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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาหลักการและปัจจัยที่สนับสนุนในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม และความภักดีของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการช านาญการ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน
บ้านศาลาดิน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านศาลาดิน จ านวน 37 คน โดยใช้ระเบียบวิจัย
เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดค าถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ตอบค าถามของผู้ให้การสัมภาษณ์และ น าเสนอด้วยวิธีพรรณนา วิเคราะห์ผล 
การวิจัยพบว่า 

1. ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดินอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความร่วมมือกัน ค่อย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ช่วยกันคิดช่วยกันท าด้วยความเต็มใจ ใช้วิถีชีวิต
ของตนเองในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เกิดผลส าเร็จ 

2. ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดินอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีแนวทางในการพัฒนาและส่ง
เริมการท่องเที่ยวโดยการยึดหลักของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งมีรอบยิ้มที่แสดงถึงความยินดี และสร้างจุดเด่น
ให้กับชุมชนของตนเองโดยชุมชนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าค้นหา และมีการสร้างกิจกรรมที่แปลกใหม่อยู่
ตลอดเวลาเพ่ือสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสุดท้ายคือการแสดงวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้
นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงเสน่ห์ของคนในชุมชนบ้านศาลาดิน 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาชุมชน, การท่องเที่ยว,ความยั่งยืน 
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Abstract 

The purpose of this research was to 1) study the principles and factors supporting 
sustainable tourism development of Ban Saladan community, Phutthamonthon District, 
Nakhon Pathom Province. 2) To study the factors. That affects overall satisfaction. And the 
loyalty of visitors to the Ban Saladan community, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. The 
sample population is expert. The villagers live in Ban Saladin community. There were 37 
tourists in Ban Saladin community. Using qualitative research. The tools used consisted of 
questionnaires in structured interviews. Analyze data from respondents' interview questions 
and Descriptive analysis. 
The research found that   

1. The villagers in Ban Saladin community in Phutthamonthon Nakhon Pathom. 
Cooperate Help each other as if they are the same family. Let's do it together with 
willingness. Use their own way of managing tourism. 

2. The villagers in Ban Saladin community in Phutthamonthon Nakhon Pathom. There 
are guidelines for the development and delivery of tourism. By adopting the principle of 
being a good host, there is a smile around expressing the joy. And create a strong 
community. The community has interesting stories to find and create new activities at all 
times to create excitement for tourists. Last but not least is the lifestyle of the people in the 
community to see the charm of the people in the community Saladin. 

 
Keywords : Tourism Management , Durability, cooperation 
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บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากทั้งในอดีตจวบจนมาถึงปัจจุบัน การ

ท่องเที่ยวถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็น การท่องเที่ยวถือเป็นความสุข
หลักของชีวิตมนุษย์ ผู้ประกอบการที่ต้องการหารายได้จากการท่องเที่ยวก็จ าเป็นที่จะต้องสร้างจุดสนใจสร้างสิ่ง
ใหม่เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเอง  ส าหรับประเทศไทยถือเป็น
อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาค  ต่างๆของประเทศที่มีมูลค่า
มหาศาล อย่างไรก็ตามการเติบโตของประเทศนั้นก็เป็นการเติบโตที่เป็นจุดๆไป ไม่ได้มีการเติบโตที่เป็นแบบ
การกระจายตัว ที่ไหนมีความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อมหรือสถาปัตยกรรม ที่เกิดจากความเก่าแก่คุ้มกับการที่
จะได้เห็นสถานที่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นที่ท่องเที่ยว แต่การที่จะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้นั้นและมีการกระจาย
รายได้ก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาจากสิ่งเล็กๆ ของประเทศก่อนนั้นคือชุมชน แต่ละชุมชนมีความโดดเด่นและ
น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป แต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งคือเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว และความกล้าที่จะสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ ให้กับชุมชน (ปรีดี โชติช่วง,ออนไลน์,2552 ) 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน  "Community-based Tourism  CBT" "เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน"กระบวนการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยว (พจนา สวนศรี. 2546)  

หากชุมชนมีความพร้อมมีปัจจัยเอ้ืออ านวยต่อการเข้ามีบทบาทจัดการการท่องเที่ยวแล้วนั้น ผู้น า
ชุมชนและแกนน าที่หลากหลาย ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริการส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครูอาจารย์ใน
โรงเรียน เป็นต้น ร่วมกันประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการผนึก
ก าลังความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุกคนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และน าวิสัยทัศน์ที่ได้มาก าหนดเป็นเป้าหมาย เป็นทิศทางของการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ระยะต่อไป  ดังที่พจนา สวนศรี (2546: 185-188)  ได้กล่าวไว้ว่าชุมชน เป็นองค์การทางสังคมอย่างหนึ่งที่มี
อาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้และ
สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ ชุมชนเป็นสังคมที่เล็กที่สุดถ้าประเทศมีปัญหาก็ควรเริ่ม
จากจุดที่เล็กที่สุดเพ่ือเป็นการที่แก้จากต้นเหตุจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาได้ ถ้าเราต้องการจะพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับประเทศของเรา เราก็ควรเริ่มจากจุดเล็กๆ เช่นกัน ชุมชนแต่ละชุมชนมีจุดเด่นอยู่แล้วแต่จะท า
อย่างไงให้ชุมชนนั้นมีแรงดึงดูด เหมือนกับที่หมู่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่ง
คลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเท่ียวได้ตลอดทั้งปี 
 จากความส าคัญที่กล่าวไปข้างต้นชุมชนศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและนับว่าเป็นหมู่บ้าน
แรกๆ เลยก็ว่าได้ที่มีการ น าเอาค าว่านวัตวิถีมาปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนของตนเองมีการคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และสร้างสิ่งนี้ให้เป็นจุดเด่นให้กับองค์ จุดอ่อนของชุมชนหลักๆ คือ การ
เดินทางล าบากต้องมีการนั่งเรือเข้ามา แต่ทางชุมชนก็เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งเป็นการนั่งเรือชมธรรมชาติ 
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และเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งจากการเก็บค่าโดยสารจากนักท่องเทียว ขาดไปไม่ได้เลยคือคนในชุ มชน 
ถ้าคนในชุมชนไม่มีการร่วมมือการใช้ความคิดร่วมกัน ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวนี้ก็จะไม่เกิดเลย ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ของหมู่บ้านศาลาดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาหลักการและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศาลาดิน 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม และความภักดีของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษา แนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง
ปัจจุบัน ว่ามีแนวทางใดบ้างในการพัฒนาชุมชนให้ เกิดการพัฒนาและประสบความส าเร็จ และศึกษาถึง
แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  การวิจัยครั้งนี้  จะสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ จ านวน  37  คน  ประกอบด้วย 
   1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการชุมชนบ้าศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน 
   2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชุมชนบ้าศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน 
   3. ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านศาลาดินจ านวน   20   คน 
   4. นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในหมู่บ้านศาลาดิน จ านวน 15 คน 
 ขอบเขตด้านสถานที่ 
   ชุมชนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – พฤศจิกายน 2561 รวมเป็น
ระยะเวลา  2 เดือน 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
         
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (Documentary research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย  
งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้   
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ทั้ง

จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เช่น ข้อมูลจากทั้ง
หนังสือ บทความ เอกสาร ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเก็บข้อมูลสิทธิพิเศษ 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย  
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งเป็นสามส่วนคือ กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม

ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน  การเลือก
กลุ่มตัวอย่างมีดังนี ้
                    กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จะเลือกสัมภาษณ์นักวิชาการ 2 ท่าน        
                  ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดินจ านวน 20 คน 
            กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน  โดยก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ท้ังหมด 15 คน 

แนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
ประสบความส าเร็จของชุมชนบ้าน
ศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 
1 .Smile 
2. Story 
3. Surprise 
4. Secret 
5. Spirit 

 

ท าให้ชุมชนบ้านศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เกิดความยั่งยืนใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยการยึดหลักท่ีส าคัญดังนี้ 
1. Smile ผู้คนในชุมชนยิ้มแย้มแจ่มใส มีการ
ต้อนรับนักท้องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม 
2. Story ชุมชนมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ท าให้
นักท่องเท่ียวอยากมาค้นหาค าตอบ 
3. Surprise มีจุดเด่น เรื่องเล่า ต านาน และมี
กิจกรรมที่น่าทึ่ง น่าสน ใจ และน่าชื่นชม 
4. Secret ความลับเฉพาะของชุมชนที่น่า
หลงใหล มีสูตร เด็ดการท าอาหาร พ้ืนถิ่น  มี
จุดส าคัญของการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร 
5. Spirit เป็นนักต้อนรับที่ดี ผู้คนในชุมชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือส าคัญในกา 

เก็บ และรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1.อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกข้อมูล เช่น โทรศัพท์ใช้ในการบันทึกเสียงและถ่ายรูป เครื่อง 
เขียน สมุดจดบันทึกและแฟ้มส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.ชุดค าถามประกอบในการสัมภาษณ์ ค าถามท่ีใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ เป็นชุดค าถามท่ี 
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการค้นคว้าจากตาราและจากการสังเกตในชุมชนมาเป็นส่วนส าคัญในการสร้างชุดค าถาม
ให้มีความสอดคล้องง่ายต่อการสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 
 
   1. ค าถามส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ข้อ 

1. การพัฒนาชุมชนโดยใช้การจัดการท่องเที่ยวเข้ามาเก่ียวข้องจะส่งผลอย่างไงกับชุมชนใน 
อนาคต 

2. ถ้าชุมชนสนใจจะให้มีการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศาลาดินอย่างยั่งยืนต้อง 
อาศัยปัจจัยใดในการก าหนดทิศทางของการจัดการท่องเที่ยว 

3. ท่านคิดว่าภายในชุมชนบ้านศาลาดินได้มีการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

4.ปัจจัยใดเป็นอุปสรรคในการสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดิน 
5. การจะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินให้เกิดความยั่งยืน จะต้องอาศัยปัจจัย 

ใดบ้าง 
   2. ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน จ านวน 10 ข้อ 

1.จุดก าเนิดของการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  
2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดิน 
3. สิ่งใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินมีมาอย่าง 

ยาวนาน 
4. จุดเด่นใดของชุมชนบ้านศาลาดินที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจที่จะมาเที่ยวใน 

ชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวทางใดบ้างท่ีท าให้คนในชุมชนบ้านศาลาดินเกิดความร่วมมือด้านการจัดการ 

ท่องเที่ยว 
6. อุปสรรคและปัญหาของการจัดการท่องเที่ยวคืออะไร 
7. แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินให้ประสบความส าเร็จคือ 

แนวทางใด 
8. การท่องเที่ยววิถีชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ก่อน-หลัง 
9. มีการรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในสังคมที่มากข้ึนในด้านการ 

ท่องเที่ยว 
10. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความคิดของท่านควรเป็นอย่างไร 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1525] 

   3. ค าถามส าหรับสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน 
จ านวน 5 ข้อ 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน คืออะไร 
2. ท่านมีความประทับใจอะไรบ้าง กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ 
3. ข้อบกพร่องของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ในความคิดของท่านคืออะไร 
4. ท่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จากท่ีใด 
5. ท่านจะกลับมาเท่ียวที่ชุมชนบ้านบ้านศาลาดินอีกไหม เพราะเหตุใด 

4. การตรวจสอบข้อมูล  
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้น  ถูกต้องและตรงกับ
สภาพความเป็นจริง โดยตรวจสอบใน 2 ลักษณะ ดังนี้  
  4.1 การตรวจสอบข้อมูลทั้งระหว่างการเก็บข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูลจะมีความส าคัญ
มากเพราะข้อมูลที่น ามาจะเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล โดยจะมีการตรวจทานความสอดคล้อง
ของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ไม่มีการบิดเบือน ความครบถ้วนต่อความต้องการของผู้ท าวิจัย ถ้าข้อมูลที่ได้ไม่
ครบถ้วนก็จะมีการสัมภาษณ์อีกครั้งเพ่ือการท าวิจัยที่สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลังจาก
นั้นก็จะให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะน ามูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ 
  4.2 ตรวจสอบข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา ว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องหรือออกนอก
ประเด็นหรือเปล่า ถ้าหากมีข้อผิดพลาดอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะให้ค าแนะน า และน าไปปรับปรุงให้เกิดความ
สมบูรณ์แก่เล่มรายงานวิจัย 
  
5.  การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอน ดังนี้  
 5.1 ขั้นเตรียมการ  
  5.1.1 การเตรียมตัวผู้ศึกษา เป็นการเตรียมความรู้ และทักษะที่จ าเป็นใน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสร้างแนวค าถามให้ครอบคลุม การสังเกต และการจดบันทึก
ภาคสนาม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1.2 การเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์ส าหรับจดบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกเสียง 
แฟ้มส าหรับเก็บเอกสารข้อมูล และกล้องถ่ายภาพ 
 5.2 ขั้นด าเนินการ  
   5.2.1 หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน หาข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์แก่การสัมภาษณ์ จากนั้นตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ให้ตรงกับความต้องการแก่ผู้ท าวิจัย 
   5.2.2 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งในที่นี้ คือ นักวิชาการที่ต้องการสัมภาษณ์
ประชาชนในชุมชนบ้านศาลาดินและนักท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาแนะน าตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ 
วิจัย และกระบวนการวิจัยโดยละเอียด เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจในระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้ ท าการศึกษา และ
ไดร้ับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
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   5.2.3 เมื่อผู้ท าการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้ว ผู้ให้ข้อมูลก็จะมี
ความเต็มใจและเชื่อใจ และพร้อมให้ข้อมูล จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ด้วยการพูดคุยอย่างไม่เปน็ทางการ (Informal Interview) และใช้การสังเกต  
    5.2.4 การบันทึกภาคสนาม (Field Note) ผู้ศึกษาจะท าการบันทึกเสียง ในขณะให้
การสัมภาษณ์ และจดบันทึกในประเด็นส าคัญโดยอาศัยจากการสังเกตร่วมด้วย  
   5.2.5 แปลผลข้อมูล หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาท า การ
บันทึก โดยเริ่มจากการถอดเทปที่ได้ท าการบันทึกเสียงไว้ ซึ่งจะบันทึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ทั้งหมด หลังจาก
นั้นจึงอ่านเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนหรือ ครบถ้วน เพ่ือที่จะน าไปสัมภาษณ์เพ่ิมเติมในการ
สัมภาษณ์ครั้งตอ่ไป 
   5.2.6 ท าการตรวจสอบความตรงของข้อมูลอีกครั้งก่อนท าการสัมภาษณ์ ครั้งต่อไป 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการแปลผลรายวันไปสอบถามย้อนกลับเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล         
   5.2.7 การสิ้นสุดการเก็บรวบรวมข้อมูลจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ ซึ่งจะไม่สามารถ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่แล้วได้อีก ซึ่งถือว่าขอ้มูลมีความอ่ิมตัว จึงยุติการสัมภาษณ์ 
 
6 วิธีการ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย ข้อมูลจากการ  สัมภาษณ์
นักวิชาการผู้เชียวชาญ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านศาลาดิน ข้อมูลการสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการ ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึง
ประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Major themes) จากนั้นน าประเด็นส าคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย 
(Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่ง เป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็น
ย่อย และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการ เชิงบรรยาย (Descriptive Research) (สุภางค์ จันทวานิช,2544: 
44-46) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการเก่ียวกับเรื่องปัจจัยท่ีสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิด 

แหล่งการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
การพัฒนาชุมชนโดยมีการท่องเที่ยวเข้ามาเก่ียวข้องด้วยจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้น าไปสู่

ความยั่งยืน โดยมีการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในเรื่องของ ภาคีเครือข่าย ภาคีรอบนอก
เป็นตัวผลักดันและเชื่อมโยงชุมชน  และหัวหน้าชุมชนก็ต้องมีความคิดที่กว้ างเปิดโลกทัศน์ สิ่งที่จะท าให้การ
จัดการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน คือ  ต้องเริ่มจาการพัฒนาตัวผู้น าให้มีศักยภาพ และ
ตัวชุมชนยึดหลักเดิมของชุมชนและไม่ละทิ้งเป้าหมายของชุมชน สิ่งที่ส าคัญที่สุดขึ้นอยู่กับตัวชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนชาวบ้านเพียงเท่านั้น 

2. ผลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านศาลาดินเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที ่
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดแหล่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 
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คลองเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวบ้านศาลาดิน คลองเป็นสิ่งที่น าคนเข้ามาในชุมชน เพ่ือมาชม
จุดที่ส าคัญทั้ง 5 จุด ของชุมชน คือ นาบัว บ้านฟักข้าว สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้  และบ้านข้าวตัง และสิ่งที่ท า
ให้ชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานนั้นเป็นเรื่องของความร่วมมือของชาวบ้านภายในชุมชน แล้วก็
เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านและธรรมชาติของชุมชนที่มีเสน่ห์ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวติดใจและกลับมาเที่ยว
อีก และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ ต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ค่อย
ช่วยเหลือกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่ใช้ท าแบบไม่ระบบแบบแผน 
ต้องรักษาความสะอาด มีจุดขายที่ชัดเจน และของที่ขายต้องราคาไม่แพงจนเกินไป คงมาตรฐานของสินค้า 
และสอนลูกสอนหลานให้เกิดความตระหนักของความส าคัญด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้ ลูกหลานเป็นผู้สืบทอด
ให้มีต่อไป และสุดท้ายไม่ควรลืมสิ่งที่เราเป็นนั้นคือเสน่ห์ของชุมชนเรา 

3. ผลจากกการสัมภาษณ์ชุมชนบ้านศาลาดินอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า  
ปัจจัยที่สบับสนุนในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศาลาดิน ให้เกิด ความยั่งยืนและมีความ
สอดคล้องกับแนวทางท่ีชุมชนได้ปฏิบัติร่วมกัน คือ กระบวนการ 5S สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. Smile ส่งความสุขสู่ผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม รอยยิ้มเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้ก่อน 
และเป็นตัวตัดสินแรกว่าจะชมต่อหรือจะกลับ เป็นความประทับใจด่านแรกที่ต้องท าให้ได้ เพราะถือเป็นตัว
ตัดสิน คนทั้งชุมชนนั้นเลยก็ว่าได้ รอยยิ้มนั้นถือเป็นการบริการถ้าบริการไม่ดี ลูกค้าอาจจะไม่ซื้อของ เป็นเรื่อง
อารมณ์ของความรู้สึกที่มีให้กันได้ผ่านทางรอยยิ้มแรกที่สบตากัน 

2. Story เรียงร้อยเหมือนเรื่องราวของคุณค่า ชุมชนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ท าให้ 
นักท่องเที่ยวอยากมาค้นหาค าตอบ เรื่องราวสามารถขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าหรือว่ายังไม่มี แต่สามารถสร้าง
ขึ้นมาได้ให้เกิดคุณค่า ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องที่เก่าแก่เท่านั้นถึงจะมีคุณค่า แต่จะท าอย่างไงให้เรื่องที่ใหม่นั้นมี
คุณค่าต้องผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างดีผ่านสิ่งที่เรามี ไม่เล่าผ่านเรื่องราวโกหก ชักชวนให้คนอ่ืนมาชม อย่างนั้น
จะท าให้คุณค่าท่ีสร้างไว้เริ่มแรกหมดไป 

3. Secret ความลับจากประสบการณ์แห่งภูมิปัญญา ภูมิปัญญา คือความรู้  
ประสบการณ์ ความเข้าใจสามัญส านึก การสร้างความลับที่น่าหลงใหลเกิดจากประสบการณ์ที่มีผู้รู้ไม่กี่คน หรือ
เป็นความลับของคนเฉพาะที่ คนในพ้ืนที่เท่านั้นที่รู้ เช่น รสชาติของอาหารพื้นถิ่น  

4. Surprise สรรค์สร้างเสน่ห์หาอันตื่นตาน่าประทับใจ สร้างจุดเด่น เรื่องเล่า  
ต านาน ให้น่าค้นหาและเมื่อพบค าตอบก็จะเกิดความประทับใจในค าตอบนั้น กิจกรรมน่าทึ่ง น่าชื่นชม ไม่ซ้ า
ใครมีความสนุกน่าจดจ า ท าให้กิจกรรมนั้นสนุกจนต้องกลับมาเล่น และมีการไปพูดต่อชักชวนกันมาหาค าตอบ
ทั้งท่ีเป็นต านานและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

5. Spirit ร่วมสมัยแห่งแก่นแท้วิถีชุมชน เป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความส าคัญและเห็นว่า 
เป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีเจ้าบ้านควรให้แก่ผู้มาเยือน และแสดงสิ่งที่ชุมชนเรามีให้ผู้มาเยือนประทับใจ เป็นนักต้อนรับ
ที่ดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี ท าในแบบที่เราเป็น ท าให้นักท่องเที่ยวคุ้นชินเหมือนเป็นคนในชุมชน ( อ้างอิง จาก สุร
เดช บ้านกล้วยพัฒนาการอ าเภอพุทธมณฑลส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพุทธมณฑล) 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดแหล่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน

บ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ าเภอวังน้ า เขียวจงัหวดันครราช
สีมา สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรพบว่ามีความแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้ 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ(Attractions) โดยภาพรวมพบว่า แหล่งท่องเที่ยวมี ความน่าสนใจ ทศันียภาพ
สวยงาม มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์การ เพาะเห็ด การท าไวน์ไร่องุ่น ความเป็น
มิตร การท าการเกษตรไร้สารพิษ วิถีชีวิตของเกษตรกร ความเป็นกันเองในส่วนผลผลิตทางการเกษตรมีการ
พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์เพ่ือมาตรฐาน และคุณภาพในการจ าหน่ายเป็นสินคา้ที่ระลึกและสินค้าขึ้นชื่อ
อ าเภอวังน้ า เขียวซ่้งสอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา(2548) กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction) เป็นสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจอาจเป็นสิ่ง
ที่ท า ให้ความรู้และ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 
 การเข้าถึง (Accessibility) โดยภาพรวมพบว่า การเดินทางเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากถนน
เส้นหลักค่อนข้างล าบากเนื่องจากถนนบางช่วงลักษณะเส้นทางลาดยาง สลับกับดินลูกรัง โดยเฉพาะฤดูฝน
แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้และป้าย บอกเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวไม่มีความ
ชัดเจนเนื่องจากจ านวนป้ายที่ถูกติดตั้งมีจ านวนมาก เกินไป อีกทั้งยังบดบังทศันียภาพซ่้งสอดคล้องกับวรรณา 
ศิลปอาชา (2545)กล่าวว่า ทรัพยากรการ ท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากหากมีความ
สะดวกในการเดินทางเยี่ยมชม หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและ
ใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจะ เกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มากแม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความ
สะดวก ในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเยี่ยมชม 
  สิ่งอ านวยควา ม ส ะ ด วก (Amenities)โ ด ย ภ า พ รว ม พ บ ว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงงอายุทางดา้นร้านอาหาร 170 ร้านจ าหน่ายสินคา้ที่ระลึกไฟฟ้า ประปา 
ห้องสุขาเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวในวันปกติแต่ หากเป็นช่วงวันหยุดจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้้นไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวซึ่ง สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า สิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอยา้งประทับ ใจเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
อยากจะท่องเที่ยว นานวันขึ้น หรือกลับมาเท่ียวซ้าในโอกาสหน้า  
  กิจกรรม (Activities) โดยภาพรวมพบว่า แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน ไป เช่น 
การเก็บองุ่น การท าเกษตรอินทรีย์การเพาะเห็ด อ าเภอวังน้ าเขียวมี กิจกรรมที่จัดเป็นประจ า คืองาน
เบญจมาศบานในม่านหมอกในปีพ.ศ.2556 มีกิจกรรมเริ่มจัดคร้ง แรก คืองานดอกไม้ในสายหมอก ซ่้งสอด
คล้องกับ พยอม ธรรมบุตร (2549) กล่าวว่า ถือ เป็นหัวใจส าคัญ ของสินคา้ทางการท่องเที่ยวส าหรับนัก 
ท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม   
 

ข้อเสนอแนะ 
  ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
           1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ระดับนโยบาย 
1.1.1 จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดินเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 

ชุมชนเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่เป็นส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เนื่องจากยังไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้ ดังนั้นทางชุมชนควร มีการประชุมและ
ประกาศให้คนในชุมชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยว และประโยชน์ที่จะไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และเพ่ือให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกันมากขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยวจะได้ขยายและสร้างความแข็งแรงให้กับการ
ท่องเที่ยวในชุมบ้านศาลาดิน 

1.1.2 ผู้น าและสมาชิกที่เข้าร่วมกับการจัดการท่องท่องเที่ยวยังขาดความรู้ในการ 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเจริญมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนใหญ่จะเน้นอยู่แต่กับวิถีชีวิตแบบเก่าก่อนยังไม่ค่อยรับ
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการกับการท่องเที่ยว ผู้น าควรมีความคิดที่กว้างพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมีการเติบโตให้ทันโลกมากขึ้น แต่ก็ ไม่ควรทิ้งวิถีชีวิตของตนเอง ให้มีการ
ผสมผสานให้เกิดเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่น่าค้นหา  

1.2 ระดับปฏิบัติ 
1.2.1 ชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนควรมีความกล้าในการ 

แสดงความคิดเห็น เพราะความคิดที่หลากหลายจะเป็นตัวสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชน จะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้
ชุมชน 

1.2.2 ชาวบ้านควรช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ให้ 
สวยงามน่าเที่ยวชม และควรจัดสถานที่ให้ดูแปลกใหม่และดูน่าตื่นเต้นเพ่ือความประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชม ท า
ให้เกิดการพูดต่อ และกลับท่องเที่ยวอีก 

1.2.3 ควรใช้กระบวนการจัดการที่มีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีเป้าหมายที่ 
ชัดเจนเพื่อให้คนในชุมชนด าเนินตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็งและท าให้เกิดความยั่งยืน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
2.1 จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศาลาดินมีการสร้างสร้างจุดท่องเที่ยว 

เพ่ิมมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน และมีทิศทางที่จะประสบความส าเร็จมากขึ้นจากการเพ่ิมจุดท่องเที่ยวให้กับชุมชน
และมีชาวบ้านเข้ามาร่วมกับการท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเกี่ยวประเด็นการจัดการของ
ชุมชน ที่มีต่อการยอมรับต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นในชุมน เรื่อง ความร่วมมือ และระบบการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านศาลาดิน 
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ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ให้อุดหนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ให้
ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 

ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบค าถามโดยการสัมภาษณ์จากชุดค าถามวิจัย 
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