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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี และศึกษาแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในตลาดคลองสวนร้อยปี ผลการวิจัยพบว่า คนในชุมชนคลองสวนมีความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ มีการจัดระบบจราจร โดยมีป้ายบอกทาง
ที่ชัดเจน และติดตั้งป้ายบอกทางเพิ่มเติม มีที่นั่งพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คนในชุมชนคลองสวนต้องการพัฒนา ได้แก่ คนในชุมชนมีการ
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศแก่คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้วิถีชุมชน หรือกิจกรรมประจ�ำวันของชุมชน ซึ่งเป็นการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ในด้านการวางแผน คือ ได้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการด�ำเนินการ คือ ได้ด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม และประเพณีของคนในท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์ คือ มีรายได้จากการท่องเที่ยว
เช่น การขายอาหาร สินค้าพื้นเมือง การน�ำเที่ยว การแสดงศิลปะพื้นเมือง ของที่ระลึก ด้านประเมินผล
และติดตามผล คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ทั้งนี้ คนในชุมชนต้องการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม และยังต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการอบรมหลักสูตร
ด้านอาชีพ ด้านอาสาสมัครมัคคุเทศก์ และด้านภาษา เพื่อพัฒนาตลาดคลองสวนร้อยปีให้เกิดความยั่งยืน
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
ตลาดคลองสวนร้อยปี
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Abstract
The objectives of this research were to study needs of the community potential
development to conservation tourism management in the Klong Suan 100 years old
market and to investigate guidelines to develop and promote conservation tourism in the
community of the Klong Suan 100 years old market. The findings revealed that the people
in the market needed the community potential development on tourism management,
i.e., a traffic system including clearer and more abundant directional signs, adequate
relaxing areas for visitors, effective security measures, and continuous public relations.
In Conservation tourism, they needed the potential development as follows : trainings
about attractions conservation knowledge, activities to build perception and understanding
local culture, lifestyle, and ecology, and the participation of visitors in learning community
lifestyle or regular community activities showing local wisdom. Regarding community
participation, it was found that the aspect of planning, to attend the meeting about
conservation tourism management ; the aspect of implementing, to create tourist activities
for the promotion and conservation of traditional ways of life, local custom and tradition
; the aspect of utility, to gain income from tourism by selling food and local products,
offering tours and folk art performance and selling souvenirs; the aspect of evaluation and
feedback, to take part in monitoring as well as solving problems and then to develop
the attractions to be sustainable. The people in the community needed the gradual
development following society change, they still maintained a traditional way of life and
achieved their own potential development through the trainings on occupation, tour guide
volunteer, and language to build sustainability in the Klong Suan 100 years old market.
Keywords : community potential development, conservation tourism, tourism management,
Klong Suan 100 years old market
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บทน�ำ

อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารขยายตั ว สู ง มี บ ทบาทความส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญน�ำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค แต่ในขณะเดียวกัน การเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วก็ ท� ำ ให้ ส ภาพแวดล้ อ มในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเสื่ อ มโทรมลง และยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
โดยล�ำดับ ดังนั้น จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการจัดการการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ค�ำนึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย หรือที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อีกเป็นจ�ำนวนมากที่กระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งรอคอยให้เข้าไปศึกษาและจัดการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เพิ่มขึ้น (Liengpornpan, S.,
2004, p.1)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงได้รับการผลักดันส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญหนึ่งของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ด้วยความเชื่อที่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการจ้างงาน และสร้างรายได้
จ�ำนวนมากทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์
บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มว่าจะเสื่อมโทรมลง
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้ว่ากระบวนการพัฒนาชุมชน วิธีคิด รวมทั้ง
การจัดการชุมชนหลายอย่างจะชัดเจนและชุมชนเป็นผู้ก�ำหนด แต่ก็ยังเกิดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ
ชุมชนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้พื้นที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้านการจอดรถ การจราจร
ราคาสินค้า การบริโภคอาหารประจ�ำถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรแม่น�้ำล�ำคลอง การเปลี่ยนมือการถือครอง
ที่ดิน จากชาวบ้านไปสู่นายทุนภายนอก การบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยว ปริมาณขยะมูลฝอย การเข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน เป็นต้น (Rojpitakkul, L., 2015)
ตลาดคลองสวนร้อยปี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย กระจายอยู่
ตามส่วนต่างๆ โดยรอบพื้นที่ ทรัพยากรบางแหล่งอาจได้รับการพัฒนามาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีการพัฒนาได้ไม่
เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม การตอบรับของ
คนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (Tannirat, T., 2014) ที่เสนอแนะว่า ตลาดคลองสวนร้อยปี ควรพัฒนาในด้านต่างๆ
ดังนี้ 1) เพิ่มความสะดวกสบายของสถานที่ 2) ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ 3) ดูแลรักษาความสะอาดของ
แม่น�้ำล�ำคลอง 4) รักษาความปลอดภัย 5) ปรับปรุงสินค้าให้มีความหลากหลายราคามีความเหมาะสม และมี
คุณภาพ และ 6) ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส�ำนึกของคนในชุมชนให้พยายาม
ดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรการท่องเที่ยวของตลาดคลองสวนร้อยปี และบริเวณโดยรอบของตลาด
โดยมีเป้าหมาย คือ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการริเริ่ม การวางแผน การด�ำเนินการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผลและการติดตามผล เพื่อให้ชุมชนสามารถดึงศักยภาพด้านต่างๆ ในชุมชน
มาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และความ
ต้องการพัฒนาของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
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ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชนในการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ การจั ด การการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้กระบวนการ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการส่งเสริมและ
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระยะยาว ต้องการให้ชุมชน
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน�ำทุนทางทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
มาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงศึกษาถึงแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
ตลาดคลองสวนที่ท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ประสบความส�ำเร็จ ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในตลาดคลองสวน
ร้อยปี สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนให้เหมาะสมและยั่งยืนใน
อนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในตลาด
คลองสวนร้อยปี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ข้อมูลด้านพัฒนาการของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี
จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
ส่งผลต่อชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2. ได้ข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เสริมสร้างและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นอาชีพทางเลือกในการเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอนการวิจัย และรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เวณตลาดคลองสวน
ร้อยปี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 เทศบาลต�ำบลคลองสวน อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวน 3,078 คน (Thailand Information Center, 2014)
และผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องชุ ม ชนตลาดคลองสวนร้ อ ยปี เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก
(Key Informants) จ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย นายอ�ำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต.
ผู้น�ำชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้า
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต ลาดคลองสวนร้ อ ยปี
ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% โดยการใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.1088) ดังนี้
3,078
สูตร   n = N แทนค่าในสูตร                           =
353.99
2
2
1 + 3,078 (0.05)
1 + Ne
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 354 คน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมจะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชากรที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้าง
เครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก�ำหนดขึ้นโดยมีลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ลักษณะของค�ำถามเป็น
แบบเติมค�ำและเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย การจัดการการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการมีส่วน
ร่วมของชาวชุมชน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชนใน
ตลาดคลองสวนร้อยปี อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
โดยแบบสอบถามทั้งหมดในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้วน�ำแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพโดยการ
หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อท�ำการ
ตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของค�ำถามในแต่ละ
ข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม่ จากนั้นน�ำมาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
และถูกต้อง น�ำแบบทดสอบไปทดสอบหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยหาความเชื่อมั่น โดยการน�ำแบบสอบถาม
ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปท�ำการทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะ
ศึกษา จ�ำนวน 30 ราย โดยท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ของข้อความแต่ละตอนในแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้ คือ 0.982 ถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือสามารถน�ำไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
ส�ำหรับแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการซักถามพูดคุยกัน
ระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมเสวนาระดมความคิด เป็นการถามเจาะลึก โดยก�ำหนดหลัก ดังนี้
1) ชุมชนมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างไรบ้าง
2) ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไรบ้าง
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3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี มีอะไรบ้าง
4) ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชน ปัญหาและผลกระทบ ภายหลังมีการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม)
5) แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติต่างๆ
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางสถิติเข้าช่วยในการวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลตอนที่ 2 น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยก�ำหนดค่าน�้ำหนักคะแนนจากค�ำตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ทั้งนี้จะมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, p.82) ดังนี้
4.50-5.00
หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนในระดับมากทีส่ ดุ
3.50-4.49
หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนในระดับมาก
2.50-3.49
หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนในระดับปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนในระดับน้อย
1.00-1.49
หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนในระดับน้อยทีส่ ดุ
3. น�ำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุป แล้วน�ำเสนอในรูปความเรียง
4. ส�ำหรับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงคุณภาพของความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยก�ำหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการน�ำข้อมูลมาจ�ำแนก จัดหมวดหมู่
เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ส่วนประกอบ และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คนในชุมชนคลองสวนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี เป็นผู้ประกอบการ
ร้ า นค้ า มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวส.หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว
มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ของครั ว เรื อ นต่ อ เดื อ นประมาณ 20,001-30,000 บาท อาศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนตลาด
คลองสวนเป็นระยะเวลา 11-20 ปี  
2. คนในชุมชนคลองสวนมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยล�ำดับแรก
คือ ด้านการตลาดการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมา ด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านความปลอดภัย
(ค่าเฉลี่ย 4.05) อันดับสุดท้ายด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.96)
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เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านสถานที่ คือ มีการจัดระบบจราจร โดยมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนและ
ติดตั้งป้ายบอกทางเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 4.32) ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก คือ มีที่นั่งพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านความปลอดภัย คือ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.19) และด้านการตลาดการท่องเที่ยว คือ มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.26)
3. คนในชุมชนคลองสวนมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ล�ำดับจากมากไปน้อยดังนี้ มีการให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมา
มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรม และทรัพยากรการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.08) และมีการรักษาระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.08)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรม และทรัพยากรการท่องเที่ยว
คือ คนในชุมชนมีการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.19)
ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ คือ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศแก่คนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.23) และด้านการรักษาระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน หรือกิจกรรมประจ�ำวันของ
ชุมชนซึ่งเป็นการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.21)  
4. คนในชุมชนคลองสวนมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมา ด้านการด�ำเนินการ (ค่าเฉลี่ย
3.97) ด้านการใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.94) และด้านการประเมินผลและติดตามผล (ค่าเฉลี่ย 3.89)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการวางแผน คือ ได้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ค่าเฉลี่ย 4.23) ด้านการด�ำเนินการ คือ ได้ด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม และประเพณีของคนในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.09) ด้านการใช้
ประโยชน์ คือ มีรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น การขายอาหาร สินค้าพื้นเมือง การน�ำเที่ยว การแสดงศิลปะ
พื้นเมือง ของที่ระลึก (ค่าเฉลี่ย 4.00) และด้านการประเมินและการติดตามผล คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม
พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 3.94)
5. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชนในตลาด
คลองสวนร้อยปี อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
- ด้ า นการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน พบว่ า คนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เ สนอแนะว่ า
ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ควรจัดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกภายในตลาด เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพักผ่อน และมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน
- ด้านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้
เสนอแนะว่าควรมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และควรเน้นกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
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- ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้เสนอแนะว่าคนในชุมชนทุก
คนควรแสดงความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ
และการสร้างจิตส�ำนึกในการรักบ้านเกิด
- ด้านการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้เสนอแนะว่า อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นในอนาคต
และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น
- แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่า คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ได้เสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง ยังคงไว้ซึ่งการด�ำรง
รักษาเอกลักษณ์ในชุมชนอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น เป็นคณะกรรมการการพัฒนา
ตลาด การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การให้ความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปได้ว่า ชาวชุมชนคลองสวน
มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ
มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ทั้งไทยจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ทั้งนี้คนในชุมชน
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตลาด เป็นตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า มีการประชุมวางแผนเพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น
การจัดงานประจ�ำปี การช่วยดูแลอาคารบ้านเรือน การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน การปลูกฝัง
จิตส�ำนึกเยาวชนรุ่นหลัง การเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน เป็นต้น ร่วมระดมทุน จากการน�ำรายได้มา
จัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ร่วมกันประเมินผลและ
ติดตามผลหลังจากการจัดกิจกรรม โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่มีการจัดการชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ย่อมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตไปบ้าง ด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนขายสินค้าได้มากขึ้น
ท�ำให้รายได้และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ลดภาระหนี้สิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง ด้านสังคม ท�ำให้ผู้สูง
อายุมีสุขภาพกายและจิตดี เพราะได้ค้าขาย ลูกหลานก็กลับมาช่วยค้าขายเพื่อหารายได้พิเศษในยามว่าง
ด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนยังคงความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม อนุรักษ์บ้านเรือน วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ
ถ่ายทอดและสืบสานสู่เยาวชนรุ่นหลังให้ยั่งยืนต่อไป และด้านสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบบ้าง ในเรื่องของขยะ
และแม่น�้ำล�ำคลอง แต่คนในชุมชนก็ร่วมกันบริหารจัดการควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ส่วนแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน คนในชุมชนต้องการพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อถ่ายทอดสู่
เยาวชนรุ่นหลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ ด้านอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ และด้านภาษา เพื่อพัฒนาตลาดคลองสวนร้อยปีให้ยั่งยืนต่อไป
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การจัดการท่องเที่ยว
จากผลการศึกษา พบว่า คนในชุมชนต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยว
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะชุมชนคลองสวนร้อยปีมีความพร้อมในด้านทรัพยากร
การท่องเที่ยว เช่น ขนาดพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม สถาปัตยกรรมโบราณ วิถีชีวิตชุมชน
แบบดั้งเดิม วัฒนธรรมและประเพณีที่สื่อถึงการย้อนอดีต อันเป็นแรงผลักดันที่ท�ำให้ชุมชนต้องการพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และร่วมกันบริหารจัดการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปาณิภัส ติปะวรรณา (Tipawanna, P., 2013) ที่พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมใน
ด้านต่างๆ ของชุมชนคลองสวนร้อยปี สามารถมองเห็นได้ในระดับมาก จึงมีการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของชาญคณิต อาวรณ์ (Arvorn,
C., 2014) ที่พบว่า ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีแหล่งการเรียนรู้ทาง
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ดังนั้น รูปแบบและแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึง
เหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว
จากผลการศึ ก ษารายด้ า นพบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยล� ำ ดั บ แรก คื อ ด้ า นการตลาด
การท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การค้าขาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว โดยเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ หลากหลาย ตั้งแต่ของกินของใช้ ของเล่น
โบราณ และเครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ คนในชุมชนจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาด้านการตลาดในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ โดยการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยการพาดารานักแสดงมาถ่ายท�ำรายการให้ตลาดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ท�ำให้ตลาดดีขึ้น
(Seatatat, B., 2011, p.70) การไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่น�ำมาพัฒนาการตลาด เช่น การท�ำบรรจุภัณฑ์
สินค้า การท�ำอาหาร เพื่อสร้างจุดขาย เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ดังผลการวิจัยของธิดารัตน์
ตันนิรัตร์ (Tannirat, T., 2014) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้พัฒนาตลาด ในเรื่องของการปรับปรุง
สินค้าให้มีความหลากหลาย ราคามีความเหมาะสม และมีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (Singsaktrakul, P. & Sermkarndee, P., 2013, p.98)
ที่เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ค�ำนึงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว คือ ด้านการพัฒนาการตลาด และจัดการตลาด ดังนั้น ชุมชนจึงต้องพัฒนาด้านการตลาด
ท่องเที่ยว เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนคลองสวนมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะศักยภาพของพื้นที่ชุมชนคลอง
สวนร้อยปี มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพบ้านเรือนที่เป็น
สถาปัตยกรรมโบราณ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้มีสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงเดือน พานิช (Panich, D., 2009) ที่พบว่า ข้อเสนอแนะ
ของผู้ประกอบการการค้าภายในตลาดคลองสวนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น คือ ต้องการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ
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เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์; วิภาวรรณ จันทร์ประชุ; นิจุรา ภู่ทวี และหรรษา พลอยประเสริฐ (Kusalasaiyanon,
C., Janprachu, W., Phutawee, N. & Ployprasert, H., 2014) ที่พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้า มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก
จากผลการศึกษารายด้าน พบว่า มีการให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ อยู่ในระดับมาก
ล�ำดับแรก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะคนในชุมชนต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
จึงได้มีการสืบสานถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี และปลูกฝังจิตส�ำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง
ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ รวมไปถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ดังที่ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (Tannirat, T.,
2014, p.101) ได้เสนอแนะว่าควรสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส�ำนึกที่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาวิถีชีวิต รวมทั้งสร้างจิตส�ำนึกหรือสร้างความตระหนักในการ
รักษาทัศนียภาพของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวีรวัฒน์ ตามชู (Tamchu, W.,
2011) ที่เสนอแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ ควรพัฒนาองค์ความรู้และจิตส�ำนึกทางการท่องเที่ยว
ให้กับคนในชุมชนในระยะแรก
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน
จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนคลองสวนมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะคนในชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญและเห็นประโยชน์ของการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน อีกทั้งยังมีเจ้าของตลาดที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้น�ำชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาความซบเซาของตลาดคลองสวน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญญาภา เศรษฐทัตต์ (Seatatat, B., 2011) ที่พบว่า ชุมชนตลาดคลอง
สวนร้อยปีมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ขึ้นในชุมชน โดยกระบวนการการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนตลาดคลองสวนนั้น อาศัยการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามาช่วยในการด�ำเนินการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของปาณิภัส ติปะวรรณา
(Tipawanna, P., 2013) ที่พบว่า ผู้บริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จของตลาดเก่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
ชุมชน และได้รับการยืนยันจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นปัจจัยที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชน
จากผลการศึกษารายข้อ พบว่า ชุมชนต้องการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนอยู่ในระดับมากเป็น
ล�ำดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงเดือน พานิช (Panich, D., 2009) ที่พบว่า การมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นด้านการวางแผนมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด และผลการวิจัยของวีรวัฒน์ ตามชู (Tamchu, W., 2011) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการของชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
4. แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
คนในชุมชนต้องการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
แต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม และยังต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ
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ด้ า นอาสาสมั ค รมั ค คุ เ ทศก์ และด้ า นภาษา เพื่ อ พั ฒ นาตลาดคลองสวนร้ อ ยปี ใ ห้ ยั่ ง ยื น ต่ อ ไป แต่ ทั้ ง นี้
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่จะต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน
ของตน สามารถที่จะน�ำมาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความ
พร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจ พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลัง
และให้ความรู้ ประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธนัชชา
ฤทธิ์เดช (Ritidech, T., 2015) ที่พบว่า เทศบาลต�ำบลอัมพวาได้ก�ำหนดนโยบายแบบแผนเพื่อการพัฒนา
โดยด�ำเนินการไปอย่างช้าๆ พัฒนาแบบทีละขั้น และต่อเนื่องเพื่อการบริหารและการจัดการนั้นง่ายขึ้นและ
สามารถควบคุมได้ มีการควบคุมราคาสินค้า และคุณภาพให้เหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาให้ตลาดน�้ำอัมพวา
ให้ดีขึ้นและอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอิทธิพล โกมิล (Komil, I., 2010) ที่ได้
เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่อง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน นอกจากนั้น ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะเด็กจะได้สืบทอดการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ต่อไป และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญญาภา เศรษฐทัตต์ (Seatatat,
B., 2011) ที่ได้เสนอแนะว่า ควรพัฒนาศักยภาพผู้น�ำท้องถิ่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีแววความเป็นผู้น�ำ 
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อรับช่วงการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
แห่งนี้ให้ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และผลการวิจัยของวรรณวิมล ภู่นาค (Poonak, W., 2015) ที่ได้เสนอ
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การรักษาอัตลักษณ์ชุมชน
การรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ระยะยาว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน�ำมา
ปรั บ ปรุ ง สถานที่ แ ละสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ได้ แ ก่ การจั ด ระบบจราจร ติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอกทางเพิ่ ม เติ ม
การจัดหาที่นั่งพักแก่นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยผ่านสื่อต่างๆ ในช่องทางที่หลากหลาย
เป็นต้น
2. ควรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้
แก่ ค นในชุ ม ชนชาวคลองสวน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองจากการเรี ย นรู ้ น� ำ มาพั ฒ นา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ อบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
อบรมการท� ำ อาหาร อบรมการท� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า อบรมอาสาสมั ค รน� ำ เที่ ย ว อบรม
มัคคุเทศก์ อบรมภาษา เป็นต้น
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3. ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศแก่คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวควรได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้วิถีชุมชน หรือกิจกรรมประจ�ำวันของชุมชนซึ่งเป็นการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและจิตส�ำนึกที่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างต่อเนื่อง
4. ศักยภาพของชุมชนคลองสวนที่มีความชัดเจน คือ การมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ ชุมชนควรสร้าง
เครือข่ายภาคี ความร่วมมือกับตลาดอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ โดยมีองค์การบริหารส่วนต�ำบลคอยให้
ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการน�ำข้อคิดเห็น
มาด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้ยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี
2. ควรศึ ก ษาการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ จ ากทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ งไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน ผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะน�ำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดคลองสวน
3. ควรศึกษาความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในตลาด
คลองสวนร้อยปี เพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
4. ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวรอง ที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับชุมชนตลาดคลองสวนเพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
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