

๓. การตลาด ในส่วนของการตลาด จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการจัดวาง
สินค้า เพราะการตลาดเป็นส่วนส าคัญในการชักจูงให้ผู้ซื้อ (นักท่องเที่ยว) มาซื้ อสินค้า ดังนั้นในเชิง
ของ การตลาดจะต้องมีการท าความเข้าใจ ให้ชัดเจนว่ามีสินค้าทางการท่องเที่ยวคืออะไร และควร
เลือก กลุ่มผู้ซื้ออย่างไร๖๕     

สมพุทธ ธุระเจน กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ  ปัจจุบันได้ก าหนดขั้นตอนขอบเขต และ
รายละเอียดในการวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้   

๑. ส ารวจเบื้องต้น (Preliminary survey) เป็นการเข้าไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ 
ประเด็นที่ส าคัญหรือปัญหาที่เด่นชัด เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานอย่างกว้างๆ มุ่งในการที่จะ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการพัฒนาขนาดเล็กในระยะสั้น และน ามาประมวลวิเคราะห์เพ่ือใช้        
ในการศึกษาต่อไป   

๒. การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary study) เป็นการศึกษาแบบผสมผสานในทุกสาขา  
ทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้ อม แต่เป็นไปใน 
ลักษณะกว้างโดยสังเขป เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ โอกาส และทิศทางของการพัฒนาใน 
ขณะเดียวกันผลของการศึกษาก็จะชี้แนะแนวทางการด าเนินการแก้ปัญหาในระยะสั้นไว้ก่อนที่จะ 
จัดท าแผนหลักในรายละเอียดต่อไป   

๓. การท าแผนหลัก (Master plan) เป็นการศึกษาสาขาต่างๆ เช่นเดียวกับการศึกษา 
เบื้องต้น แต่มีรายละเอียดมากกว่าที่ส าคัญ คือ การก าหนดโครงการที่ควรจะพิจารณาตามระยะเวลา 
ก่อนหลัง รวมทั้งเสนอกลยุทธ์และแนวทางท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์   
                                                           

  ๖๕  สมชาย สนั่นเมือง, ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว, ททท., 
(จุลสารการท่องเที่ยว, ๑๗(๑), ๑๙, ๒๕๔๐). 



๔๘ 

 

๔. การศึกษาที่เหมาะสม (Feasibility study) เป็นการศึกษาสืบเนื่องจากแผนหลักโดย
ศึกษา ความเหมาะสมของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความเหมาะสม
ในทาง เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ และเสนอแนะลู่ทางท่ีเหมาะสม๖๖    

สรุปได้ว่า การพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ท าให้        
การท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ      
มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมของชุมชน ตลอดจนการบริการ   
การท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดมัคคุเทศก์น าชมแหล่งท่องเที่ยว บริการร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่
เหมาะสม   

๒.๒.๑๑ การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว   
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะต้องอาศัยทรัพยากรหลาย

อย่าง ทั้งก าลังคน ก าลังเงิน และระยะเวลา เช่น เดียวกับกิจกรรมหรือสาขาทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และ
แหล่งท่องเที่ยวจะพัฒนาไปในทิศทาง ขนาดที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร จะขัดแย้งหรือ
สอดคล้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ โดยส่วนรวมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนเป็น
ส าคัญ๖๗   

กระบวนการการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมี ๕ ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน คือ   
๑. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง และส ารวจภาคสนาม   
๒. การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูลที่ได้   
๓. การก าหนดปัญหา ข้อได้เปรียบ และ ข้อเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่   
๔. การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
๕. การก าหนดแผนงานของโครงการ  
ขั้นตอนทั้ง ๕ นี้ ในความเป็นจริงไม่สามารถแยกจากกันโดยเด็ดขาด แต่จะสัมพันธ์เกี่ยว 

เนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แต่เหตุที่แยกเป็น ๕ ขั้นตอนก็เพ่ือให้เข้าใจง่าย แต่อย่างไรก็ตาม 
ความเข้มข้น หรือรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการวางแผน 
หรือ เป้าหมาย   

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนการท่องเที่ยว ถือได้ว่า 
เป็นสาขาทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งในโครงสร้างใหญ่ทั้งหมด ดังนั้น ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนจึง 
ต้องอาศัยข้อมูลในด้านต่างๆประกอบ นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น เพ่ือให้ได้ 

                                                           
๖๖ สมพุทธ ธุระเจน, การพัฒนาการทองเท่ียว, สารนครศรีธรรมราช, ๒๗, ๑๒.(๒๕๔๐). 
๖๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว, [ออนไลน]์ แหล่งที่มา http:// 

www.tat.or.th./aboutdet.asp?id. [๓ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
 

http://www.tat.or.th./aboutdet.asp?id


๔๙ 

 

ระดับกว้าง และแหล่งท่องเที่ยวจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาในด้าน
อ่ืนๆ ข้อมูลที่ต้องการในการวางแผนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ คือ   

๑. สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของพ้ืนที่ ได้แก่ สภาพกายภาพของพ้ืนที่ ประกอบด้วย    
  ๑.๑ ที่ตั้งและขอบเขตการปกครอง    
  ๑.๒ สภาพภูมิประเทศ เช่น ความสูงของพ้ืนที่ แหล่งน้ า    
  ๑.๓ สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝนตก ทิศทางลม ฤดูกาล    
  ๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งแร่    
  ๑.๕ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ลมมรสุม    
  ๑.๖ การใช้ที่ดิน    
  ๑.๗ ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่    
  ๑.๘ การนับถือศาสนา    
  ๑.๙ สภาพการศึกษา    
  ๑.๑๐ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเล่น กีฬาท้องถิ่น   
๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยว    
  ๒.๑ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ ป่าเขา น้ าตก ชายหาด    
  ๒.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ศาสนา  
 ๒.๓ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม/ กิจกรรม    
  ๒.๔ งานประเพณี กีฬา การละเล่นส าคัญ เอกลักษณ์ท้องถิ่น    
  ๒.๕ หัตถกรรม สินค้าท่ีระลึก   
๓. ตลาดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย    
  ๓.๑ จ านวนและที่มาของนักท่องเที่ยว    
  ๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ  
  ๓.๓ การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน และแต่ละสถานที่ ช่วงเวลา 

และ จ านวนนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวสูงสุดและต่ าสุด    
  ๓.๔ โครงสร้างนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือ ชาว

ต่างประเทศ อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ มาเท่ียวส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม    
  ๓.๕ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว   
๔. ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย    
  ๔.๑ เส้นทางและโครงข่ายการคมนาคม ทั้งภายในพ้ืนที่เองและ พ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น 

สภาพเส้นทางถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน หรือจ านวนรถโดยสารสาธารณะ    
  ๔.๒ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์    



๕๐ 

 

  ๔.๔ ความพร้อมของเมือง เช่น จ านวนร้านค้า สถานบริการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ     
   ๔.๔ ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น จ านวนและสภาพโรงแรม และห้องพัก ราคาที่

พัก การกระจายตัวของที่พัก   
สรุปได้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ตลาด การท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวการวางแผน ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
แต่ละที่ ไม่เหมือนกันที่ใดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดีกว่า ย่อมมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมาก แต่สิ่งที่ส าคัญจะต้องวางแผน ส ารวจภาคสนาม เพ่ือจะได้รู้จักพ้ืนที่ สัมผัสความรู้สึกและ
ปัญหาของ แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่งด้วยตัวเอง อันจะเป็นข้อมูลประกอบอีกประการหนึ่งในการ
ประเมิน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งว่ามีมากมีน้อยต่างกันอย่างไร 
               ๒.๒.๑๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว    

องค์ประกอบทางการบริหารที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องหันมาให้ความ
สนใจงานด้านการบริหาร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของ
หน่วยงานที่ตั้งไว้ซึ่งประกอบด้วย คน เครื่องจักร เงิน วัสดุสิ่งของ และนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัจจัย
ทางการบริหารอีกกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จของงาน ในองค์การอันประกอบไปด้วย เรื่อง
การตลาด วิธีการปฏิบัติ การจูงใจในการปฏิบัติงานและวิธีการ บริหารจัดการ๖๘    

ทรัพยากรหรือองค์ประกอบทางการบริหารว่า ประกอบไปด้วย ๔M’s คือ Man, 
Money, Material and Management ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ในการบริหาร๖๙    

องค์ประกอบทางการบริหาร (Administrative resources) ที่ใช้ในการบริหารงานที่
ส าคัญมีอยู่ ๔ ประการ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีจัดการ เพราะเหตุผลว่าในการบริหารงานเกือบ
ทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัย คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการ จัดการ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญไม่ว่า
การบริหารนั้นจะเป็นการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ ก็จะมีองค์ประกอบคล้ายกัน๗๐     

องค์ประกอบของการบริหารไว้ในหนังสือ คู่มือนักบริหารสาธารณสุข ไว้ว่าองค์ประกอบ
ของการบริหาร (Administrative factor) ประกอบด้วย ๘ ประการ คือ คนหรือบุคลากร เงินหรือ
งบประมาณ วัสดุและ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตลาดขวัญและก าลังใจ อ านาจหน้าที่และเวลา   

กรองแก้ว โคตรภูเวียง  ยังได้มีการกล่าวถึง  องค์ประกอบทางการบริหารว่าควรจะ
ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการบริหาร จัดการ
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทางการบริหารที่นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ประกอบไป

                                                           
๖๘ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙). 
๖๙  ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙). 
๗๐ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๖). 



๕๑ 

 

ด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า องค์ประกอบที่เป็นพ้ืนฐานในการ บริหารงานไม่ว่า
ทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนั้น ประกอบไปด้วยคน เงินหรืองบประมาณที่จะน ามาใช้ในการ
บริหารงาน วัสดุและอุปกรณ์ และวิธีการบริหารหรือกระบวนการในการบริหาร จัดการของผู้บริหารที่
จะน ามาใช้ในองค์การของตนเอง เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ องค์การที่ได้ก าหนดเอาไว้๗๑

  

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว  
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ 

ประกอบด้วยหลายมิติ (Multi-dimensional Concept) ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเกษตร 
ยั่งยืน พลังงานยั่งยืน สังคมยั่งยืนและด้านเศรษฐกิจยั่งยืน ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนจึงประกอบไว้หลายมิติ เช่น องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization: WTO) ได้ก าหนดหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ไว้ว่า 
“ลักษณะของการ ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นคาดหมายให้น าไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิถีทาง
ที่ตอบสนองต่อความ ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่ง
บูรณภาพทางกระบวนการ ทางนิเวศวิทยาที่จ าเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่
เอ้ือต่อชีวิต” เพ่ือให้เกิดความ ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน 
จึงได้รับความนิยมและแพร่หลาย ค่อนข้างมาก  

ในการประชุม Globe'90 ณ ประเทศคานาดา ได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แบบยั่งยืนว่าหมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
ผู้เป็น เจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่า ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การ
ท่องเที่ยวนี้ มีความหมายถึง การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
และ ความงาม ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิ เวศ
ด้วย”เช่นเดียวกับองค์การการท่องเที่ยวของแคนาดา (Tourism Canada, ๑๙๙๐, p. ๓) ที่ได้
กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) ว่าเป็นการ
จัดการ ทรัพยากรในลักษณะที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุนทรียภาพ แต่ใน ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม กระบวนการที่จ าเป็น
ทางนิเวศวิทยา  ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบสนบัสนุนชีวิต (Life Support System)   

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่า เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ใช้ทุนจาก
ธรรมชาติอย่างประหยัด ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถ น ากลับมาใช้ใหม่ ในที่นี้หมายถึงท้องถิ่น
                                                           

๗๑ กรองแก้ว โคตรภูเวียง, “การบริหารระบบบริการสาธารณสุขเขตเมือง: กรณีศึกษาศูนย์บริการ 
สาธารณสุขชุมชนชีท่าขอน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,” รายงานการค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓). 



๕๒ 

 

ได้มีโอกาสตั่งแต่เริ่มรับรู้ ตัดสินใจมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ เหล่านี้ถือเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ 
พิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุน ทางเศรษฐกิจที่ด ารงอยู่  การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนว่า หมายถึง “การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนนั้นจ าเป็นต้อง
พิจารณามิติด้านสังคม เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ขนานกันไปตลอดในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวนั้น เป็นการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดย
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  เสื่อมโทรมต่อทรัพยากรนั้น ๆ   

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีข้อควรค านึงที่ส าคัญ อยู่ ๘ ประการคือ  
๑) การพัฒนาแบบยังยืนควรจะค านึงถึงความต้องการของชุมชนในการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว นั้นๆ ว่า คนในชุมชนต้องการที่จะเปิดชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่
พร้อมที่จะ เปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ควรจะชะลอไปก่อน มิฉะนั้นจะเกิดการทะเลาะเบาะ
แวงกันของคนใน ชุมชน ซึ่งจะทาํให้ภาพลักษณ์ของชุมชนแย่ลง แต่ถ้าหากคนในชุมชนพร้อมใจกัน
เห็นด้วย กับการเปิด ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบ
ต่อไป  

๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรค านึงถึงความต้องการของตัวนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นต้องการอะไรจากชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งความ
ต้องการเหล่านี้ จะเป็นแนวทางในการจัดหา เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
เพ่ือสร้างความ พอใจให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวมากข้ึน จะท าให้ชุมชนเหล่านั้นมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย  

๓) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะต้องค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง 
ท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย ว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรที่มีแล้ว หากมีแล้วมีเพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะต้องเพ่ิมจ านวนเท่าใด ซึ่งค าถามเหล่านี้เป็นแนวทางใน 
การพิจารณาจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างมรีประสิทธิภาพ  

๔) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรค านึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมใน แหล่งท่องเที่ยวนั่นว่า จะถูกกระทบหรือถูกท าลายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาใน
การดูแลรักษา คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และด ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น  

๕) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรค านึงถึงขีดความสามารถของชุมชนในการรับรองการ
ท่องเที่ยว ว่าจะสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางในการ
พิจารณาและ ก าหนดปริมาณและ มาตรฐานของการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ



๕๓ 

 

ท่องเที่ยว พร้อมทั้ง กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และพิจารณามาตรการจ ากัดของ
นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนด้วย  

๖) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องค านึงถึงประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
แหล่ง ท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งจะท าให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการท่องเที่ยว และ
พัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย  

๗) การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ควรค านึงถึงสิ่งปลูกสร้างในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ    
ว่า มีความ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือไม่ ชุมชนเน้นการจัดการความสะอาด ความ
สะดวกสบาย ตามมาตรฐานสากลหรือไม่ ท าให้สะท้อนถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นสามารถท า ให้เกิด
เอกลักษณ์ท่ีมีเสน่ห์ เฉพาะตัวของท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล  

๘) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรค านึงถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอ่ืนทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันว่า แหล่งท่องเที่ยวแหล่งนั้นมีการจัดการ
และพัฒนาอย่างไร จึงประสบผลส าเร็จ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้มีความยั่งยืนมากขึ้น๗๒   

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือ การพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากการวาง
แผนการพัฒนา และด าเนินการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เพ่ือคงไว้ ซึ่งคุณค่าความเป็น
เอกลักษณ์ และรักษามาตรฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ ประเพณี ตลอดจนสงวนรักษา
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ยาวนานที่สุด ๗๓    

สรุปความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ ยั่งยืนว่า หมายถึง การพัฒนาทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุนทรียภาพโดยใช้
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษา เอกลักษณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดกาลยาวนานที่สุด  ๗๔      

หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน  
๒) การสร้างความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๓) การจ้างงานที่มีคุณภาพ  
๔) การแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  

                                                           
๗๒ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการทองเที่ยวธุรกิจที่ไมม ีวันตายของประเทศไทย, 

กรุงเทพมหานคร: ซี.พี.บุคสแตนดารด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘ - ๑๙. 
๗๓ ชาตรี แกวมา, “แนวทางพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดรอยเอ็ด,” วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
๗๔ ร าไพพรรณ แกวสุริยะ, หลักการจัดการการท่องเที่ยวอยางยั่งยืน, [ออนไลน์] แหล่งที่มา 

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf, [๒ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf


๕๔ 

 

๕) การใช้ทรัพยากรก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด  
๖) การวางแผนระยะยาว  
๗) ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม   
๘) การสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาด้านต่างๆ  
๙) ความร่วมมือระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ  
๑๐) การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ  
๑๑) การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว  
๑๒) การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ  
๑๓) การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
๑๔) การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ  
๑๕) การเสริมสร้างลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ  
๑๖) การค านึงถึงความสามารถในการรองรับ  
๑๗) การรักษามรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน   
สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

ให้มี ความยั่งยืนและมีเอกลักษณ์ดังเดิม เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างสม่ าเสมอ แม้จะมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรม ท้องถิ่นจะต้องเป็นผลกระทบน้อยที่สุด จึงสามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไว้ได้
ยาวนานที่สุด๗๕  

 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
สุพัตรา กลับดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาเฉพาะ

การล่องเรือท่ีตลาดริมน ้าดอนหวาย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่าสภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตลาดริมน ้าดอนหวาย มีศักยภาพสูงส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพราะมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาเป็นแหล่งจ าหน่ายอาหาร
และสินค้าทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่ง

                                                           
๗๕ เทิดชาย ชวยบ ารุง, บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง 

ยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒). 



๕๕ 

 

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ ามีวัดริมน ้าที่ส าคัญ เช่น วัดไร่ขิง เป็นที่
นบถือของคนท่ัวไป และประวัติของชุมชนริมน้ าการด ารงชีวิตในอดีต เรือนไม้ทรงไทยโบราณริมน้ าที่มี
ประวัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส าคัญ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ของแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีลักษณะเด่นบางแหล่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ประวัติชุมชนริมน้ า
และด้านการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ าคือ มีการก าหนดหรือแบ่งพ้ืนที่ในการ
เดินเรืออย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีก าหนดพ้ืนที่ธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ๗๖ 

พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาชุมชนประตูจีนและชุมชนป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เข้าใจในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับดีชุมชนเห็นว่ารัฐมีการ
จัดการเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุด คือ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาล อบจ. ส่วนองค์กรเอกชน  ไม่มีส่วนในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่นกับชุมชน ร้านค้าที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ท าให้ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นในด้านการบริหารจัด การของชุมชนเองได้มี คณะกรรมการชุมชนที่ชัดเจน 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารงานท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการวัด คณะกรรมการกลุ่ มกองทุนหมู่บาน 
ปัญหาอุปสรรคส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่าขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องท าให้ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ขาดงบประมา
สนับสนุน ภาครัฐควรจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงอนุรักษ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม๗๗ 

สมภพ สายมา ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับ
ชุมชน บ้านศรีนาป่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยชุมชนพบว่าชุมชนได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก
หน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้น าองค์ความรู้ดานภูมิสังคมมาประยุกต์ใช้โดยน าสภาพแวดล้อมที่เป็นภูมิ
ประเทศที่ยงคงไว้เป็นธรรมชาติมาจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท าให้เกิดการจัดการด้านต่างๆ เกิดการมี
ส่วนร่วมในชุมชนในการที่จะมี การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชนเอง และมี

                                                           
๗๖ สุพัตรา กลับดี, “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาเฉพาะกรณีการล่องเรือที่ตลาดริมน้ า

ดอนหวาย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕). 

๗๗ พรทิพย์ วีระสวัสดิ์, “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษา ชุมชนประตูจีน และชุมชนป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จัดหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงาน
ผลการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑). 



๕๖ 

 

กิจกรรมนันทนาการทางการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน จ านวน       
๘ กิจกรรมหลัก คือ ๑) กิจกรรมศึกษาพืชพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ ๒) กิจกรรมศึกษาการด ารงชีวิต
ของสัตว์ป่า (บนผืนใกล้เมือง) ๓) กิจกรรมถ่ายรูปชมวิถีธรรมชาติ ๔) กิจกรรมฟังเสียงนกร้อง/ดูนก
ธรรมชาติบนป่าดอยหลวงป่าเมี่ยงเขาสูงสลับซับซ้อน (ดอยเขาเก๊า) ๕) กิจกรรมศึกษาสมุนไพรป่า
ท้องถิ่น (สมุนไพรภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน)  ๖) กิจกรรมประกอบอาหารป่าพ้ืนเมืองท้องถิ่น (วัฒนธรรม
ชุมชน) ๗) กิจกรรมเล่าขานต านานโบราณ (วัฒนธรรมชุมชน) ๘) และกิจกรรนันทนาการรอบกองไฟ
และกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น 

ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน 
พบว่า ชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่และได้นาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมาเป็นจุดเด่น
และพัฒนาเป็นกิจกรรม ท าให้เกิดความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
โดยจะเห็นได้จากความสามัคคีในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ประชาชนมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น๗๘ 

พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเกราะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ” ผล
การศึกษาพบว่า๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะ
เกร็ดประกอบด้วยการมี ส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ๑) ร่วมศึกษาค้นหาปัญหา  ๒) ร่วมในการวางแผน    
๓) ร่วมในการด าเนินงาน ๔) และร่วมในการติดตามผล เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทั้ง ๔ ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง ๒) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ คือ อายุ อาชีพ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การคาดหวังใน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความเชื่อถือในตัวผู้น าชุมชน และการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และพบว่าอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะ
เกร็ดขาดงบประมาณสนับสนุนแก่ชุมชน และรองลงมาได้แก่ปัญหาจากรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มี
จ านวนมากวิ่งเร็วและส่งเสียงดัง และปัญหาสุนัขจรจัดที่มีจ านวนมาก๗๙ 

ชนิกา จึงวิสิฐธน ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุง
ล าน้ าแม่น้ าข่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมี

                                                           
๗๘ สมภพ สายมา, “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชน บ้านศรีนาป่าน ต าบล

เรือ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน”, วิทยานิพพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒). 
๗๙ พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:  ศึกษา

เฉพาะ กรณี ชุมชนเกาะเกร็ ด อ า เภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี ” ,  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๔). 



๕๗ 

 

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรุงล าน้ าแม่ข่า และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้ องการพัฒนา
ปรับปรุงล าแม่น้ าข่า ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้ค าถามแบบสัมภาษณ์แบบเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่ข่าระดับต่ า และตัวแปร
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน การใช้ประโยชน์จากล าน้ าแม่ข่า และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง
ล าน้ าแม่ข่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของล าน้ าและแหล่งน้ าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่ข่า๘๐ 

นางสาวรัฐกานต์ สามสี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่เดิน
ทางเข้ามาเท่ียวในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 
๒๐-๒๙ ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับรายได้ต่อ
เดือน ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท ภูมิล าเนาอยู่ภายใต้ ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวไม่พักค้างคืนใช้
ยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายส าหรับการการเดินทางท่องเที่ยวต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท มีความถี่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ๑ - ๒ ครั้งต่อปี เลือก
เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดินทางร่วมกับครอบครัวและส่วนใหญ่ให้อันดับความ
สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวทีมีอยู่/กิจกรรมที่อยากให้มีในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม คือ พักผ่อน
ริมหาด มากที่สุด รองลงมามีกิจกรรมการเล่นน้ าทะเล และกิจกรรมปิกนิก ทั้งนี้นักท่องมีระดับความ
ต้องการใช้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงระดับ
ความต้องการใช้องค์ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านพ้ืนที่ ๒. ด้านการมี
ส่วนร่วม ๓. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ 
จากการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถแบ่งตามเขต ได้ดังนี้คือ เขตบริการ เขต
นันทนาการ เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตหวงห้าม เขตฟ้ืนฟูสภาพ ธรรมชาติ๘๑ 

                                                           
๘๐ ชนิกา จึงวิสิฐธน, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพันาและปรับปรุงล าน้ าแม่น้ าข่า เขต

เทศบาลนคนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม, 
(นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 

๘๑ นางสาวรัฐกานต์ สามสี, “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัด
ตรัง”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
๒๕๕๘). 
 



๕๘ 

 

บุญพา ค าวิเศษณ์ ได้ท าการศึกษา “ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านวัดเขา ต าบลโคกกลอย 
อ าเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา พบว่า ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี 
มากที่สุด การประกอบอาชีพมีอาชีพรับจ้างและท าธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ 
ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนหมู่บ้านวัดเขาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
กลอย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติห้องน ้าสาธารณะ ศาลานั่งพัก ระบบรักษาความปลอดภัย มีแหล่งน ้าดื่มน ้าใช้สะดวก 
ประปาท้องถิ่นประปาภูมิภาค บ่อน้ าดื่ม และน้ าจากธรรมชาติ 

๒. แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านวัดเขาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

( ̅ = ๔.๔๓,S.D =.๒๖๖ ) ซึ่งพบวา  ่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅= ๔.๕๑,S.D =.๓๖๑ ) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักแรมเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว(Attractions and Accommodation) ด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของ
ชุมชนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) และด้านกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยู่ในระดับ

มาก( ̅ = ๔.๔๓,S.D =.๓๙๑,  ̅ = ๔.๔๓,S.D =.๓๕๓,  ̅ = ๔.๔๑,S.D =.๔๙๑และ ̅ = ๔.๓๗,   
S.D =.๔๗๗)ตามล าดับ๘๒ 

พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ ได้ท าการศึกษาวิจัย “การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือเกิดรายได้เพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ปรากฏว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนชุ่มน้ าหนอง
ไชยวาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นในข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้     
รัฐจึงควรตระหนักถึงการได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้ของชุมชนอย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการให้

                                                           
๘๒ บุญพา ค าวิเศษณ์ “ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมี

ส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา”, รายงานการวิจัย, 
(วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๗). 



๕๙ 

 

ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันจะน าไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด๘๓

     

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัย 
๑. ตลาดน้ าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามถือได้ว่ามีอาหารอร่อยหลากหลายอย่างโดยเฉพาะในอ าเภอ   

อัมพวาต้องบอกว่าเป็นแหล่งรวมอาหารการกินที่ อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้สังเกตุได้
จากบทกวี “กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน” ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เนื่องจากอัมพวาเป็นเมืองประสูติของรัชกาลที่ ๒ รวมทั้งเป็นเมืองราชนิกุล คือ เป็นที่ประสูติ
ของพระบรมราชินีรัชกาลที่  ๑ และ ๒ รวมไปถึงการเสด็จประพาสต้นยังคลองอัมพวาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึง ๒ ครั้ง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อัมพวาจะเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญในอดีต ท าให้มีตลาดน้ าขนาดใหญ่และมีชุมชนริมน้ าที่เป็นศูนย์กลางด้าน
การค้า ถึงแม้ว่าการพัฒนาการคมนาคมทางบกในภายหลังจะท าให้ตลาดน้ าค่อยๆถูกลดความส าคัญ
ลงไป แต่ความเจริญของชุมชนริมคลองอัมพวาแห่งนี้ ยังคงให้เห็นในงานสถาปัตยกรรมต่างๆทั้งบ้าน
ไม้ เรือนไทย ห้องแถวไม้ เรือนแพ ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๕๐-๑๐๐ ปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการจะอนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ าเอาไว้จึงท าให้ “ตลาดน้ าอัมพวา”    
ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเนื่องจาก “ตลาดน้ ายามเย็น” แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักจึง
ท าให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเวลาอันรวดเร็วหลายๆคนยกให้ที่แห่งนี้เป็นจุดหมาย
ปลายทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพ่ือที่จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคเล็กๆ พร้อมกับการพักผ่อน
เดินชมวิถีชีวิตในชุมชนริมคลองที่เรียบง่าย และท่ีพลาดไม่ได้เลยคือการเลือกชิมอาหารพ้ืนบ้านทั้งคาว
หวาน ที่มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขาย รวมถึงร้านรวงบนบกที่เปิดติดๆกันทั้งสองฝั่งคลอง ตลอดความ
ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตรของชุมชน 

จุดเด่นหนึ่งของตลาดน้ าอัมพวาที่ท าให้ใครหลายๆ คนติดอกติดใจนั่นก็คือการได้เลือก
ชิมและช็อปของอร่อยแบบเต็มพิกัด ถ้าใครมาแล้วไม่อ่ิมจนพุงกางก็เป็นต้องช็อปสนุกชนิดสองมือหอบ
หิ้วไม่ไหวกันเลยทีเดียว เรือพายขายอาหารที่จอดเรียงรายอยู่ริมคลองนั้นหลักๆจะเป็นอาหารทะเล
เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปลาหมึกย่าง ปูเผา หอยเชลล์ย่าง รวมถึงกุ้งแม่น้ าตัวโตๆเผากันให้เห็นๆ ส่วน
อาหารอ่ืนๆ ก็มีเช่นกันทั้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือ ผัดไท หอยทอด หมูสเต๊ะ ซึ่งมีให้เลือกหลายเจ้ามากๆ ใคร
ถูกใจร้านไหนก็จับจองที่นั่งริมน้ าไว้ได้เลยหรือจะหาซื้อมานั่งกินตามมุมต่างๆ ที่มีการจัดสถานที่ไว้ให้
                                                           

๘๓ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์, “การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”, การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , 
ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๐), ๓๐ – ๓๔. 

 



๖๐ 

 

นอกจากนี้ยังมีขนมหวานอีกนานาชนิดทั้งที่คุ้นตากันดีอย่าง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น 
ข้าวเกรียบว่าว ขนมหม้อแกงในหม้อดินเผา ขนมถ้วย เฉาก๊วย รวมไปถึงขนมไทยโบราณที่หากินยากๆ 
ที่ตลาดน้ าอัมพวาก็ยังมีให้ได้ซื้อหามาลองชิมกันอยู่ เช่น ขนมลืมกลืน ขนมรังไร ขนมล าเจียก ขนมวุ้น
ในไข่ เป็นต้น หมดจากเรื่องหาของอร่อยให้ปากท้องแล้ว ตลาดน้ าอัมพวายังมีกิจกรรมอ่ืนๆที่น่าสนใจ
อีก เช่น การนั่งเรือไปไหว้พระริมแม่น้ าแม่กลอง หรือการนั่งเรือออกไปดูหิ่งห้อยที่บินออกมาเปล่งแสง
ยามค่ าคืน เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตริมน้ าของชาวอัมพวาที่เรียบง่ายและเงียบสงบ ส าหรับคนที่ชื่นชอบ
เพลงเก่าคงพลาดไม่ได้เลยกับ “บ้านครูเอ้ือ สุนทรสนาน” ศิลปินเอกแห่งอัมพวาภายในบ้านจะมีข้าว
ของเครื่องใช้ส่วนตัวของครูเอ้ือจัดแสดงไว้ให้ชมอีกทั้งยังมีซีดีเพลงผลงานของครูเอ้ือให้ได้เลือกซื้อหา
ด้วย ส่วนสุดท้ายคือพ้ืนที่เรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวา ที่มีร้านชานชาลาเป็นส่วนเชื่อมโยงพ้ืนที่สวนกับ
บริเวณริมน้ าเข้าด้วยกันซึ่งบริเวณของร้านชานชาลาที่เป็นร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มและของว่างจะมีที่ 
นั่งจัดเตรียมไว้มากมายใครเดินเล่นเหนื่อยๆ ก็สามารถมานั่งพักได้แต่ถ้าใครยังไม่จุใจกับบรรยากาศ
ของอัมพวา อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ าอย่างใกล้ชิดก็สามารถเลือกพักค้างคืนตามโฮมสเตย์ที่กระจาย
ตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของตลาดน้ าอัมพวาได้ ถ้าลองได้มีโอกาสมาพักที่นี่สัก ๑-๒ คืนรับรองว่าจะต้อง
ติดใจในความเรียบง่ายและความมีชีวิตชีวาของชุมชนอัมพวาแห่งนี้อย่างแน่นอน 

รายละเอียดการเข้าชม ตลาดน้ าอัมพวา หรือ ตลาดน้ ายามเย็น 
วันและเวลาที่ท าการ วันศุกร์-วันอาทิตย์ 
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
ที่จอดรถ ลานจอดของวัดอัมพวัน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
ที่จอดรถพ้ืนที่ส่วนบุคคล (เสียค่าบริการ) 
การเดินทางรถส่วนตัว จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถนนพระราม ๒ (ถนน

ธนบุรี-ปากท่อเดิม) เมื่อไปถึงหลักกิโลเมตรที่ ๖๓ ให้ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับเข้าตัวเมือง
สมุทรสงครามผ่านตัวเมืองจาก นั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (สมุทรสงคราม-บางแพ) ถึงสามแยก
อัมพวาให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าอัมพวาวิ่งตรงมาเรื่อยๆ ทางเข้าตลาดน้ าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

การเดินทางรถโดยสาร ขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งถนนพหลโยธิน บริเวณใต้ทาง
ด่วนที่คิวรถตู้สายกรุงเทพ-แม่กลอง ค่าโดยสาร ๖๐-๗๐ บาทลงรถตู้ที่ตลาดแม่กลองแล้วเดินมาแถวๆ 
ตลาดจะมีคิวรถสองแถวไปโรงเจตรงตลาดน้ าอัมพวาค่าโดสาร ๑๐ บาท๘๔ 

 
 

                                                           
๘๔ ตลาดน้ าอัมพวา, [ออนไลน์] แหล่งที่มา, https://www.thetrippacker.com/th/review 

Amphawa (Floating Market, 2438), [๒ ตุลาคม ๒๕๖๑].  

https://www.thetrippacker.com/th/review
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๒. อุทยานร.๒ 
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือที่มักเรียกกัน

ติดปากว่า “อุทยาน ร.๒” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรม อันงดงาม
ไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สถานที่ตั้งอุทยาน ร.2 นั้นพระราชสมุทรเมธีเจ้าอาวาสวัด
อัมพวันเจติยาราม เป็นผู้น้อมเกล้าฯถวายเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในอุทยานมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่น เรือนไทยหมู่ 5 หลัง ที่ใช้เป็น
ส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ ๒ และเรือนไทยหนึ่งในห้าหลังนี้ได้
จัดเป็น “พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๒ 
ศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย และหัวโขน ภายในเรือนไทย
ยังได้จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ ๒ ไว้ เช่น หอนอนหญิง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณ์
ความเป็นอยู่ของหญิงโบราณ ห้องครัวไทย รวมถึงห้องน้ าของชนชั้นกลาง สามารถเดินชมได้อย่าง
ใกล้ชิดแต่ห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพภายในเรือนไทยเป็นอันขาด ถัดจากพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยแล้วใกล้กันยังมี “พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา” ซึ่งภายในได้มีการจัดแสดงถึง
เอกลักษณ์ของอ าเภออัมพวาทั้งเรื่องวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ า การท าเกษตรกรรม การประมงพ้ืนบ้าน 
อาหารการกิน และวัดวาอารามโดยรอบ วัฒนธรรมประเพณีส าคัญของชาวอัมพวารวมถึงเรื่องการ
ดนตรีซึ่งอัมพวาถือเป็นสถานที่เกิดของศิลปินเอกทางด้านการดนตรีหลายท่าน เช่น หลวงประดิษฐ
ไพเราะ ครูเอ้ือ สุนทรสนาน และทูล ทองใจ ถ้าใครอยากฟังเพลงในยุคสมัยต่างๆ จากศิลปินเอก
เหล่านี้ภายในพิพิธภัณฑ์ก็มีตัวอย่างเพลงให้เลือกฟังด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี “โรงละครกลางแจ้ง” 
สถานที่ที่ใช้จัดแสดงโขนถวายหน้าพระที่นั่งในงานประจ าปีของอุทยาน ร.๒ ที่จัดขึ้นเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวมถึง “สวนพฤกษชาติ” ที่รวบรวม
พรรณไม้ต่างๆ ในวรรณคดีไว้กว่า ๑๔๐ ชนิด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เช่น 
ยี่สุ่น ช้างโน้ม สารภี และมะพร้าวพญาซอ เป็นต้น ภายในส่วนนี้จะมีหุ่นจ าลองตัวละครในวรรณคดีใน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เช่น ไกรทอง สังข์ทอง รามเกียรติ์ วาง
กระจายไปตามที่ต่างๆของสวน ซึ่งช่วยให้ความเพลิดเพลินในการชมพันธุ์ไม้มากขึ้นไปอีกหลายเท่า 
และเมื่อเดินมาจนถึงส่วนในสุดของอุทยาน ร.๒ ที่เป็นพ้ืนที่ติดแม่น้ าแม่กลองจะมีศาลาและพ้ืนที่
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเราสามารถนั่งเล่นรับลมริมน้ าได้ หรือจะนั่งดื่มเครื่องดื่มจากร้านค้าในบริเวณนั้น 
บางครั้งท่ีบริเวณท่าน้ าของอุทยาน ร.๒ จะมีชาวบ้านพายเรือมาขายของตลอดเวลาชั่วโมงกว่าๆ ที่เรา
ได้เดินชมอุทยาน ร.๒ ท าให้เราได้เห็นและได้ซึมซับถึงศิลปะวัฒนธรรมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไว้อย่าง
มากมาย  



๖๒ 

 

รายละเอียดการเข้าชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย หรือ อุทยานร.๒ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันและเวลาที่ท าการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. 
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท 
ราคาเดียวกันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 
ที่จอดรถ ๔๐ คัน 
การเดินทางรถส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถนนพระราม ๒ เมื่อ

ไปถึงหลักกิโลเมตรที่ ๖๓ ให้ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามผ่านตัวเมือง 
จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (สมุทรสงคราม-บางแพ) ถึงสามแยกอัมพวาให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้า
อัมพวา วิ่งตรงไปผ่านตลาดน้ าอัมพวาข้ามสะพานคลองอัมพวา ตรงไปผ่านวัดอัมพวันแล้วจะเห็น
อุทยาน ร.๒ อยู่ทางด้านซ้ายมือ 

การเดินทางรถโดยสาร ขึ้นรถได้ที่ตลาดเทศบาลอ าเภอเมือง สายแม่กลอง-บางนกแขวก 
ราชบุรีลงหน้าอุทยาน ร.๒๘๕ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดทฤษฏีของ Cohen and Uphoff๘๖ และค าอธิบายขั้นตอนการ
มีส่วนร่วมจจากที่ได้รวบรวมไว้ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทบทวนงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้องต่างๆ โดย
มีกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่         ๑) เพศ ๒) อายุ ๓) ระดับการศึกษา ๔) จ านวนครั้งที่มาเที่ยว 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ๑) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๒) ด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๓) ด้านประชาชนในท้องถิ่น ๔) ด้านร้านค้า ๕) ด้านร้านอาหารและ
เครื่องด่ืม๘๗ 

                                                           
๘๕ อุทยานร.๒, [ออนไลน์ ] แหล่งที่มา,  https://www.thetrippacker.com/th/review 

KingRamaIIMemorialPark,2431, [๒ ต.ค. ๒๕๖๑]. 
๘๖ Cohen,J.M.,Uphoff,N.T., Rural Development: Concept and Measures for Project 

Desing Implementaion and Evaluation. Rural Developmant Committee Center for Internetional 
(Studies: Cornell University). 

๘๗ อินทิรา  มีคุณ, “การพัฒนาการีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาจังหวัด
นราธิวาส”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐). 

https://www.thetrippacker.com/th/review


๖๓ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

๑. เพศ   
  ๒. อายุ 
  ๓. ระดับการศึกษา  
  ๔. จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ 

    การท่องเที่ยว  
   

 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม  
๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  

  ๒. ด้านการให้บริการของหน่วย        
    งานภาครัฐ 

  ๓. ด้านประชาชนในท้องถิ่น   
  ๔. ด้านร้านค้า  
  ๕. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  
   



 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methoded Research) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูล  
เชิงปริมาณ 

 

๓.๒ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๓.๒.๑ ประชำกร (Population) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนและ

แหล่งท่องเที่ยว ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดเอาประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี
ขึ้นไป โดยจะจัดเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจงจ านวน ๔๐๐ คน 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และพ่อค้า ชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๘ คน 



๖๕ 

 
                 ๑) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม                  จ านวน ๑ คน 

๒) วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม                             จ านวน ๑ คน 
                 ๓) พัฒนาการอ าเภออัมพวา                              จ านวน ๑ คน 
                 ๔) นายอ าเภออัมพวา                                        จ านวน ๑ คน 

๕) ประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริมแม่น้ าแม่กลอง       จ านวน ๑ คน 
    เชิงอนุรักษ์  จังหวัดสมุทรสงคราม                                                     
๖) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม                                         จ านวน ๑ คน 
๗) ผู้จัดการอุทยานร.๒                                          จ านวน ๑ คน 
๘) รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา                                           จ านวน ๑ คน 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีรายละเอียดการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
๓.๓.๑ แบบสอบถำม(Questionnaire) 
๑) กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และพ่อค้า ชุมชน นักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
ความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  

(๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และพ่อค้า ชุมชน จากเอกสาร 
ต าราและงานวิจัยที่มีผู้เคยท าการวิจัยไว้ 

(๓) สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

(๔) น าเสนอต่อกรรมการควบคุมสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อ
กรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่านเพ่ือ
ประกอบด้วย   

๑). ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๖๖ 

๒). ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๓). ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราขวิทยาลัย 

๔). รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

๕). ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (Index of 
item-Objective Congruent:IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง ๐.๖ – ๑.๐ แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถาม
ทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

(๔) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๑ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๘๙๖ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่าง
จริงได ้

(๕) จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

๒) ลักษณะของแบบสอบถำม 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้คือ  
ตอนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน       
ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน ๓๐ ข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว   จ านวน ๖ ข้อ 
                                                           

๑ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชช่ิง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๖๗ 

  ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๖ ข้อ 
  ด้านประชาชนในท้องถิ่น   จ านวน ๖ ข้อ 
  ด้านร้านค้า     จ านวน ๖ ข้อ 
  ด้านร้านอาหารและเครื่องด่ืม   จ านวน ๖ ข้อ 

    โดยมีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้  
๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มำก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ กลำง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) 

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
๑) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
(๑) ศึกษาวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
(๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

(๓) ขอค าแนะน าจากกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 

(๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant)  

(๕) น าแบบสัมภาษณ์ให้กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของ
ค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

(๖) น าแบบสัมภาษณ์ที่กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแล้ว 
มาปรับแก้ไขเพ่ือจัดท าฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 
ต่อไป 

 
 



๖๘ 

๒) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Intertie) มี

สาระส าคัญของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานภาครัฐในการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับ

วิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 (๒) ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถี

ชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนผู้สิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนผู้สิทธิ์ เลือกตั้งที่ เป็น
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ ชุด 
โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการสุ่มเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับมาแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๓) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการค านวณค่าสถิติการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 



๖๙ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมการค านวณค่าสถิติการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์และเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได ้ดังนี้ 

๑) สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด๒ 
๒) สถิติ อนุมำน ( Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติ ฐาน เ พ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน    
ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที 
(t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด ( Least Significant 
Difference: LSD.) 

๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกค ำถำมปลำยเปิด (Open ended Question) ที่แสดง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
                                                           

๒ Best, John W, Research in Education, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1981), 
pp.179 -182. 



๗๐ 

ประกอบบริบท (Context) น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบ
ค าถามปลายเปิด  

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ตามวัตถุประสงค์

การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context) 

๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปแบบพรรณาความ 
  

 



 

๑๒๕
 

 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ ชุด 
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษใ์นอ าเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
๔.๑ ผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๔๐๐ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว แสดง
ด้วยความถี่และร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 



๗๒ 
ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๔๐๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๑๖๖ ๔๑.๕๐ 
 หญิง  ๒๓๔ ๕๘.๕๐ 
 รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ     
 ๑๘ – ๒๗ ปี  ๑๒๕ ๓๑.๓๐ 
 ๒๘ – ๓๗ ปี  ๑๓๘ ๓๔.๕๐ 
 ๓๘ – ๔๗ ปี  ๗๑ ๑๗.๘๐ 
 ๔๘ – ๕๗ ปี  ๕๐ ๑๒.๕๐ 
 ๕๘ ปีขึ้นไป  ๑๖ ๔.๐๐ 
 รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา ๕๓ ๑๓.๓๐ 
 มัธยมศึกษา ๘๘ ๒๒.๐๐ 
 อนุปริญญา ๔๐ ๑๐.๐๐ 
 ปริญญาตรี ๑๕๖ ๓๙.๐๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี  ๖๓ ๑๕.๘๐ 
 รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 
 ไม่เคยมาเลย ๒๙ ๗.๒๐ 
 เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง ๒๖๘ ๖๗.๐๐ 
 เคยมาครั้งแรก ๑๐๓ ๒๕.๘๐ 
 รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

                  
                 จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นอ าเภออ าพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” จ าแนกได้ดังนี้ 



๗๓ 
เพศ จากการศึกษาพบว่า เพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๒๓๔ 

คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕ ส่วนเพศชาย มีจ านวน ๑๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ 
อายุ จากการศึกษาพบว่า  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง  

๒๘ – ๓๗ ปี มีจ านวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๗ ปี มีจ านวน ๑๒๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๐ มีอายุระหว่าง ๓๘ – ๔๗ ปี มีจ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐      
มีอายุระหว่าง ๔๘ – ๕๗ ปี มีจ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ มีอายุระหว่าง ๕๘ปีขึ้นไป       
มีจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
มีจ านวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๖๓ คน       
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๐ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๐          
มีการศึกษาอนุปริญญา มีจ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล าดับ 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ
การท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง มีจ านวน ๒๖๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๐๐ เคยมาครั้งแรก มีจ านวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๐ ไม่เคยมาเลย มีจ านวน ๒๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๒. ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
๓. ด้านประชาชนในท้องถิ่น ๔. ด้านร้านค้า ๕. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

 
ตารางที่  ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง เบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใน              
   อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
   ๑.ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๔.๐๒ ๐.๖๕๙ มาก 
   ๒.ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๓.๙๒ ๐.๖๒๖ มาก 
   ๓.ด้านประชาชนในท้องถิ่น ๓.๙๔ ๐.๖๙๓ มาก 
   ๔.ด้านร้านค้า ๔.๐๑ ๐.๖๓๓ มาก 
   ๕.ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ๓.๙๙ ๐.๖๐๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๕๔๘ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๙๘, S.D. = 

๐.๕๔๘) ๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ( ̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๕๙) ๒. ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

ภาครัฐ (  ̅ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๖๒๖) ๓. ด้านประชาชนในท้องถิ่น (  ̅ = ๓.๙๔,          S.D. = 

๐.๖๙๓) ๔. ด้านร้านค้า (  ̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๓๓) ๕. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม (  ̅ = ๓.๙๙, 
S.D.  = ๐.๖๐๙) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

 
 
 



๗๕ 
ตารางที่  ๔.๓  ค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                     
    ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. ป้ายบอกทางมีความชัดเจนและอยู่ในที่
เหมาะสม 

 
๔.๒๐ 

 
๐.๗๖๘ 

 
มาก 

๒. สถานที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ๔.๐๑ ๐.๘๒๔ มาก 
๓. ห้องสุขาเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ๓.๙๗ ๐.๘๑๐ มาก 

๔. บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด ๔.๐๐ ๐.๗๖๗ มาก 
๕. มีการจัดการด้านการจราจรบริการ 
    นักท่องเที่ยว 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๗๗๔ 

 
มาก 

๖. สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓.๙๒ ๐.๗๗๐ มาก 
ภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๖๕๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓  พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๕๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๗๖ 
ตารางที่  ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ใน              
    อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีเจ้าหน้าที่บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ๓.๘๙ ๐.๗๗๓ มาก 
๒. มีการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงาน 
    ราชการ 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๗๘๕ 

 
มาก 

๓. ความเพียงพอของจ านวนถังขยะ ๓.๘๖ ๐.๗๕๙ มาก 
๔. ความปลอดภัยส าหรับที่จอดรถนักท่องเที่ยว ๓.๘๙ ๐.๗๖๖ มาก 
๕. การคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๔.๐๑ ๐.๘๑๓ มาก 
๖. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเป็นกันเอง ๓.๙๖ ๐.๘๑๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๖๒๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๖๒๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
ตารางที่  ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใน              
    อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านประชาชนในท้องถิ่น 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด้านประชาชนท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาชนอยู่ 
    เสมอ 

 
๔.๐๔ 

 
๐.๘๓๒ 

 
มาก 

๒. มีการประชุมหารือกันเพ่ือพัฒนาแหล่ง    
    ท่องเที่ยว 

 
๓.๙๔ 

 
๐.๘๔๒ 

 
มาก 

๓. มีการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ ๔.๐๐ ๐.๘๒๐ มาก 
๔. มีส่วนร่วมในการเสนอการอนุรักษ์แหล่ง 
    ท่องเที่ยว 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๗๙๙ 

 
มาก 

๕. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพ่ือความเป็น 
    ระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๗๙๕ 

 
มาก 

๖. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์กับวิถี 
    ชุมชน 

 
๓.๙๐ 

 
๐.๗๘๒ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๖๙๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษใ์นอ าเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านประชาชนในท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๖๙๓)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ด้านประชาชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภอ         
 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านค้า 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านร้านค้า ระดับความคิดเห็นต่อบทบาท 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. ร้านค้าได้ถูกจัดให้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๗๖๙ มาก 
๒. มีการจัดร้านค้าให้น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว ๔.๐๓ ๐.๗๗๓ มาก 
๓. มีร้านค้าเพียงพอต่อการบริโภคของ 
    นักท่องเที่ยว 

 
๔.๐๑ 

 
๐.๗๘๔ 

 
มาก 

๔. มีการจัดร้านค้าให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 
    สินค้า 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๗๖๐ 

 
มาก 

๕. ร้านค้ามีความสะอาด ๔.๐๐ ๐.๗๔๓ มาก 
๖. การให้บริการของร้านค้า ๓.๙๗ ๐.๗๕๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๑ ๐.๖๓๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๑, 

S.D. = ๐.๖๓๓) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านค้า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๙ 
ตารางที่ ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพบว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน    
 อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ระดับความคิดเห็นต่อบทบาท 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. อาหารสะอาดและถูกหลักอนามัย ๔.๐๕ ๐.๗๔๙ มาก 
๒. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารสะอาด ๔.๐๐ ๐.๗๕๙ มาก 
๓. อาหารมีรสชาติอร่อยคุ้มค่าเหมาะสมกับราคา ๓.๙๙ ๐.๗๓๔ มาก 
๔. มีเมนูแยกประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
    ชัดเจน 

 
๓.๙๖ 

 
๐.๗๔๑ 

 
มาก 

๕. การให้บริการของพนักงานร้านอาหาร ๔.๐๒ ๐.๗๖๒ มาก 
๖. มีห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวที่มา 
    รับประทานอาหาร 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๗๗๓ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๙ ๐.๖๐๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษใ์นอ าเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = ๓.๙๙, S.D. =๐.๖๐๙)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ การจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน 
ตารางที่  ๔ .๘  การ เปรี ยบเทียบการจัดการการท่อง เที่ ยว เชิ งอนุ รั กษ์ ในอ า เภออัมพวา                   
     จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามเพศ 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพศ   
ชาย (๑๖๖ คน) หญิง (๒๓๔ คน)   

    t Sig. 

 ̅ S.D  ̅ S.D   
๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๔.๑๒ ๐.๖๔๒ ๓.๙๔ ๐.๖๖๑ ๒.๖๘๒** ๐.๐๐๘ 
๒. ด้านการให้บริการของ 
    หน่วยงานภาครัฐ 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๖๐๒ 

 
๓.๘๕ 

 
๐.๖๓๓ 

 
๒.๘๘๘** 

 
๐.๐๐๔ 

๓. ด้านประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๔.๐๕ ๐.๖๔๐ ๓.๘๗ ๐.๗๒๐ ๒.๖๓๘** ๐.๐๐๙ 

๔. ด้านร้านค้า ๔.๐๗ ๐.๖๖๔ ๓.๙๖ ๐.๖๐๘ ๑.๗๘๘ ๐.๐๗๕ 
๕. ด้านร้านอาหารและ 
    เครื่องดื่ม 

 
๔.๐๖ 

 
๐.๕๗๑ 

 
๓.๙๔ 

 
๐.๖๓๑ 

 
๑.๘๕๔ 

 
๐.๐๖๔ 

รวม ๔.๐๗ ๐.๕๐๖ ๓.๙๑ ๐.๕๖๘ ๒.๘๔๕** ๐.๐๐๕ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (t = ๒.๘๔๕, Sig.= ๐.๐๐๕) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แตกต่างกันในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
(t = ๒.๖๘๒, Sig.= ๐.๐๐๘) ด้านการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ (t = ๒.๘๘๘, Sig.= ๐.๐๐๔) 
และด้านประชาชนในท้องถิ่น (t = ๒.๖๓๘, Sig.= ๐.๐๐๙) ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
 
  



๘๑ 
สมมติฐานที่ ๒ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน        
ต า ร า ง ที่  ๔ . ๙  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ ใ น อ า เ ภ อ                               
        อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามอายุ    

         (n=๔๐๐) 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๙๙๓ 
๑๗๐.๑๐๗ 
๑๗๓.๐๙๙ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๗๔๘ 
๐.๔๓๑ 

๑.๗๓๗ ๐.๑๔๑ 

๒. ด้านการให้บริการของ 
    หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๙๓๙ 
๑๕๔.๔๘๖ 
๑๕๖.๔๒๔ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๔๘๕ 
๐.๓๙๑ 

๑.๒๓๙ ๐.๒๙๔ 

๓. ด้านประชาชนใน 
    ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๓๘๑ 
๑๘๗.๐๘๕ 
๑๙๑.๔๖๖ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๑.๐๙๕ 
๐.๔๗๔ 

๒.๓๑๒ ๐.๐๕๗ 

๔. ด้านร้านค้า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๑๗๔ 
๑๕๗.๙๔๙ 
๑๖๐.๑๒๓ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๕๔๔ 
๐.๔๐๐ 

๑.๓๕๙ ๐.๒๔๗ 

๕. ด้านร้านอาหารและ 
    เครื่องดื่ม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๔๙๐ 
๑๔๖.๓๙๐ 
๑๔๗.๘๘๐ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๓๗๓ 
๐.๓๗๑ 

๑.๐๐๕ ๐.๔๐๕ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๑๐๑ 
๑๑๗.๖๘๕ 
๑๑๙.๗๘๖ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๕๒๕ 
๐.๒๙๘ 

๑.๗๖๓ ๐.๑๓๖ 

 
 



๘๒ 
จากตารางที่ ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุพบว่า ไม่แตกต่างกัน  
(F=๑.๗๖๓, Sig.= ๐.๑๓๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประชาชนที่มอีายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
สมมติฐานที่ ๓ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
    เชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน            
ต า ร า งที่  ๔ . ๑ ๐  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อนุ รั ก ษ์ ใ น อ า เ ภ อ                              
           อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามการศึกษา                                     

 (n=๔๐๐) 

การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ

อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๙๕๙ 
๑๗๐.๑๔๐ 
๑๗๓.๐๙๙ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๗๔๐ 
๐.๔๓๑ 

๑.๗๑๘ ๐.๑๔๕ 

๒. ด้านการให้บริการของ 
    หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๖๓๕ 
๑๕๑.๗๘๙ 
๑๕๖.๔๒๔ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๑.๑๕๙ 
๐.๓๘๔ 

๓.๐๑๖* ๐.๐๑๘ 

๓. ด้านประชาชนใน 
    ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๑๔๓ 
๑๘๕.๓๒๓ 
๑๙๑.๔๖๖ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๑.๕๓๖ 
๐.๔๖๙ 

๓.๒๗๓* ๐.๐๑๒ 

๔. ด้านร้านค้า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๑๓๔ 
๑๕๓.๙๘๙ 
๑๖๐.๑๒๓ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๑.๕๓๔ 
๐.๓๙๐ 

๓.๙๓๔** ๐.๐๐๔ 

๕. ด้านร้านอาหารและ 
    เครื่องดื่ม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๙๗๘ 
๑๔๕.๙๐๒ 
๑๔๗.๘๘๐ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๔๙๕ 
๐.๓๖๙ 

๑.๓๓๙ ๐.๒๕๕ 

 
รวม 

ระหว่ากลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๔๐๔ 
๑๑๖.๓๘๒ 
๑๑๙.๗๘๖ 

๔ 
๓๙๕ 
๓๙๙ 

๐.๘๕๑ 
๐.๒๙๕ 

๒.๘๘๘* ๐.๐๒๒ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๘๔ 
             จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F=๒.๘๘๘, Sig.= ๐.๐๒๒) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกันใน ด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (F=๓.๐๑๖, Sig.=๐.๐๑๘) ด้านประชาชนในท้องถิ่น        (F=๓.๒๗๓, 
Sig.=๐.๐๑๒) ด้านร้านค้า  (F=๓.๙๓๔, Sig.=๐.๐๐๔) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๑๑-๔.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม       
    โดยจ าแนกตามการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา     
    ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

 
(n=๔๐๐) 

 
ระดับ

การศึกษา 

 
 

 

 ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ๓.๙๔ ๓.๘๖ ๔.๒๓ ๓.๙๐ ๓.๘๔ 
ประถมศึกษา ๓.๙๔ - ๐.๐๘ -๐.๒๙* ๐.๐๔ ๐.๑๐ 
มัธยมศึกษา ๓.๘๖ - - -๐.๓๗* -๐.๐๔ ๐.๐๒ 
อนุปริญญา ๔.๒๓ - - - ๐.๓๓* ๐.๓๙* 
ปริญญาตรี ๓.๙๐ - - - - ๐.๐๖ 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

 
๓.๘๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
                 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ น้อย
กว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา มีคความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์มากกว่า ประชาชนที่มีการศึกษา ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 





๘๖ 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
    จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านประชาชนในท้องถิ่น 

(n=๔๐๐) 

 
ระดับ

การศึกษา 

 
 

 

 ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ๔.๐๒ ๔.๐๔ ๔.๐๖ ๓.๙๔ ๓.๖๘ 
ประถมศึกษา ๔.๐๒ - -๐.๐๒ -๐.๐๔ ๐.๐๘ ๐.๓๔* 
มัธยมศึกษา ๔.๐๔ - - -๐.๐๒ ๐.๑๐ ๐.๓๖* 
อนุปริญญา ๔.๐๖ - - - ๐.๑๒ ๐.๓๘* 
ปริญญาตรี ๓.๙๔ - - - - ๐.๒๖* 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

 
๓.๖๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา และปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านประชาชนใน
ท้องถิ่น มากกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 





๘๗ 
ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
    จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านร้านค้า 

(n=๔๐๐) 

 
ระดับ

การศึกษา 

 
 

 

 ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ๔.๑๖ ๓.๙๕ ๔.๒๔ ๔.๐๑ ๓.๘๑ 
ประถมศึกษา ๔.๑๖ - ๐.๒๑ -๐.๐๘ ๐.๑๕ ๐.๓๕* 
มัธยมศึกษา ๓.๙๕ - - -๐.๒๙* -๐.๐๖ ๐.๑๔ 
อนุปริญญา ๔.๒๔ - - - ๐.๒๓* ๐.๔๓* 
ปริญญาตรี ๔.๐๑ - - - - ๐.๒๐* 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

 
๓.๘๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านร้านค้า มากกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์น้อยกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์มากกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ มากกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 
 
 





๘๘ 
สมมติฐานที่ ๔ นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยว    
    กับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม    
    แตกต่างกัน 
ตารางที่  ๔ .๑๔  การเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ ยว เชิ งอนุรักษ์ ในอ า เภออัมพวา                        
        จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

(n=๔๐๐) 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสถานที ่
    ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๐๓ 
๑๖๙.๘๙๖ 
๑๗๓.๐๙๙ 

๒ 
๓๙๗ 
๓๙๙ 

๑.๖๐๒ 
๐.๔๒๘ 

๓.๗๔๒* ๐.๐๒๕ 

๒. ด้านการให้บริการ 
   ของหน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๐๕๒ 
๑๕๒.๓๗๓ 
๑๕๖.๔๒๔ 

๒ 
๓๙๗ 
๓๙๙ 

๒.๐๒๖ 
๐.๓๘๔ 

๕.๒๗๘** ๐.๐๐๕ 

๓. ด้านประชาชนใน 
    ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๑๐๖ 
๑๘๒.๓๖๐ 
๑๙๑.๔๖๖ 

๒ 
๓๙๗ 
๓๙๙ 

๔.๕๕๓ 
๐.๔๕๙ 

๙.๙๑๒** ๐.๐๐๐ 

๔. ด้านร้านค้า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๑๕๓ 
๑๕๑.๙๗๐ 
๑๖๐.๑๒๓ 

๒ 
๓๙๗ 
๓๙๙ 

๔.๐๗๖ 
๐.๓๘๓ 

๑๐.๖๔๙** ๐.๐๐๐ 

๕. ด้านร้านอาหารและ 
    เครื่องดื่ม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๐๗๓ 
๑๓๘.๘๐๗ 
๑๔๗.๘๘๐ 

๒ 
๓๙๗ 
๓๙๙ 

๔.๕๓๗ 
๐.๓๕๐ 

๑๒.๙๗๕** ๐.๐๐๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๑๘๕ 
๑๑๓.๖๐๑ 
๑๑๙.๗๘๖ 

๒ 
๓๙๗ 
๓๙๙ 

๓.๐๙๒ 
.๒๘๖ 

๑๐.๘๐๗** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๘๙ 
                 จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F=๑๐.๘๐๗, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการ
ท่องเที่ยวต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แตกต่างกันใน ด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (F=๕.๒๗๘, Sig.= ๐.๐๐๕) ด้านประชาชนในท้องถิ่น (F=๙.๙๑๒, 
Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านร้านค้า (F=๑๐.๖๔๙, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม (F=๑๒.๙๗๕, 
Sig.= ๐.๐๐๐)ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยว (F=๓.๗๔๒, Sig.= ๐.๐๒๕)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๕-๔.๑๙ 
 
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
    จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

(n=๔๐๐) 

 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ

การท่องเที่ยว 

 
 

 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

ไม่เคยมาเลย เคยมาแล้วมากกว่า 
๑ ครั้ง 

เคยมาครั้งแรก 

 ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๑๒ 
ไม่เคยมาเลย ๓.๗๕ - -๐.๒๕* -๐.๓๗* 

เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง  
๔.๐๐ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๒ 

เคยมาครั้งแรก ๔.๑๒ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่ไม่เคยมาเลย มีความคิดเห็นต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์น้อยกว่า ประชาชนที่เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง และประชาชนที่เคยมาครั้งแรก 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 





๙๐ 
ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
     จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านการให้บริการของหน่วยงาน
    ภาครัฐ 

(n=๔๐๐) 

 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ

การท่องเที่ยว 

 
 

 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

ไม่เคยมาเลย เคยมาแล้วมากกว่า 
๑ ครั้ง 

เคยมาครั้งแรก 

 ๓.๗๘ ๓.๘๘ ๔.๐๙ 
ไม่เคยมาเลย ๓.๗๘ - -๐.๑๐ -๐.๓๑* 

เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง  
๓.๘๘ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๑* 

เคยมาครั้งแรก ๔.๐๙ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่ไม่เคยมาเลย และเคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง    

มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อยกว่า ประชาชนที่เคยมาครั้งแรก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





๙๑ 
ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
    จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านประชาชนในท้องถิ่น 
 

(n=๔๐๐) 

 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ

การท่องเที่ยว 

 
 
 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

ไม่เคยมาเลย เคยมาแล้วมากกว่า 
๑ ครั้ง 

เคยมาครั้งแรก 

 ๓.๗๕ ๓.๘๗ ๔.๒๐ 
ไม่เคยมาเลย ๓.๗๕ - -๐.๑๒ -๐.๔๕* 

เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง ๓.๘๗ - - -๐.๓๓* 

เคยมาครั้งแรก ๔.๒๐ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่ไม่เคยมาเลย และเคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง    

มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อยกว่า ประชาชนที่เคยมาครั้งแรก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๒ 
ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
    จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านร้านค้า 

(n=๔๐๐) 

 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ

การท่องเที่ยว 

 
 
 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

ไม่เคยมาเลย เคยมาแล้วมากกว่า 
๑ ครั้ง 

เคยมาครั้งแรก 

 ๓.๗๔ ๓.๙๕ ๔.๒๓ 
ไม่เคยมาเลย ๓.๗๔ - -๐.๒๑ -๐.๔๙* 

เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง  
๓.๙๕ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๘* 

เคยมาครั้งแรก ๔.๒๓ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนที่ไม่เคยมาเลย และเคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง มี

ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อยกว่า ประชาชนที่เคยมาครั้งแรก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๓ 
ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการจัดการ
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามการ
    จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 

(n=๔๐๐) 

 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ

การท่องเที่ยว 

 
 
 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว 

ไม่เคยมาเลย เคยมาแล้วมากกว่า 
๑ ครั้ง 

เคยมาครั้งแรก 

 ๓.๗๖ ๓.๙๒ ๔.๒๔ 
ไม่เคยมาเลย ๓.๗๖ - -๐.๑๖ -๐.๔๘* 

เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง ๓.๙๒ - - -๐.๓๒* 
เคยมาครั้งแรก ๔.๒๔ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่าประชาชนที่ไม่เคยมาเลย และเคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง มี

ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อยกว่า ประชาชนที่เคยมาครั้งแรก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๔ 
ตารางที่  ๔ .๒๐ ผลสรุป โดยรวมการ เปรี ยบเทียบการจัดการ การท่องเที่ ยว เชิ งอนุ รั กษ์                       
        ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล            
        ตามสมมติฐานที ่๑ – ๔ 

(n=๔๐๐) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ การจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

 
 
 

๒.๘๔๕ 

 
 
 
- 

 
 
 

๐.๗๙๙ 

 
 
 
- 

 
 
 
 

๒. อายุ การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

 
- ๑.๗๖๓ ๐.๑๓๖ 

 
- 

 
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

 
- ๒.๘๘๘* ๐.๐๒๒ 

 
 

 
- 

๔. จ านวน
ครั้งที่มา
ใช้บริการ

การ
ท่องเที่ยว 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

 
 
 
 
- ๑๐.๘๐๗** ๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

 
จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์            

ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย             
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       

ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๙๕ 
ประชาชนที่มีจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมแตกต่างกัน              
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ              
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๙ – ๔.๒๐ 
 
ตารางที่  ๔.๒๑ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในอ าเภอ                     
 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคค่อนข้างมีราคามากเกินไป ๒ 
๒. ที่นั่งทานอาหารมีน้อย ๒ 
๓. ที่พักส าหรับพักผ่อนไม่เพียงพอ ๓ 

๔. สถานที่จอดรถมีจ านวนน้อยมาก ๔ 
๕. จ านวนห้องน้ าไม่มากพอ ๒ 
๖. ทางเดินค่อนข้างแคบ ๒ 
๗. ที่นั่งรับประทานอาหารริมน้ าไม่ค่อยสะดวก ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
ต า ร า งที่  ๔ . ๒ ๒  ข้ อ เ ส น อแ น ะ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อนุ รั ก ษ์  ใ น อ า เ ภ อ                         
          อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
 

๑. ควรมีที่นั่งพักผ่อนให้หลายๆจุดกว่านี้ ๑ 
๒. หน่วยงานรัฐควรเข้ามาดูแลในสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านี้ ๒ 
๓. ควรปรับปรุงที่นั่งทานอาหารริมน้ าตรงขั้นบันได ๒ 
๔. ควรเพิ่มจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ๑ 
๕. ควรเพิ่มท่ีจอดรถส าหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว ๒ 
๖. ควรมีห้องน้ าสาธารณะที่สดวกมากกว่านี้ ๓ 
๗. ควรให้ขยายพ้ืนที่ในการเดินท่องเที่ยวมากกว่านี้ ๑ 

 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภอ  อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ๑.แกท่านมีวิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้อย่างไร ๑.๑ 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๑.๒ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๑.๓ ด้านประชาชนในท้องถิ่น ๑.๔ 
ด้านร้านค้า  ๑.๕ ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

๒.ประเด็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านต่างๆ ดังกล่าว มีปัญหา อุปสรรค 
อะไรบ้าง และถ้ามีปัญหาควรมีข้อเสนอแนะอย่างไรซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก         (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๘ คน ดังต่อไปนี้ 

 
๑.ท่านมีวิธี การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม 
๑.๑ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านการท่องเที่ยวในส่วนของเทศบาล เริ่มมีการโฆษณาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดย

ใช้งบประมาณของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ หลังจากท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ไม่ถึง ๑ ปี 
นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยว



๙๗ 
ชาวต่างชาติ และหลังจากนั้นได้เริ่มมีการท าวีดีโอทิวทัศน์ตัดต่อเลยท าให้ได้ออกสื่อทางทีวี หลังจากนั้น
จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องจ้างท า
ประชาสัมพันธ์อีก แล้วได้กลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มากลับไปประชาสัมพันธ์ให้กันเอง หรือที่เรียกว่า
ปากต่อปาก จึงท าให้ตลาดน้ าอัมพวาเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวมากในปัจจุบัน๑ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ส านักงานพัฒนาชุมชนผ้าทออัมพวาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วน
ร่วม พัฒนาอาสาสมัครผู้น าชุมชนให้มีขรดความสามารถในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายซึ่งในอนาคต
สถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการดูแลรักษาความสะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้มีความสวยงามบางแห่งที่เป็นสถานที่หลักๆเช่น ตลาด ตลาดน้ า 
พัฒนาชุมชนอ าเภออัมพวาได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนา รับปรุงตลาดน้ าวัดให้มีระบบการบริหารจัดการมีคณะกรรมการบริหาร๒ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวผ่านมาได้มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชุมชนเช่นการจัดท า
ป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวป้ายบอกทางการจัดท าทุ่นลอยแพรสมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นนอกจากนี้
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังก็ยังมีการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาชุมชนและองค์กรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดสะดวกสะอาดปลอดภัยและได้อัตลักษณ์โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนดังนี้ ๑) การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว 

 ๒) การด าเนินงานด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓) การส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ 
 ๔) การรักษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว๓ 

อุทยาน ร.๒ เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และมีองค์
ประธานคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านเป็นประธานบริหารมูลนิธิอุธ
ยานร.๒ ของเรา ส่วนวิธีการด าเนินการเราจะเน้นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดในยุคของพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีไทย แสดงความเป็นอยู่ของชายไทยหญิงไทยในต้นกรุงรัตนโกสิน 
พิพิธภัณฑ์ประราชประวัติของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา รวมถึง
                                                           

๑ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 



๙๘ 
โครงการด้านต่างๆที่ทางมูลนิธิได้พลักดันจนเป็นโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี คือโครงการยุวศิลปิน โครงการสือทอดความเป็นศิลปินของชาวสมุทรสงคราม 
ชื่อโครงการ “สือทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนะศิลป์คีตศิลป์และดุริยางคศิลป์”๔ ในส่วนของสถานที่
ท่องเที่ยวเราพยายามเน้นอนุรักษ์พ้ืนเพของชาวบ้าน เช่น อัมพวาก็จะใช้ในเรื่องของการสัญจรทางเรือ
เป็นหลัก เพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวทางเรือ เพ่ือจะอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง
ได้เห็นกัน ซึ่งอัมพวาเป็นจุดเด่นทางด้านนี้ อีกด้านหนึ่งคือการอนุรักษ์ต้นล าพูเพ่ือที่จะอนุรักษ์หิ่งห้อย 
ในส่วนของเรือที่พานักท้องเที่ยวชมหิ่งห้อยเราจะบังคับเลยว่าต้องดับเครื่องก่อนถึงต้นล าพูที่จะพา
นักท่องเที่ยวไปชมหิ่งห้อย เพราะเครื่องยนต์กลิ่นน้ ามันจะไปสร้างอากาศที่ไม่ดีจะส่งผลให้หิ่งห้อยหนี
ไป๕ เดิมทีที่นี่ จะเป็นศูนย์กลางของการค้าจังหวัดสมุทรสงครามในอดีต และได้มีอดีตท่าน
นายกเทศมนตรีก็ได้เข้ามาปรึกษากับชาวบ้านว่าจะท าตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมแม่น้ าแม่กลองเป็น
ตลาดน้ ายามเย็น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียว และชิมฝีมืออาหารชาวบ้าน เพราะถือว่าที่นี่เป็นเมือง
ราชินีกุล เมืองพระราชินีพระองค์แรกของราชวงค์จักรี และก่อนการจัดตั้งเราได้มีการประชุมโดยท่าน
สุวัฒน์ พรมสุวรรณ คุณเอก ล้อทอง คุณวัชโรดม อุ่นสุวรรณ และนายประพัฒน์ กลิ่นจงกล เข้าร่วม
ประชุมกันที่ริมเข่ือนหน้าอ าเภอว่าจะท าตลาดน้ าตรงไหนกันดี ได้บทสรุปว่าเริ่มจากการไปท าตลาดน้ า
ในคลองอัมพวา เริ่มท าเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗๖ งานของวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดูแล
ด้าน "วิถี" ก็คือวัฒนธรรมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นที่อ าเภออัมพวามีอะไรที่หลากหลาย และจุดเด่นที่ส าคัญ
เป็นที่รู้จักของคนจ านวนมาก ก็คือตลาดน้ าอัมพวา ซึ่งตลาดน้ าอัมพวา ณ ปัจจุบันได้กลายเป็นเรื่อง
ของธุรกิจไปแล้ว ท าให้มีทั้งคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้ามาจัดการการท่องเที่ยวตรงนี้มากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามตลาดน้ าอัมพวาก็ยังคงมองเห็นวิถีชีวิตในชุมชน๗ ตลาดน้ าอัมพวา เกิดขึ้นในยุคแรกตอนที่
ยังไม่มีตลาดน้ ามากมายอย่างเช่นในปัจจุบัน ความสวยงามของบ้านเรือนเก่าแก่และวีถีชุมโบราณ และ
กระแสการชมหิ่งห้อยของที่นี่โด่งดังมาก จากชุมชนที่เงียบสงบ มีเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความ
เป็นวิถไีทย กลายเป็นตลาดอัมพวาที่คึกคักในปัจจุบัน๘ 
                สรุป ด้านการท่องเที่ยวเริ่มมีการโฆษณาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ถึง ๑ ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว 
แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และหลังจากนั้นได้เริ่มมีการท าวีดีโอทิวทัศน์ตัดต่อเลยท าให้ได้ออก

                                                           
๔ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหนง่ รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริมแม่น้ า

แม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๙๙ 
สื่อทางทีวี หลังจากนั้นจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวโดยที่
เราไม่ต้องจ้างท าประชาสัมพันธ์อีก แล้วได้กลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มากลับไปประชาสัมพันธ์ให้กันเอง 
หรือที่เรียกว่าปากต่อปาก จึงท าให้ตลาดน้ าอัมพวาเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวมากในปัจจุบัน 

๑.๒ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเรื่องของการขึ้น -ลงเรือ การรักษาขยะมูล

ฝอย และรณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม๙ ด้านการให้บริการหน่วยงานภาครัฐดังที่ได้กล่าว
มาแล้วจากภารกิจของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภออัมพวามีการเป็นหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับผู้น า
ชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายสถานที่ท่องเที่ยวจะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นวางจ าหน่ายในสถานที่
ท่องเที่ยวได้มีการส่งเสริม-พัฒนาผลิตหน้าต าบลหน้าผลิตภัณฑ์ (otop) ในหมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือให้
ชาวบ้านได้มีรายได้ส่งเสริมแนะน าแหล่งทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ของกลุ่มต่างๆ๑๐ ด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจากยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวคือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่าง
ยั่งยืนโดยบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน
และสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเช่น การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานในกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการ
ศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิเทศนิทรรศการองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (อพท) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว –การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้แก่
หน่ วยงานในกระทรวงการท่อง เที่ ยวและกีฬา  (กรมการท่อง เที่ ยว )  กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความสมดุลย์ให้กับการ
ท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
ได้แก่หน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการการท่องเที่ยว) การท่องเที่ยว แห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการต่างประเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวองค์การบริหาร

                                                           
๙ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๐ 
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (อพท) การบูรณาการการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศได้แก่หน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (ส านักงานปรักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง๑๑ ส่วนทางภาครัฐได้มีการให้การสนับสนุน ในส่วนของท้องที่อย่างเช่นเทศบาลจะเข้ามา
ช่วยเหลือในทุกการจัดงานในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ ที่ส าคัญนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม จะให้อุธยานร.๒ เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาจัดประชุม 
สัมมนา หรือจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆ๑๒ ส่วนในหน่วยงานภาครัฐเราได้เน้นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของประชาชนที่จะมาเที่ยวในอ าเภออัมพวา มีการส่งสายตรวจลงพ้ืนที่ตลอด ๒๔ ชม. หรือ
การโดยสารทางทางเรือก็จะมีการเข้าไปตรวจในเรือของเสื้อชุชีพ๑๓ ทางเทศบาลก็ได้ตั้งงบมามีการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ให้แม่ค้ามาพายเรือขายของไม่ว่าจะขายได้ไม่ได้คุณก็ได้ 
๓๐๐ บาทต่อวัน บางทีของขายไม่หมดคุณเอก ล้อทอง ก็จะมาช่วยเหมาแล้วก็ช่วยกันโปรโมทสื่อไป
ทาง ททท. ทางทีวี ก็เริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้น เดิมทีที่มีอยู่แค่ปากคลองถึงสะพานรถ ตอนหลังก็ เริ่ม
ขยายมากขึ้นไป๑๔ ส่วนในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ก็จะเป็นประเด็นเรื่องการอนุรักษ์วิถี
ชุมชนไว้ให้มากที่สุด๑๕ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ที่มีบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ าได้น าผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านออกมา
จ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน๑๖ 

สรุป ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเรื่องของการขึ้น-ลงเรือ การรักษาขยะ
มูลฝอย การรณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
               ๑.๓ ด้านประชาชนในท้องถิ่น 

ด้านประชาชนในท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นทางส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอได้
ส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของชุมชนสร้างจิตรส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี๑๗ ด้านประชาชนในท้องถิ่นนอกจากนี้

                                                           
๑๑ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีภารกิจพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งใน
แต่ละปีได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรซึ่งจะส่วนใหญ่มาจากกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆ
ตัวแทนจากผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเช่นการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท่องเที่ยวศึกษาดูงานการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวการจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการเรือน าเที่ยวเป็นต้น๑๘ ส่วนด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างมาก เพ่ือที่จะได้รักษาการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวในแบบของอัมพวาไว้๑๙ ส่วนประชาชนในท้องถิ่นก็จะมีการเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามา
แสดงภูมิปัญญาในท้องถิ่น๒๐ ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างตลาดน้ าขึ้นมาพยายาม
ช่วยกันรวบร่วมในสิ่งที่อยากให้ตลาดน้ ามี แล้วช่วยกันร่วมสร้างจนส าเร็จ๒๑ เนื่องจากที่อัมพวาเป็น
เมืองมะพร้าว จึงท าให้ชาวบ้านน าทุกส่วนของมะพร้าว มาท าให้เกิดประโยชน์ เช่น การท าจักสาน
ทางมะพร้าว เพ่ือเป้นการสร้างรายได้และได้อนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วย๒๒ ยังคงมีประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวตลาดน้ า ยังคงมีกิจกรรมการร้องเพลงของผู้สุงอายุริมน้ ายาม
เย็นให้เห็นกันอยู่ และประชาชนในพื้นท่ีก็ได้มีการสร้างรายได้โดยการเปิดร้านขายสินค้าต่างๆ๒๓ 

สรุป มีการเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาแสดงภูมิปัญญาในท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างตลาดน้ าขึ้นมาพยายามช่วยกันรวบรวมในสิ่งที่อยากให้ตลาดน้ ามี แล้ว
ช่วยกันร่วมสร้างจนส าเร็จ และเนื่องจากที่อัมพวาเป็นเมืองมะพร้าว จึงท าให้ชาวบ้านน าทุกส่วนของ
มะพร้าว มาท าให้ประโยชน์ เช่น การท าจักสานทางมะพร้าว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมเดิมๆไว้ 
                
 
  
 

                                                           
๑๘ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๑๙ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๒๑ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 
๑.๔ ด้านร้านค้า 
ด้านร้านค้าในส่วนของหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ทางส านักพัฒนาชุมชนอ าเภออัมพวารการ

สนับสนุนดูแลส่วนใหญ่จะเป็นที่เป้าหมายด้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop ห้าหมู่บ้านได้แก่ต าบล
เหมืองใหม่ต าบลยี่สานต าบลปลายพุงทางต าบลสวนหลวงและตลาดน้ าท่าคาต าบลท่าคาซึ่งได้มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดจุดจ าหน่ายสินค้า ผลิตตภัณฑ์ชุมชน๒๔ ด้านร้านค้าจะมีเรื่องของ พรบ.
ร้านค้า ที่มีระเบียบบังคับทุกร้านที่ท าการค้าจะต้องมาต่อใบอนุญาต ซึ่ งใบอนุญาตนี้มีอายุ ๑ ปี
เท่านั้น๒๕ ด้านร้านค้าส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นด้านร้านค้านั้นภารกิจส าคัญคือการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลย์และยังยืนนั้นซึ่งจังหวัด
สมุทรสงครามโดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั งหวัดสมุทรสงครามได้มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยพา
ผู้ประกอบการดังกล่าวไปจัดแสดงสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
ยอดขายให้ร้านค้าที่เข้าร่วมอีกด้วย๒๖ ด้านร้านค้าท่านผู้ว่าพานิชย์จังหวัดท่านก็ได้เข้ามาให้มีการ
ควบคุมเรื่องของการขายสินค้าต้องมีราคาติด เราต้องการให้คนมาเที่ยวแล้วติดใจ ไม่ใช่มาเที่ยวแล้วเจ็บ
ใจ เราเน้นเรื่องบรรยากาศธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวประทับใจ เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกจัดแต่ง อัมพวา
จึงได้ถูกยกให้เป็นตลาดน้ าต้นแบบ๒๗  อ าเภออัมพวาส่วนใหญ่เราได้รวบรวมภาระหร้าที่เพ่ือที่จะ
กระจายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆในอ าเภออัมพวา แต่เราก็ได้มีการเข้าไปช่วยอนุรักษ์การท่องเที่ยว
ด้านต่างๆอยู่ เช่นเรื่องหิ่งห้อย๒๘ ส่วนด้านร้านค้าเราก็จะมีการจัดร้านส าหรับของซื้อของฝากของทาง
อุทยานร.๒อยู่แล้ว๒๙ ขณะเดียวกันก็จะมีอะไรที่ทันสมัยเป็นยุคใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลาย
ประเภทเข้าไป ก็เป็นอันรู้มิติทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ผู้สูงอายุมักชอบกัน เลยท าให้ตลาด
น้ าอัมพวามีการปรับปรุงให้มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านค้าใหม่ๆ สินค้าส าหรับคนยุค

                                                           
๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๒๖ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๐๓ 
ใหม่ หรือวัยรุ่น เป็นต้น๓๐ เราจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลระเบียบการจัดตั้งร้านค้า หรือจะเป็น
เรื่องของราคาสินค้า ซึ่งตรงนี้เราท าร่วมกับอ าเภอและทางเทศบาล๓๑ 

สรุป ด้านร้านค้าส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านร้านค้านั้นภารกิจ
ส าคัญคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลย์และยังยืน
นั้นซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามโดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยพา
ผู้ประกอบการดังกล่าวไปจัดแสดงสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
ยอดขายให้ร้านค้าที่เข้าร่วมอีกด้วย 

๑.๕ ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มในส่วนนี้ส านักงานพัฒนาชุมชนไม่ได้มีบทบาทหน้าที่

โดยตรงท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสาธารณสุขดูแลรักษาความสะอาดของร้านค้าใน
ส่วนของหมู่บ้านมีการส่งเสริมจะมีการอบรมพัฒนาอาหารท้องถิ่นโดยมีการคัดเลือกเมนูที่จะเป็นอาหาร
พ้ืนถิ่นไว้ต้อนรับ๓๒ ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านร้านอาหาร
และเครื่องดื่มได้มีการจัดการคล้ายครึ่งกับการจัดการด้านร้านค้าในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งปัจจุบันร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่มแต่ละร้านก็จะมีกลยุทธ์ในการ
ขายและดึงดูดลูกค้าในแบบที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น
ส่วนลดของอาหารและเครื่องดื่มการสร้างสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ก าลังเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน เป็นต้น๓๓ ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้า เราก็จะมีการประสารงานร่วมกับทางอ าเภอ
เป็นหลัก๓๔ เราจะมีการส่งเสริมให้มีการท าอาหารพ้ืนเมืองโบราณ เช่น อาหารปลาทูซาเตี๊ยะ และปลา
ทูหน้างอคอหัก เป็นต้น เพ่ือคงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองของอัมพวาไว้๓๕ จะมีเรื่องของ พรบ.ร้านค้า ที่
มีระเบียบบังคับทุกร้านที่ท าการค้าจะต้องมาต่อใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตนี้มีอายุ ๑ ปีเท่านั้น ทุกร้าน
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด๓๖ เราก็จะมีการจัดร้านส าหรับของซื้อของฝากของทางอุธยานร.๒อยู่

                                                           
๓๐ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 
แล้ว จะไม่มีบริการศูนย์อาหารภายในอุทยานร.๒๓๗ ร้านอาหารต่างๆริมคลองตลาดอัมพวาที่เราจะได้
พบเห็นตลอดทาง มีการตกแต่งที่สวยงาม มีความอลังการมากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นอัมพวาในแบบ
ดั้งเดิมผสมผสานกันได้แบบลงตัว๓๘ ดูแลและประสานงานเรื่องความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
ร่วมกับทางเทศบาลเป็นส่วนใหญ่๓๙ 

สรุป การจัดการการท่องเที่ยวในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มได้มีการจัดการคล้ายครึ่ง
กับการจัดการด้านร้านค้าในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาซึ่งปัจจุบันร้านค้า
ร้านอาหารและเครื่องดื่มแต่ละร้านก็จะมีกลยุทธ์ในการขายและดึงดูดลูกค้าในแบบที่แตกต่างกันไปตาม
ความถนัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นส่วนลดของอาหารและเครื่องดื่มการสร้างสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นต้น 

๒.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

๒.๑ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
เวลานี้ตลาดน้ าอัมพวากลายเป็นธุรกิจไปแล้ว ก็จะท าให้มีคนจากต่างพ้ืนที่เข้ามาท าธุรกิจ

กันเยอะมากขึ้น เลยท าให้ค่าเช่าในพ้ืนที่ต่างๆ เริ่มมีราคาสูงขึ้น จึงท าให้คนในพ้ืนที่เริ่มอาจถอยออก
จากการท าธุรกิจ แล้วท าให้คนในพ้ืนที่มีรายได้น้อยลง เพราะคนนอกพ้ืนที่เข้ามามีอ านาจในการจัดการ
การท่องเที่ยวมากข้ึน๔๐ เรื่องหลักๆเป็นเรื่องขยะ ล่าสุดทางหน่วยงานได้รณรงค์เรื่องของโฟม พลาสติก 
และแพ็คเก็ตหีบห่อ พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะบ้านเรามีใบตองที่เยอะ อีกเรื่องก็จะเป็น
เรื่องของผักตบชวาที่ไหลเข้ามาเยอะมาก และทางหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหากันมาโดยตลอด 
เพราะเป็นคลองธรรมชาติที่มีน้ าขึ้นน้ าลง ท าให้คลองดูไม่สะอาด๔๑ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
อ าเภออัมพวาส่วนใหญ่จะไม่มีจะประสบปัญหาทางในเรื่องของการคมนาคมนักท่องเที่ยวเดินทางไป
สถานที่ท่องเที่ยวไม่ถูกป้ายบอกทางมีน้อยไม่ชัดเจนข้อเสนอและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดทางเข้า
รวมทั้งข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวลงในเว็บไซต์ เพจต่างๆ๔๒ การสร้างความรับรู้และความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนควรมีสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศในบริบทที่เหมาะสมโดยเฉพาะการพัฒนาการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๕ 
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นต้องมีการค านึงถึงการอนุรักษ์
หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติรวมทั้งส่งเสริม
สิทธิการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคชุมชนในการอนุรักษ์บ ารุงรักษาและส่งเสริมการตระหนักรู้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสมดุลย์และ
ยังยืนทั้งนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนเจ้าของพ้ืนที่จะช่วยเพ่ิม
เอกลักษณ์และความเป็นไทยให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง๔๓ ปัญหาตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เรามีแต่เป้าหมายที่จะพัฒนาให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกเทศกาล๔๔ เป็นข้อเสนอแนะประชาชนที่มาเที่ยวตลอดน้ าอัมพวา
เพ่ือให้ลดปัญหารถติดให้น ารถไปจอดที่วัดบางนางลี่ และวัดภูมรินทร์กุฎีทอง แล้วนั่งเรือมา ๓ บาท 
เป็นสถานที่ท่ีเราจัดไว้ให้จอดเพ่ือลดปัญหารถติด ข้อดีของการนั่งเรือมาคือจะได้ชมบรรยากาศริมน้ า๔๕ 
พ้ืนที่แคบ ข้าวของที่แพงมากขึ้นหลายๆคนเข้าใจว่าคนอัมพวาขายของแพง แต่จริงๆเป็นคนที่อ่ืนที่มา
เช่าหน้าบ้านขายไม่ใช่คนพ้ืนที่ และเจ้าของตึกแถวได้ขึ้นค่าเช่าท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนของ
ขายไม่ได้๔๖ เรื่องพ้ืนที่ที่คับแคบ ราคาการเช่าพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากข้ึน๔๗ 
 ๒.๒ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานของวัฒนธรรมได้เข้าไปดูแลเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆอยู่เสมอไม่
เคยขาด เพราะผู้สูงอายุในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในด้านนี้ดีมากๆ๔๘ อุทยานร.๒ของเรามีการ
ประสานงานกับทางจังหวัดอยู่เสมอทุกครั้งที่มีการจัดงาน ท าให้งานออกมามีคุณภาพมากขึ้นท าให้ไม่มี
ปัญหาในการจัดการการท่องเที่ยว๔๙ ทางเทศบาลได้เข้าไปดูแลในเรื่องของการสวมชูชีพ และเรื่องของ
ขยะที่เพ่ิมมากขึ้นอยู่เสมอ เพ่ือรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุด๕๐ ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนเราได้
เข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสถานที่ใหม่ๆเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว๕๑ 

                                                           
๔๓ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร,  ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 
หน่วยงานของเราได้มีการประสานงานกับทุกหน่วยงานเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอต่างๆใน
จังหวัด โดยเฉพาะอ าเภออัมพวาที่เป็นสถานที่ยอดนิยมของจังหวัด๕๒ ทางสถานีต ารวจได้ดูแลการจาร
จรของอ าเภออัมพวา โดยการจัดสถานที่จอดรถไว้เพ่ิมเติม และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวตลอดทั้งทางน้ าและทางบก๕๓ เรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวทางอ าเภอมีการ
ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลเสมอ๕๔ ก็จะมีทางอ าเภอ เทศบาล และทางจังหวัดได้เข้ามาช่วยดูแล
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว๕๕  
 ๒.๓ ด้านประชาชนในท้องถิ่น 

จะมีการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นสร้างรายได้โดยการท าวัสดุบ้านๆของเรามาท าให้
เกิดรายได้ เช่น การจักสานทางมะพร้าว แล้วน าออกมาจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ และยังท าให้ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ว่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือลดความเครียดท าให้ได้มีเพ่ือนมากขึ้น๕๖ เวลาที่มีการจัดงานของอุธ
ยานร.๒ เราจะมีการให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นเสมอ๕๗ 
ให้เข้ามาขายสินค้าโดยการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ที่ไม่แพงมากเกินไป เพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือนและยังมี
การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือดูแลสถานที่ท่องเที่ยว๕๘ ประชาชนที่นี่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
เดิมๆเสมอ และยังคงให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน๕๙ ทางอ าเภอได้ให้ประชาชนช่วยกันหารือในการ
พัฒนาตลาดน้ า๖๐ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลสถานที่ท่องเที่ยว มีการประชุม
หารือกันอยู่เสมอ๖๑ ประชาชนในท้องถิ่นเริ่มโดนเอาเปรียบจากคนนอกพ้ืนที่ที่เข้ามาท าธุรกิจ โดยการ

                                                           
๕๒ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลอง เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
ขึ้นค่าเช่าพ้ืนที่ค้าขายที่นอกเหนือจากหน่วยงานดูแลอยู่๖๒ ประชาชนเริ่มขายของไม่ได้เริ่มพากันถอยไป
ท าอย่างอ่ืนมากขึ้น ท าให้ตลาดเริ่มมีการปิดไปบ้างในบางร้านเนื่องจากสุ้ค่าเช้าไม่ไหว๖๓ 

๒.๔ ด้านร้านค้า 
ทางเทศบาลเน้นเลยว่าจะต้องมีการขึ้นทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง๖๔ เน้นการขายสินค้า

พ้ืนเมืองให้มากที่สุดเพราะเราดูแลด้านของวัฒนธรรม เพ่ือนักท่องเที่ยวจะได้กลิ่นไอของความเป็น
ตลาดน้ ามากขึ้น๖๕ เรามีจ าหน่ายของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ สินค้าพวกนี้ก็จะมาจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่๖๖ ทางด้านต ารวจเราได้เข้าไปดูเรื่องของการขายของที่ผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม
ลงตรวจเสมอ๖๗ อาหารที่ค่อนข้างแพงมากขึ้นจากเดิม ท าให้นักท่องเที่ยวอาจจะเน้นแค่การมาเที่ยว
มากกว่าซื้อสินค้า๖๘ พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อร้านค้ามากเท่าไร ด้วยร้านค้าที่เยอะมากบวกกับพ้ืนที่น้อย จึง
ท าให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเดินไม่ทั่วถึง๖๙ มีการประสานงานร่วมกับทางเทศบาลให้เข้าไปดูแลเรื่อง
การต่ออายุของพรบ.ร้าน ที่มีอายุห้ามเกิน๑ปี๗๐ ยังมีร้านค้าที่ยังไม่ติดราคาสินค้าเวลาขายอยู่บ้าง๗๑ 
  ๒.๕ ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ทางเทศบาลเน้นเลยว่าจะต้องมีการขึ้นทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง๗๒ เน้นการขายสินค้า
พ้ืนเมืองให้มากที่สุดเพราะเราดูแลด้านของวัฒนธรรม เพ่ือนักท่องเที่ยวจะได้กลิ่นไอของความเป็น
ตลาดน้ ามากขึ้น๗๓ เรามีจ าหน่ายของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ สินค้าพวกนี้ก็จะมาจากภูมิปัญญาของ

                                                           
๖๒ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลอง เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร, ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม. ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๖๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา. ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๖๙ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ. ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๗๐ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง. ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๗๑ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล. ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๗๒ สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช, ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๗๓ สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า, ต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๐๘ 
ชาวบ้านส่วนใหญ่๗๔ ทางด้านต ารวจเราได้เข้าไปดูเรื่องของการขายของที่ผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม
ลงตรวจเสมอ๗๕ อาหารที่ค่อนข้างแพงมากขึ้นจากเดิม ท าให้นักท่องเที่ยวอาจจะเน้นแค่การมาเที่ยว
มากกว่าซื้อสินค้า๗๖ พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อร้านค้ามากเท่าไร ด้วยร้านค้าที่เยอะมากบวกกับพ้ืนที่น้อย จึง
ท าให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเดินไม่ทั่วถึง๗๗ มีการประสานงานร่วมกับทางเทศบาลให้เข้าไปดูแลเรื่อง
การต่ออายุของพรบ.ร้าน ที่มีอายุห้ามเกิน๑ปี๗๘ ยังมีร้านค้าที่ยังไม่ติดราคาสินค้าเวลาขายอยู่บ้าง๗๙ 

สรุป ตลาดน้ าอัมพวากลายเป็นธุรกิจ ที่ท าให้มีคนจากต่างพ้ืนที่เข้ามาท าธุรกิจกันเยอะ
มากขึ้น เลยท าให้ค่าเช่าในพ้ืนที่ต่างๆ เริ่มมีราคาสูงขึ้นจึงท าให้คนในพ้ืนที่เริ่มอาจถอยออกจากการท า
ธุรกิจ แล้วท าให้คนในพ้ืนที่มีรายได้น้อยลง เพราะคนนอกพ้ืนที่เข้ามามีอ านาจในการจัดการการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น  นอกจากนี้เรื่องหลักๆเป็นเรื่องขยะ ล่าสุดทางหน่วยงานได้รณรงค์เรื่องของโฟม 
พลาสติก และแพ็คเก็ตหีบห่อ พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะบ้านเรามีใบตองที่เยอะ อีก
เรื่องก็จะเป็นเรื่องของผักตบชวาที่ไหลเข้ามาเยอะมาก และทางหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหากันมา
โดยตลอด เพราะเป็นคลองธรรมชาติที่มีน้ าขึ้นน้ าลงท าให้คลองดูไม่สะอาด และเพ่ือให้ลดปัญหารถติด
ให้น ารถไปจอดที่วัดบางนางลี่ และวัดภูมรินทร์กุฎีทอง เป็นสถานที่ที่เราจัดไว้ให้จอดเพ่ือลดปัญหารถ
ติด 

 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง“การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

                                                           
๗๔ สัมภาษณ์ นางสาวพัชรมาศ ช่ืนจิตร,  ต าแหน่งผู้จัดการอุทยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม, ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวรรณ คณนา, ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายศราวิช ด้วงสีทอง, ต าแหน่งปลัดอ าเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล, ต าแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริม

แม่น้ าแม่กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



 
 

๑๐๙ 

 

 
  

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กบัวิถีชุมชนในอ าเภอ

อัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 

ด้านร้านค้า 
๑. ร้านค้าได้ถูกจดัให้ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเหมาะสม 
๒. มีการจัดร้านค้าให้น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว 
๓. มีร้านค้าเพียงพอต่อการบริโภคของ
นักท่องเที่ยว 
๔. มีการจัดร้านค้าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อ
สินค้า 
๕. ร้านค้ามีความสะอาด 
๖. การให้บริการของร้านค้า 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 
๑. มีเจ้าหน้าที่บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว 
๒. มีการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ 
๓. ความเพียงพอของจ านวนถังขยะ 
๔. ความปลอดภัยส าหรับท่ีจอดรถนักท่องเที่ยว 
๕. การคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
๖.  เจ้ าหน้ าที่ บริ การด้ วยความ เป็นกัน เอง เพื่ อ
ประนีประนอมให้คู่กรณียุติความขัดแย้งระหว่างกัน 
 

ด้านประชาชนในท้องถิ่น 
๑. มีการฟื้นฟแูหล่งท่องเที่ยวโดยประชาชนอยู่เสมอ 
๒. มีการประชุมหารือกันเพือ่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๓. มีการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ 
๔. มีส่วนร่วมในการเสนอการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
๕. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพื่อความเป็นระเบียบ
ของแหล่งท่องเที่ยว 
๖. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
๑.ป้ายบอกทางมีความชัดเจนและอยู่ในท่ีเหมาะสม 
๒. สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 
๓. ห้องสุขาเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 
๔. บริเวณสถานท่ีท่องเที่ยวมีความสะอาด 
๕.มีการจัดการด้านการจราจรบริการนักท่องเที่ยว 
๖. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ด้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
๑. อาหารสะอาดและถูกหลักอนามัย 
๒. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารสะอาด 
๓. อาหารมีรสชาติอร่อยคุม้ค่าเหมาะสมกับราคา 
๔. มีเมนแูยกประเภทอาหารและเครื่องดื่มชัดเจน 
๕. การให้บริการของพนักงานร้านอาหาร 
๖. มีห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวท่ีมารับประทานอาหาร 



๑๑๐ 
 

๑๐๙ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”สรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประกอบไปด้วย 
๕ ด้านคือ ๑) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ๒) ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๓)  ด้านประชาชนใน
ท้องถิ่น ๔) ด้านร้านค้า ๕) ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

๑.ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านการท่องเที่ยวเริ่มมีการโฆษณาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากท าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ถึง ๑ ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว 
แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และหลังจากนั้นได้เริ่มมีการท าวีดีโอทิวทัศน์ตัดต่อเลยท าให้ได้
ออกสื่อทางทีวี หลังจากนั้นจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เริ่มเข้ามาท่องเที่ยว
โดยที่เราไม่ต้องจ้างท าประชาสัมพันธ์อีก แล้วได้กลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มากลับไปประชาสัมพันธ์ให้
กันเอง หรือที่เรียกว่าปากต่อปาก จึงท าให้ตลาดน้ าอัมพวาเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวมากในปัจจุบัน      
 ๒.การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจากยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามที่
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวคือส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่ให้บริการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนและสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพได้ดี
ยิ่งขึ้นเช่น การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืนหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิเทศนิทรรศการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓.ด้านประชาชนในท้องถิ่น 
ด้านประชาชนในท้องถิ่นนอกจากนี้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายใต้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรซึ่งจะ
ส่วนใหญ่มาจากกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆตัวแทนจากผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวและ
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเช่นการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวศึกษาดูงานการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนการให้ความรู้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวการจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการเรือน าเที่ยวเป็นต้น 

 
 



             ๑๑๑    
 

๔.ด้านร้านค้า 
ด้านร้านค้าส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านร้านค้านั้นภารกิจส าคัญ

คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลย์และยังยืนนั้นซึ่ง
จังหวัดสมุทรสงครามโดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยพา
ผู้ประกอบการดังกล่าวไปจัดแสดงสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
ยอดขายให้ร้านค้าท่ีเข้าร่วมอีกด้วย 

๕.ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
การจัดการการท่องเที่ยวในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มได้มีการจัดการคล้ายครึ่งกับ

การจัดการด้านร้านค้าในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาซึ่งปัจจุบันร้านค้า
ร้านอาหารและเครื่องดื่มแต่ละร้านก็จะมีกลยุทธ์ในการขายและดึงดูดลูกค้าในแบบที่แตกต่างกันไป
ตามความถนัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นส่วนลดของอาหารและเครื่องดื่มการสร้างสื่อ
และประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นต้น 
 



 
 

 

บทท่ี ๕ 
  

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

๑. เ พ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  

๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษใ์นอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอ   
อัมพวา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ       
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 
๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 



๑๑๓ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕ มี

อายุระหว่าง ๒๘ – ๓๗ ปี มีจ านวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว เคยมาแล้วมากกว่า 
๑ ครั้ง มีจ านวน ๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐  

๕.๑.๒ ข้อมูลระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม           

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๔๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง ๕ ด้าน 
สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๕๙) 
๒. ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๖๒๖) 
๓. ด้านประชาชนในท้องถิ่น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๖๙๓) 
๔. ด้านร้านค้า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๓๓) 
๕. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๖๐๙) 
๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจ านวนครั้งที่มา
ใช้บริการการท่องเที่ยว เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ ๑ ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา  จั งหวั ดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม จ าแนกตาม เพศ  พบว่ า  ไม่ แตกต่ า งกัน  
(t = ๒.๘๔๕, Sig.= ๐.๐๐๕) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 



๑๑๔ 

 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา  จั งหวั ดสมุทรสงคราม  โดย ภาพรวม จ าแนกตามอายุ  พบว่ า  ไม่แตกต่ า งกัน 
(F=๑.๗๖๓, Sig.= ๐.๑๓๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน                 
(F=๒.๘๘๘, Sig.= ๐.๐๒๒) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกันใน ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (F=๓.๐๑๖, Sig.=
๐.๐๑๘) ด้านประชาชนในท้องถิ่น (F=๓.๒๗๓, Sig.=๐.๐๑๒) ด้านร้านค้า (F=๓.๙๓๔, Sig.=๐.๐๐๔) 
ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ( Least 
Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๑-๔.๑๓ 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว พบว่า 
แตกต่างกัน (F=๑๐.๘๐๗, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย        เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แตกต่างกันใน ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (F=๕.๒๗๘, 
Sig.= ๐.๐๐๕) ด้านประชาชนในท้องถิ่น (F=๙.๙๑๒, Sig.= ๐.๐๐๐)     ด้านร้านค้า (F=๑๐.๖๔๙, 
Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม (F=๑๒.๙๗๕, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD.)  

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม                 

ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑.ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเริ่มมีการโฆษณาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๕๔๗ หลังจากท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ไม่ถึง ๑ ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนอกพ้ืนที่และใน
พ้ืนที่ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และหลังจากนั้นได้เริ่มมีการท า
วีดีโอทิวทัศน์ตัดต่อเลยท าให้ได้ออกสื่อทางทีวี หลังจากนั้นจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ได้เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องจ้างท าประชาสัมพันธ์อีก แล้วได้กลายเป็น



๑๑๕ 

 

นักท่องเที่ยวที่มากลับไปประชาสัมพันธ์ให้กันเอง หรือที่เรียกว่าปากต่อปาก จึงท าให้ตลาดน้ าอัมพวา
เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวมากในปัจจุบัน       

๒.การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวคือส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการกับหลาย
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนและสามารถสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเช่น การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการ
ท่องเที่ยว) กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ ม
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการศึกษาธิการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิเทศนิทรรศการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓.ด้านประชาชนในท้องถิ่น ด้านประชาชนในท้องถิ่นนอกจากนี้ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีได้มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรซึ่งจะส่วนใหญ่มาจากกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆตัวแทนจากผู้
ประกอบด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเช่นการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวศึกษาดูงานการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการให้ความรู้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการเรือน าเที่ยวเป็นต้น 

๔.ด้านร้านค้า ส าหรับร้านค้าส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านร้านค้า
นั้นภารกิจส าคัญคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลย์
และยังยืนนั้นซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามโดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามได้มี
การสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว
โดยพาผู้ประกอบการดังกล่าวไปจัดแสดงสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และ
กระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าท่ีเข้าร่วมอีกด้วย 

๕.ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการการท่องเที่ยวในด้านร้านอาหารและ
เครื่องดื่มได้มีการจัดการคล้ายครึ่งกับการจัดการด้านร้านค้าในรูปแบบกิจกรรมการตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาซึ่งปัจจุบันร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่มแต่ละร้านก็จะมีกลยุทธ์ในการขาย
และดึงดูดลูกค้าในแบบที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นส่วนลด
ของอาหารและเครื่องดื่มการสร้างสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน



๑๑๖ 

 

๕.๑.๕ สรุป ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคค่อนข้างมีราคามากเกินไป 
๒. ที่นั่งทานอาหารมีน้อย 
๓. ที่พักส าหรับพักผ่อนไม่เพียงพอ 
๔. สถานที่จอดรถมีจ านวนน้อยมาก 
๕. จ านวนห้องน้ าไม่มากพอ 
๖. ทางเดินค่อนข้างแคบ 
๗. ที่นั่งรับประทานอาหารริมน้ าไม่ค่อยสะดวก 
 

               ข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

๑. ควรมีที่นั่งพักผ่อนให้หลายๆจุดกว่านี้ 
๒. หน่วยงานรัฐควรเข้ามาดูแลในสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านี้ 
๓. ควรปรับปรุงที่นั่งทานอาหารริมน้ าตรงขั้นบันได 
๔. ควรเพิ่มจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
๕. ควรเพิ่มท่ีจอดรถส าหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว 
๖. ควรมีห้องน้ าสาธารณะที่สะดวกมากกว่านี้ 
๗. ควรให้ขยายพื้นที่ในการเดินท่องเที่ยวมากกว่านี้ 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕ .๒ .๑  การ วิ เ ค ร าะห์  ก า รจั ดการการท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์ ในอ า เ ภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม             
โดยภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิง



๑๑๗ 

 

อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา มีอยู่ทุกระดับทุกกิจกรรมที่ทางอ าเภอได้จัดท าขึ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจากว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นั้นมีความรู้  ความเข้าใจในหน้าที่ตนรับผิดชอบสอดคล้องกับการศึกษา  รัฐกานต์  สามสี               
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง”  
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท ภูมิล าเนาอยู่ภายใต้ ส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวไม่พักค้างคืนใช้ยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายส าหรับการการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท มีความถี่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม ๑ - ๒ ครั้งต่อปี เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดินทางร่วมกับ
ครอบครัวและส่วนใหญ่ให้อันดับความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวทีมีอยู่/กิจกรรมที่อยากให้มีใน
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม คือ พักผ่อนริมหาด มากที่สุด รองลงมามีกิจกรรมการเล่นน้ าทะเล และ
กิจกรรมปิกนิก ทั้งนี้นักท่องมีระดับความต้องการใช้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงระดับความต้องการใช้องค์ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
มาก ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านพืน้ที่ ๒. ด้านการมีส่วนร่วม ๓. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ๑ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญพา ค าวิเศษณ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่ว
ทุ่ง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านวัดเขา ต าบลโคก
กลอย อ าเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา พบว่า ประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ่ มีอายุระหว่าง             
๓๐-๔๐ ปี มากที่สุด การประกอบอาชีพมีอาชีพรับจ้างและท าธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๕ ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนหมู่บ้านวัดเขาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลอย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร ทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติห้องน ้าสาธารณะ ศาลานังพัก ระบบ  ่ รักษาความปลอดภัย มีแหล่งน ้าดื่มน ้าใช้สะดวก 
ประปาท้องถิ่นประปาภูมิภาค บ่อน ้าดื่ม และน ้าจากธรรมชาติ  ๒. แนวทางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของ

ชุมชนหมู่บ้านวัดเขาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๔๓,S.D =๐.๒๖๖ ) ซึ่งพบว่า ด้านการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= ๔.๕๑,S.D =๐.๓๖๑ ) รองลงมาได้แก่  
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว(Attractions and Accommodation) 
ด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) และด้าน
                                                           

๑ รัฐกานต์ สามสี, “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง”, 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๘). 



๑๑๘ 

 

กิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๔๓,S.D =๐.๓๙๑,  ̅ =๔.๔๓, S.D =

๐.๓๕๓,  ̅ = ๔.๔๑,S.D =๐.๔๙๑และ(  ̅ = ๔.๓๗,S.D =๐.๔๗๗) ตามล าดับ๒ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือเกิดรายได้เพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ปรากฏว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนชุ่มน้ าหนอง
ไชยวาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นในข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ รัฐ
จึงควรตระหนักถึงการได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้ของชุมชนอย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันจะน าไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด              
พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาชุมชนประตูจีนและชุมชนป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เข้าใจในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับดีชุมชนเห็นว่ารั ฐมีการ
จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุด คือ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาล อบจ. ส่วนองค์กรเอกชน  ไม่มีส่วนในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่นกับชุมชน ร้านค้าที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ท าให้ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นในด้านการบริหารจัด การของชุมชนเองได้มี คณะกรรมการชุมชนที่ชัดเจน 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารงานท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการวัด คณะกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บาน 
ปัญหาอุปสรรคส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่าขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องท าให้ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ภาครัฐควรจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงอนุรักษ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม๓ 

                                                           
๒ บุญพา ค าวิเศษณ์, “ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมี

ส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา”, รายงานการวิจัย, 
(วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๗). 

๓  พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ “การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”, การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , 
ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๐), ๓๐ – ๓๔. 



๑๑๙ 

 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ ที่แตกต่างกัน มีการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน จ าแนกได้ดังนี้ 

ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าเพศมีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญพา ค าวิเศษณ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา
ชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อมูล
พ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านวัดเขา ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพั งงา พบว่า 
ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี มากที่สุด การประกอบอาชีพมีอาชีพ
รับจ้างและท าธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน
หมู่บ้านวัดเขาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร ทางเดินศึกษาธรรมชาติห้องน ้าสาธารณะ ศาลานั่งพัก 
ระบบรักษาความปลอดภัย มีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้สะดวก ประปาท้องถิ่นประปาภูมิภาค บ่อน้ าดื่ม และ
น้ าจากธรรมชาติ๔ 

ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษใ์นอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อายุของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชนิกา จึงวิสิฐธน ได้ท าการศึกษา
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่น้ าข่า เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและปรุงล าน้ าแม่ข่า และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการพัฒนาปรับปรุงล าแม่น้ าข่า ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณและใช้ค าถามแบบสัมภาษณ์แบบเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน

                                                                                                                                                                      

 
๔ บุญพา ค าวิเศษณ์, “ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมี

ส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา", รายงานการวิจัย, (วิทยาลัย
ราชพฤกษ์, ๒๕๕๗). 



๑๒๐ 

 

การพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่ข่าระดับต่ า และตัวแปรระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การใช้ประโยชน์จากล าน้ าแม่ข่า 
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่ข่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
๐.๐๕๕ 

ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของประชาชนซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนิกา จึงวิสิฐธน ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่น้ าข่า 
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาและปรุงล าน้ าแม่ข่า และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการพัฒนาปรับปรุงล าแม่น้ าข่า 
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้ค าถามแบบสัมภาษณ์แบบเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่ข่าระดับต่ า และตัวแปรระดับการศึกษา การ
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การใช้ประโยชน์จากล าน้ าแม่ข่า และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาและปรับปรุงล าน้ าแม่ข่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี๐่.๐๕ 

ประชาชนที่มี จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าจ านวนครั้งที่มา
ใช้บริการ ไม่มีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้
เนื่องจาก การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ จ านวนครั้งที่มาใช้บริการของประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายอิทธิพล โกมิล ได้ท าการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังน้ ามอกจังหวัดหนองคาย”ผลการวิจัยพบว่า ซึ่งส่วนมากจะทราบจาก
เพ่ือนหรือคนรู้จักและจ านวนครั้งที่มาใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่เคยมาบ้านวังน้ ามอกส่วนมากเคย

                                                           
๕ ชนิกา จึงวิสิฐธน, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพันาและปรับปรุงล าน้ าแม่น้ าข่า เขต

เทศบาลนคนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม, 
(นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 

 



๑๒๑ 

 

มาแล้ว ๒ -๓ ครั้งระยะเวลาทีอยู่โฮมสเตย์ในบ้านวังน้ ามอก ๒-๓ วัน ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ยต่อคนนั้นจะอยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน๖  

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” [๒ ต.ค. ๒๕๖๑]. ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา แกนน า
ชุมชนควรสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพ่ือปรับฐานคิดของชุมชนอัมพวาควรหันกลับมามอง
จุดเริ่มต้นและประเมิน ศักยภาพของชุมชนตนเอง ศึกษาความเป็นไปได้ของชุมชนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างของเงื่อนไข ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ขนาดของ
ชุมชน ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีความเชื่อ ความพร้อมของคนในชุมชน เป็นต้น  

๒. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา ควรหา
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ดูงานต่างชุมชนเพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือ
น ามาปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนแกนน า ตัวแทนชุมชน และผู้ประกอบการ ควรมีการเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
จากต่างพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ  

๓. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา ควร
จัดสรรผลประโยชน์/รายได้ จากกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม กระจายรายได้และแบ่งปันสู่ชุมชน 
โดยยึดหลักว่าทรัพยากรท่องเที่ยวคือ"ทรัพยากรส่วนรวม"ชุมชนควรมีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๖ นายอิทธิพล โกมิล , “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาบ้านวังน้ ามอก 

จังหวัดหนองคาย”, รายงานการวิจัย, (กองแผนงาน: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม , 
๒๕๕๓).  

  
 
 



๑๒๒ 

 

๑. ควรบริหารจัดการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ต าบลอัมพวา 
ควรมีการวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าไปในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่นการแก้ไขปัญหาช่องทางการจราจรที่คับแคบ การแก้ไขความหนาแน่นแออัดของ
นักท่องเที่ยวในตลาดน้ าอัมพวา  

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ต าบลอัมพวา ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  

๓. เทศบาลต าบลอัมพวา ควรจะมีการก ากับดูแลในเรื่องมาตรฐานของราคาสินค้าและ
คุณภาพของสินค้า อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ สินค้าท้องถิ่นของจังหวัด เช่น อาหารทะเล และผักผลไม้
ต่างๆ โดยการควบคุมตรวจสอบให้มีคุณภาพและราคาไม่แพง 

๔. ควรจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการเคารพสิทธิการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดในชุมชน เช่น ปัญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศวิทยาในชุมชน อัมพวา
อันมีสาเหตุมาจาก การสร้างรีสอร์ทและโฮมสเตย์ โดยขาดการบริหารจัดการที่ดี ปัญหามลพิษทาง
เสียงที่ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนจาก เสียงเรือหางยาวการพังทลายของฝั่งคลอง จากการใช้เรือ
หางยาววิ่งพานักท่องเที่ยวไปดูหิ่งห้อย ปัญหาขยะในชุมชนมีเพ่ิมมากข้ึน  

๕. ควรดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในทุกโครงการที่
จะส่งผลกระทบต่อชุมชนท าให้ชุมชนสามารถที่จะร่วมกันคิดเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและ เกิด
ความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอ อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ความรู้ และผู้รู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบาย 

๒. ควรหาทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่          
โดยเน้นงานวิจัยที่มีการสร้างกลไกการสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นออกมาเป็น ทางเลือกในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาจากการท่องเที่ยวในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้แก่ชุมชนอัมพวา 

 ๓. นักวิจัยที่สนใจศึกษาวิจัยในชุมชนอัมพวา ควรมีการ ท าวิจัยเพ่ือ พัฒนาสร้าง
จิตส านึกเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชุมชน
และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน 



๑๒๓ 

 

อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในชุมชนอัมพวาและเป็นต้นแบบให้กับชุมชน       
อ่ืนๆ ต่อไป 



๑๒๔ 
 

 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย:    

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ   

(๑) หนังสือ: 
กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, ๒๕๓๒. 
เกษม จันทร์แก้ว. โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  

  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
___________.ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๕.    
ทศพร ศิริสัมพันธ์. การบริหารราชการแนวใหม่: บริบทและเทคนิควิธี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย, ๒๕๔๙. 
เทิดชาย ชวยบํารุง. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบน

ฐานแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
,๒๕๕๒. 

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๔๐ ..   
___________. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ประชุมช่าง,๒๕๔๖ .. 
___________. พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ ๙.กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช.  

๒๕๔๐. 
___________. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
___________. พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช,  

                  ๒๕๓๗ 
___________. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๓๙. 
นิคม จารุมณี. การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๓๖ .. 
___________. การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. 
บัญชร แก้วส่อง. องค์การการจัดหาและการพัฒนา. ขอนแก่น: คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่ง, 

๒๕๓๙. 



๑๒๕ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 

๒๕๓๗ 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวธุรกิจที่ไมม ีวันตายของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: 

ซี.พี. บุคสแตนดารด,๒๕๔๘. 
ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี . กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการ

พิมพ์, ๒๕๓๙. 
พยอม วงศ์สารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ

สวนดุสิต, ๒๕๔๒. 
ภารดี อนันต์นาวี. หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา.  ชลบุรี: มนตรี. มิเกล กาไรซาบาล, 

๒๕๕๑.   
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์,๒๕๒๕. 
วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ. หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,๒๕๒๓. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารการศึกษาหลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 

๔. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์พิสุทธิ์, ๒๕๔๖. 
 วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์. คุณภาพในงานบริการ  Quality in Service. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๔๓. 
วรนารถ แสงมณ.ี องค์การและการจัดองค์การ. กรงเทพมหานคร: ระเบียงทองการพิมพ์,๒๕๕๔.    
ศ.สมคิด บางโม. การบริหารองค์กรสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต

พัฒน บริหาศาสตร์, ๒๕๓๗. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การจัดการและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา, ๒๕๓๙. 
____________. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, ๒๕๔๒. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
สร้อยตระกูล  ติวยานนท์. อรรถมานะ. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓. 
สุรัสวดี ราชกุลชัย. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 



๑๒๖ 
 

 

บรรณานุกรม  ต่อ. 
 

สนานจิตร สุคนธทรัพย์. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
๒๕๓๔. 

สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหาคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
___________. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า, ๒๕๓๘. 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ยูบีซีแอล บุ๊คส์, 

๒๕๕๐. 
สมชาย สนั่นเมือง. ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว . ททท. จุลสารการ

ท่องเที่ยว. ๑๗ ๑๘ ๑๙, ๒๕๔๐. 
สมพุทธ ธุระเจน. การพัฒนาการทองเที่ยว. สารนครศรีธรรมราช. ๒๗. ๑๒, ๒๕๔๐. 
สมพงศ์ เกษมสิน. การบริหารบุคคลแผนใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๖. 
สมพงศ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
 
  ๒. วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
กรองแก้ว โคตรภูเวียง. “การบริหารระบบบริการสาธารณสุขเขตเมือง : กรณีศึกษาศูนย์บริการ 

สาธารณสุขชุมชนชีท่าขอน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” รายงานการค้นคว้าอิสระ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  สาขาวิ ชาการบริหารการ พัฒนา .  บัณฑิตวิทยาลั ย :  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓.. 

คมลักษณ์ สงทิพย์. การมีส่วนร่วมของประชาขนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา 
ตลาดน้ําวัดตะเคียน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๗. 

จักรกริช หมอประกอบ. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารใน
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร. ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา , 
๒๕๔๗. 

 



๑๒๗ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ชาตรี แกวมา. แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙. 

ชนิกา จึงวิสิฐธน. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงล้าน้้าแม่น้้าข่า เขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 

สุพัตรา กลับดี. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาเฉพาะกรณีการล่องเรือที่ตลาดริมน้้าดอน
หวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนา
สังคม สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๔๕. 

สมภพ สายมา. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน บ้านศรีนาป่าน  ตําบลเรือ 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน. วิทยานิพพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
๒๕๕๒. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๗. 
อาทิตย์ ศิริธร. วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑. 
อาทิตย์ ศิริธร. วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทย ปีพุทธศักราช ,๒๕๔๕.  กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑. 
อินทิรา มีคุณ. “การพัฒนาการส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาจังหวัดนราธิวาส”. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. นครปฐม.มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐. 
สุธดี ชิดชอบ. “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในเกาะช้าง จังหวัดตราด. การค้นคว้า

แบบอิสระ”. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 
พรทิพย์ วีระสวัสดิ์. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กรณีศึกษา ชุมชนประตูจีน และชุมชนป้อมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จัดหวัด
พระนครศรีอยุธยา  รายงานผลการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑. 

 



๑๒๘ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พิเชษฐ ไพบูลย์ศิร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: ศึกษาเฉพาะ กรณี

ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ”  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๔. 

 
(๓) เวปไซต์: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. Definition Domestic. สืบค้นคว้าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐.

http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว. แหล่งที่มา http://www.tat.or.th./aboutdet.asp?id=3, 2561. 
 วศิน อิงคพัฒนากุล . คุณลักษณะ ๗ ประการของผู้ ให้บริ การที่ ดี . แหล่ งที่ มา

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism, 2561. 
พรรณี ชุติวัฒนธาดา. การบริการดีเป็นอย่างไร. แหล่งที่มา http://sabaisabai.20m.com/sabai-

goodservice.html/, 2560. 
รํ า ไ พ พ ร ร ณ  แ ก ว สุ ริ ย ะ . ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย า ง ยั่ ง ยื น .  สื บ ค น จ า ก 

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf. ,2560. 
 
(๔) บทสัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
               นางสาวสุรีวรรณ คณนา. ตําแหน่งพัฒนาการอําเภออัมพวา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
               นายคมสันต์ สุมะนาถ. ตําแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม , ๑๔ กุมภาพันธ์  
               ๒๕๖๒. 
               นางสาวพัชรมาศ ชื่นจิตร. ตําแหน่งผู้จัดการอุธยานร.๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม. ตําแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               นายประพัฒน์ กลิ่นจงกล. ตําแหน่งประธานกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวริมแม่น้ําแม่  
      กลองเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
               นางสุชาดา ทุ่งหว้า. ตําแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
               นายศราวิช ด้วงสีทอง ตําแหน่งปลัดอําเภออัมพวา, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

http://sabaisabai.20m.com/sabai-goodservice.html/
http://sabaisabai.20m.com/sabai-goodservice.html/


๑๒๙ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

๒. ภาษาอังกฤษ: 
Bartol. K. M. & Martin. D.CManagement.  2nd ed... New York: McGraw – Hill,1997. 
Bartol & Martin D. CManagement. 2nd ed. New York: McGraw – Hill,1997. 
Best. John W. Research in Education.  New Jersey: Prentice-Hall. Inc.,1981. 
Cohen.J.M.Uphoff.N.T.Rural Development: Concept and Measures for Project Desing 

Implementaion and Evaluation. Rural Developmant Committee Center for 
Internetional Studies : Cornell University. 

Dessler. Dessler. G. Management. Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders.  New 
Jersey:  Pearson Education, 1980. 

Freeman. R. E. Management.  5th ed... New Jersey: Practice – Hall, 1992. 
Gulick. L. & Lydall. U. Paper on the Sciences of Adminstration.  New York: Institute of 

Public Administration, 1973. 
Gruening. G. Origin and theoretical basis of new public management. International 

Public Management Journal, 2001. 
Groonroos. Service management and marketing: Managing the moment of truth in 

service competition. Lexington: Lexington, 1990. 
Gronroos. C. The perceived service quality concept-a mistake.  Managing Service 

Quality. 11(3), 2011. 
Herbert A. S. Administrative Behvior.  New York: Macmillian, 1947. 
Hood C.A. Public Management for All Seasons.Public Administration, 1991. 
Koontz. H. & Weihrich. H. Essentials of Management.  New York: McGraw – Hill, 1990.   
Kotler. Marketing management: Analysis planning implementation and control.  8th 

ed.. Englewood Cliffs.  New Jersey: Prentice-Hall, 1997..  
Mccullough. J. S. Management in the public service: The best for effective 

performance.  New York: McGraw-Hill Book, 1983. 
 



๑๓๐ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
McIntosh. R.W. & Goeldner. C. RTourism principles. Practices. Philosophies. New York: 

John Wiley & Son, 1986. 
Newman. W. H. & Charles. B. S. The Process of Management.  New Jersey: Prentice – 
 Hall, 1964. 
Robbins. Robbins.S.P. The Administrative Process.  2nded...  New Jersey: Prentice - Hell. 
Robbins. Organizational Behavior: Concepts. Controversies. and Applications.  New        

Jersey: Allyn and Bacon, 1998. 
Robbins & Coulter. Organizational Behavior: Concepts. Controversies. and 

Applications.  New Jersey: Allyn and Baco, 1998. 
Robbins & Coulter. Management.  New Jersey: Practice – Hall, 2003. 
Smith. E. W. The lexicon webster dictionary. The United State of America: The English 

Language Institute of America, 1977. 
Verma. B. M. Social justice and Panchyati Raj.  New Dehli: Naurang Rai for Mittal, 1986. 
Verma. B.M.  Social justice and Panchyati Raj.  New Dehli: Naurang Rai for Lewis. J. M. & 

Bloom. S. C. Incorporation of time-continuity into sub - synoptic analysis  
by using dynamic constraints. Tellus. 30, 1978. 

Weber. The theory of social and economic organization.  Handerson & Parson Trans.   
Handerson and Tallcott Parson  4th ed..  New York: The free Press, 1986. 

Zeithaml. V. A. Berry. L. L. & Parasuraman. A. The behavioral consequences of service 
quality. Journal of marketing. 60, 1996. 
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ภาคผนวก ก 

           หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
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ภาคผนวก ง  

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 



๑๕๑ 
 



๑๕๒ 
 



๑๕๓ 
 



๑๕๔ 
 



๑๕๕ 
 



๑๕๖ 
 



๑๕๗ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้ท าวิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและ
ใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถี

ชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

 ผู้ท าวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างด ีจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

นางสาวเกวลี บุญเทียน 
 นิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๖๐ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอง  ที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

๑. เพศ          

  ชาย      หญิง    
 
 

๒. อายุ          

  ๑๘ = ๒๗ ปี     ๒๘ – ๓๗ ปี 

     ๓๘ = ๔๗ ปี     ๔๘ = ๕๗ ปี  

  ๕๘  ปีขึ้นไป 
 
 

๓. ระดับการศึกษา   

  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    อนุปริญญา   

  ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี 
 
 

๔. จ านวนครั้งที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว        

  ไม่เคยมาเลย     เคยมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง      เคยมาครั้งแรก  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 
ตอนที่  ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถี
ชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง เห็นว่ามคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง เห็นว่ามคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง เห็นว่ามคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง เห็นว่ามคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง เห็นว่ามคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับ

วิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด
๕ 

มาก 
 
๔ 

ปาน
กลาง

๓ 

น้อย 
 
๒ 

น้อย
ที่สุด
๑ 

 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  

๑ ป้ายบอกทางมีความชัดเจนและอยู่ในที่เหมาะสม      
๒ สถานที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว      
๓ ห้องสุขาเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว      
๔ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด      
๕ มีการจัดการด้านการจราจรบริการนักท่องเที่ยว      
๖ สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย      

 ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

๑ มีเจ้าหน้าที่บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว      

  ๒ มีการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ      

๓ ความเพียงพอของจ านวนถังขยะ      
๔ ความปลอดภัยส าหรับที่จอดรถนักท่องเที่ยว      
๕ การคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว      
๖ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเป็นกันเอง      



๑๖๒ 
 

 ด้านประชาชนในท้องถิ่น  
๑ มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาชนอยู่เสมอ      
๒ มีการประชุมหารือกันเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว      
๓ มีการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได ้      
๔ มีส่วนร่วมในการเสนอการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว      
๕ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพ่ือความเป็น

ระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว      
๖ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์กับวิถี

ชุมชน      
 ด้านร้านคา้  

๑ ร้านค้าได้ถูกจัดให้ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสม      
๒ มีการจัดร้านค้าให้น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว      
๓ มีร้านค้าเพียงพอต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว      
๔ มีการจัดร้านค้าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า      
๕ ร้านค้ามีความสะอาด      
๖ การให้บริการของร้านค้า      
 ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

๑ อาหารสะอาดและถูกหลักอนามัย      
๒ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารสะอาด      
๓ อาหารมีรสชาติอร่อยคุ้มค่าเหมาะสมกับราคา      
๔ มีเมนูแยกประเภทอาหารและเครื่องดื่มชัดเจน      
๕ การให้บริการของพนักงานร้านอาหาร      
๖ มีห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวที่มารับประทาน

อาหาร 
     

 
 
 
 



๑๖๓ 
 
ตอนที ่๓  การมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชน ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
๑. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

            ปัญหา อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

             ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

๒. ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

              ปัญหา อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

               ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

๓. ด้านประชาชนในท้องถื่น 

            ปัญหา อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

              ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 



๑๖๔ 
 
๔. ด้านร้านคา้ 

               ปัญหา อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

                ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

๕. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

                 ปัญหา อุปสรรค..............................................................................................................  

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

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

                  ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

นางสาว เกวลี บุญเทียน (ผู้วิจัย) 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………...............………...........เพศ………..........….อาย…ุ………........... 
ระยะเวลาอาศัยในชุมชน………………………….............. 

 
ตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. ท่านมีวิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้อย่างไร 
      ๑.๑ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
      ๑.๒ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
      ๑.๓ ด้านประชาชนในท้องถิ่น 
      ๑.๔ ด้านร้านค้า 
      ๑.๕ ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

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



๑๖๗ 
 

๒. ประเด็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชุมชนในด้านต่างๆดังกล่าว มีปัญหา 
อุปสรรค อะไรบ้าง และถ้ามีปัญหาควรมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
 

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

 
 
 
 
 
 

                    กราบขอบพระคุณที่ตอบแบบสัมภาษณ์ 
                   นางสาวเกวลี บุญเทียน (ผู้วิจัย) 

 
 



๑๖๘ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ นามสกุล               : นางสาวเกวลี  บุญเทียน 

วัน/เดือน/ปีเกิด           : วันพฤหัสบดี  วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ปีจอ 

สถานที่เกิด                 : โรงพยาบาลด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

การศึกษา                  : ประถมศึกษา โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 

                                มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

                                ปรญิญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

                                 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน         : ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

เบอร์โทรศัพท์              : ๐๙๘ - ๙๒๗๑๙๗๐ 

 

 

 

 


