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แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 )เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยวและท าให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ้งวิธีการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน นักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดค าถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการ
สอบถามผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารพ้ืนที่ จ านวน 37 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์
ด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านศาลา
ดิน น าเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 การวิจัยพบว่า 
 1.ประชาชนในชุมชนบ้านศาลาดิน ต าคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความ
กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ท าให้ชุมชนประสบ
ความส าเร็จประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพเสริมจากการท าการท่องเที่ยว คือความร่วมมือของคนใน
ชุมชนที่ร่วมสร้างกันมา เรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวติดใจและกลับมาเที่ยว
อีกครั้ง การท่องเที่ยวจะประสบความส าเร็จต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีความร่วมมือกัน 
 2.คนในชุมชนยึดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวของชุมชน คือ ยิ้มแย้ม ร่วมกันสร้าง
แหล่งท่องเที่ยว มีจิตใจโอบอ้อมอารี สร้างเรื่องราวที่ดีน่าจดจ าให้เป็นต านานของชุมชน สร้างจุดเด่น มีความ
ร่วมมือท าให้การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศาลาดินมีมาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
การยึดแนวทางที่ส าคัญของชุมชนนั้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวของชุมชนนั้นมีมาจนถึงปัจจุบันและก็มีแนวทางที่
จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ตามการเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่มีมากข้ึนในสังคม 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาที่ยั่งยืน, การท่องเที่ยว, คุณภาพชีวิต 
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Abstract 

This research aims to 1) To study and use as a guideline for improving the quality of 
life of the people in Saladin community. Phutthamonthon District 2) To provide the 
community with sustainable development in the field of tourism and improve the lives of 
the villagers Qualitative Research is a method used to collect data and use in-depth 
interviews from target audiences, including academics and experts. Villagers in Ban Saladin 
community Visitors to Ban Saladin Community The tools used in the questionnaire were 
structured interviews with 37 people involved in the area management. Data were analyzed 
by questionnaire, interviews with qualitative analysis. In the study of guidelines for improving 
the quality of life of people in the Ban Saladin community. Presented by analytical 
methods.  

1. People in Ban Saladan Klang Community Nakhon Pathom Enthusiastic Hard 
working The community are successful, the people have a better quality of life, the career 
of touring. It is the cooperation of the people in the community together. A fascinating way 
of life of the locals makes the tourists happy and come back again. Tourism must be 
successful, have a good management system, cooperation. 

2. People in the community take the guideline to improve the quality of life of the 
tourist community is to smile together to create tourist attractions. Have a good heart Create 
a good story to remember the legend of the community, a landmark of cooperation has 
made the tourism of Ban Saladin community has long been to the present. The results of 
the major community approaches. As a result, the tourism of the community has, until now, 
and there are ways to continue to develop. By the time and the changes are more in 
society. 
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บทน า 
เมื่อกล่าวถึง “การท่องเที่ยว”ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ให้ความส าคัญอย่างหนึ่ง 

เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็น การท่องเที่ยวถือเป็น
ความสุขอย่างของชีวิตมนุษย์ ผู้ประกอบการที่ต้องการหารายได้จากการท่องเที่ยวก็จ าเป็นที่จะต้องสร้างจุด
สนใจสร้างสิ่งใหม่เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเอง ที่ไหนมีความโดด
เด่นด้านสภาพแวดล้อมหรือสถาปัตยกรรม ที่เกิดจากความเก่าแก่คุ้มค่ากับการที่จะได้เห็นสถานที่เหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นที่ท่องเที่ยว แต่การที่จะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้นั้นและมีการกระจายรายได้ก็ต้องเริ่มจากการ
พัฒนาจากสิ่งเล็กๆ ของประเทศก่อนนั้นคือชุมชน แต่ละชุมชนมีความโดดเด่นและน่าสนใจที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งคือเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว และความกล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับชุมชน 
ชุมชนเป็นสังคมที่เล็กที่สุดถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศของเรา เราก็ควรเริ่มจาก
จุดเล็กๆ เช่นกัน ชุมชนแต่ละชุมชนมีจุดเด่นอยู่แล้วแต่จะท าอย่างไงให้ชุมชนนั้นมีแรงดึงดูด เหมือนกับที่
หมู่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเท่ียวได้ตลอดทั้งปี 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยมองว่าการท่องเที่ยว
ต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชน
เป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ 
 ชุมชนบ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้น
เพ่ือเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยากับแม่น้ าท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่ง
คลองมหาสวัสดิ์ จึงท าให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพ่ือใช้ขึ้นลงเรือ 
โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ และมีการให้เช่าเรือเพ่ือให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือเยี่ยมชมธรรมชาติ
และชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน และชุมชนแห่งนี้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับ ค าว่า นวั ตวิถี ซึ่งหมายถึง การคิด
นวัตกรรมที่เกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าหากมีผู้ที่สนใจทางชุมชนก็ยินดีให้ค าแนะน า
และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ 
 จากความส าคัญที่กล่าวไปข้างต้นชุมชนศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและนับว่าเป็นหมู่ บ้าน
แรกๆ เลยก็ว่าได้ที่มีการ น าเอาค าว่านวัตวิถีมาปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนของตนเองมีการคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และสร้างสิ่งนี้ให้เป็นจุดเด่นให้กับชุมชน คือการนั่งเรือชมธรรมชาติ และเป็น
การสร้างรายได้อีกทางหนึ่งจากการเก็บค่าโดยสารจากนักท่องเทียว ขาดไปไม่ได้เลยคือคนในชุมชน ถ้าคนใน
ชุมชนไม่มีการร่วมมือการใช้ความคิดร่วมกัน ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวนี้ก็จะไม่เกิดเลย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ของหมู่บ้านศาลาดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
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เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
2. แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
3. แนวคดิเกี่ยวกับความยั่งยืน 
4. ทฤษฎีเกีย่วกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยว (Tourism) ตามความเข้าใจโดยทั่วไป หมายถึง การเดินทางของบุคคลหนึ่งจากอีกที่
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เพ่ือพักผ่อน เพ่ือติดต่อทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามสภาพการของการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการน ากิจกรรมนันทนาการเข้าไปเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ผู้เดินทางเกิดการผ่อนคลายสนุกสนานและมีความสุขระหว่างการเดินทางไปท ากิจกรรม ซึ่งหมายถึงการ
เดินทางออกไปท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นี้ถือเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม เช่นการเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือไปพักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์หรือเพ่ือท ากิจกรรมๆเช่น ทางการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการเดินทางไปศึกษา
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ รวมถึงการเดินทางไปประชุมเพ่ือการประกอบธุรกิจ จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งมีการพัฒนามาจากรูปแบบการเดินทางเพ่ือการด ารงชีพ  การแสวงหาอาณา
นิคม การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน ดังนั้นกิจการด้านการท่องเที่ยวจึงมีการขยายตัวเป็นธุรกิจและเติบโตเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ1  
 ส าหรับความหมายของการท่องเที่ยวนั้น มีนักวิชาการและองค์การที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงความหมาย
และค านิยามไว้หลากหลาย ซึ่งก็มีความหมายในลักษณะคล้ายคลึงกันดังนี้ 
 การท่องเที่ยว หมายถึง การออกเดินทางเพ่ือการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว การเดินทาง
เพ่ือพักผ่อนจากการท างาน หรือผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีเงื่อนไขว่า การ
เดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราวผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วย
ความสมัครใจ2 
 สรุปแนวความคิดต่างๆและความหมายของการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวจะน ามาซึ่งการพัฒนา
ต่างๆหลายด้าน เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของประเทศรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสถานทีท่่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและเข้าใจถึงวิถีชีวิตการของคนในชุมชนและ
นอกเหนือจากนั้นท าให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนได้หาประสบการณแ์ปลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้เข้าร่วมเดินทางและเพ่ือนมนุษย์อีกด้วย 
2. แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 สภาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้ให้ความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนว่า “การพัฒนา
แบบยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบกระเทือน
ต่อความสามารถของคนรุ่นหลังต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง” การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
แผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตินอกจากจะมุ่งเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วยังเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นชุมชนเข้มแข็งและอ่ืนๆ แล้วยังเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่
                                                           
1 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2550). การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว (พมิพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2544). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัโฮมสเตย์. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ยั่งยืน คือ “การพัฒนาที่ท าให้เกิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
อยู่ดีกินดมีีสุขของประชาชน”3 
 การก าหนดความหมายของค าว่า การพัฒนาชุมชนนั้นมี 2 แนวทาง คือ 
1. เป็นการน าค าว่า “การพัฒนา” กับค าว่า “ชุมชน” มารวมกันแล้วก าหนดความหมายขึ้นใหม ่
2. การพัฒนาชุมชนเป็นค าเดียวกันมีความหมายเฉพาะตัวมันเอง (ซึ่งมีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก) 
เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาชุมชนนี้มีผู้คนจ านวนมากมีความเข้าใจว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า
“การพัฒนา”และน ามาใช้แทนกันอยู่เสมอซึ่งไม่เป็นการที่ถูกต้องเพราะการพัฒนาชุมชนเป็นค าที่มีความหมาย
เฉพาะในตัวของมันเองอยู่แล้วและมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนได้ด้วยวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นส าคัญส่วนค า
ว่า“การพัฒนา”เป็นค ากลางๆ ที่ใช้กันทั่วไปและใช้ประกอบกับค าอ่ืนโดยไม่มุ่งเน้นที่ตัวคนในชุมชนเท่านั้นแต่
ยังมีการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
คมนาคมสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับการพัฒนาเหล่านี้อย่างชัดเจนการพัฒนาชุมชนเป็น
วิธีการที่สามารถน าไปช่วยในการด าเนินงานพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จได้อีกด้วย4 เพราะว่าการ
พัฒนาชุมชนเปรียบเสมือนเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมที่จะรองรับกิจกรรมการพัฒนาเหล่านั้นได้นั่นเอง 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน 
 การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความจ าเป็นในปัจจุบันโดย
สามารถรองรับความ ต้องการหรือความจ าเป็นที่จะเกิดแก่ชนรุ่นหลังๆ ด้วยทั้งนี้มาตรฐานการครองชีพที่เลย
ขีดความจ าเป็นชั้นพ้ืนฐานต่ าสุดจะยั่งยืนต่อเมื่อมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแห่งค านึงถึงความยั่งยืนใน
ระยะ ยาว (Long-term Sustainability) รวมถึงครอบคลุมมาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับ
คนรุ่นหลังโดยอย่าง น้อยให้มากๆ พอกับชนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับมาและเป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของ
ความ ก้าวหน้าเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและใน
ระดับโลก โดยรวมเพ่ือชนรุ่นหลังและเป็นการพัฒนาที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง 5 
 
4. ทฤษฎีเกี่ยวการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  
 การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพราะสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากร
ท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลายและธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่าง
เป็นธรรมโดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอแต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด
อย่างยืนยาว 

ลักษณะการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีลักษณะส าคัญอยู่ 6 ประการดังนี้ คือ 

1.เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภททุกแห่ง 
2.เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

                                                           
3Brundtland Commission. (1987). Our common future: Report of the world commission on environment and development. 
Retrieved from http://www.un-documents.net /our-common-future.pdf. 
4สนธยา พลศรี. (2547). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
5 เกื้อ วงศ์บุญสิน. (2538). ประชากรกบัการพัฒนา.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรงุแก้ไข กรุงเทพฯ:ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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3.เป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
4.เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 
5.เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว 
6.เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและคืนผลประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยว

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น6 
 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1. เป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง (Continuity)หมายถึง ความต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
และความต่อเนื่องของวัฒนธรรมซึ่งจัดเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยวและสามารถมอบประสบการณ์
นันทนาการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 

2. เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality) หมายถึงการเน้นคุณภาพของสามส่วนหลัก คือ คุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3. เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุลระหว่างความต้องการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขีดความสามารถของทรัพยากร7 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือเป็นการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านศาลา
ดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 2. เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยวและท าให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีข้ึน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ “แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว”ตั่งแต่ก่อนเริ่มก่อนตั่งจนถึงปัจจุบัน ศึกษาว่ามีแนวทางใดบ้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
โดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว และศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการชุมชนบ้าศาลาดิน 
ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชุมชน
บ้าศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน ผู้ริเริ่มการสร้างตลาดประชารัฐ
ในชุมชนบ้านศาลาดินจ านวน 1คน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านศาลาดินจ านวน 20 คน นักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านศาลาดิน จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน 
 

                                                           
6บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา.  2542. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน.  พิมพ์ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ 
7 อุษาวด ี  พลพิพัฒน์.  2545.  การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน :  กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
          ในประเทศไทย. จุลสารการท่องเท่ียว   21,4 ( ตุลาคม- ธันวาคม ): 38-48. 
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ขอบเขตด้านสถานที่ 
 ชุมชนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561– พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นระยะเวลา  2 เดือน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการด าเดินการวิจัย 

 การวิจัยเพ่ือศึกษาเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary 
research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
 กลุ่มเป้าหมาย โดยมี รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย                                                                
  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ทั้งจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
ทีม่าท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน  

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

   ท าให้ชุมชนบ้านศาลาดิน ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เกิดความยั่งยืนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยการยึดหลักท่ีส าคัญดังนี้ 
1 .Smile ผู้คนในชุมชนยิ้มแย้มแจม่ใส มีการ
ต้อนรับนักท้องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม 
2. Story ชุมชนมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ท าให้
นักท่องเที่ยวอยากมาค้นหาค าตอบ 
3. Surprise มีจุดเด่น เรื่องเล่า ต านาน และมี
กิจกรรมที่น่าท่ึง น่าสน ใจ และน่าช่ืนชม 
4. Secret ความลบัเฉพาะของชุมชนท่ีน่าหลงใหล 
มีสูตรเดด็การท าอาหารพื้นถิ่น มีจดุส าคญัของการ
ท่องเที่ยวท่ีไม่เหมือนใคร 
5. Spirit เป็นนักต้อนรับที่ดี ผู้คนในชุมชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอาร ี

     แนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประสบ
ความส าเร็จของชุมชนบ้านศาลาดนิ 
ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

1 .Smile 
2. Story 

3. Surprise 
4. Secret 
5. Spirit 
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 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งเป็นสามส่วนคือ กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน การเลือก
กลุ่มตัวอย่างมีดังนี ้

1.กลุม่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจะเลือกสัมภาษณน์ักวิชาการ 2 ท่าน        
        2.ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดินจ านวน 20 คน 
 3.กลุ่มตัวอยา่งจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งหมด 15 คน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือส าคัญในการ
เก็บ และรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1.อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกข้อมูล เช่น โทรศัพท์ใช้ในการบันทึกเสียงและถ่ายรูป เครื่อง 
เขียน สมุดจดบันทึกและแฟ้มส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.ชุดค าถามประกอบในการสัมภาษณ์ ค าถามที่ใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ เป็นชุดค าถามที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการค้นคว้าจากตาราและจากการสังเกตในชุมชนมาเป็นส่วนส าคัญในการสร้างชุดค าถาม
ให้มีความสอดคล้องง่ายต่อการสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 
1.ค าถามส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. การพัฒนาชุมชนโดยใช้การจัดการท่องเที่ยวเข้ามาเก่ียวข้องจะส่งผลอย่างไงกับชุมชนในอนาคต 
2. ถ้าชุมชนสนใจจะให้มีการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศาลาดินอย่างยั่งยืนต้องอาศัย

ปัจจัยใดในการก าหนดทิศทางของการจัดการท่องเที่ยว 
3. ท่านคิดว่าภายในชุมชนบ้านศาลาดินได้มีการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี

ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
4. ปัจจัยใดเป็นอุปสรรคในการสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดิน 

 5. การจะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินให้เกิดความยั่งยืน จะต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง 
2. ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดิน จ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 
 1.จุดก าเนิดของการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  
 2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดิน 
 3. สิ่งใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินมีมาอย่างยาวนาน 
 4. จุดเด่นใดของชุมชนบ้านศาลาดินที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจที่จะมาเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ 
 5. มีแนวทางใดบ้างที่ท าให้คนในชุมชนบ้านศาลาดินเกิดความร่วมมือด้านการจัดการท่องเที่ยว 
 6. อุปสรรคและปัญหาของการจัดการท่องเที่ยวคืออะไร 
 7. แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านศาลาดินให้ประสบความส าเร็จคือแนวทางใด 
 8. การท่องเที่ยววิถีชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ก่อน-หลัง 
 9. มีการรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในสังคมที่มากข้ึนในด้านการท่องเที่ยว 
 10. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความคิดของท่านควรเป็นอย่างไร 
3. ค าถามส าหรับสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
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  1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านศาลาดิน คืออะไร 
2. ท่านมีความประทับใจอะไรบ้าง กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ 

  3. ข้อบกพร่องของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ในความคิดของท่านคืออะไร 
  4. ท่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จากท่ีใด 
  5. ท่านจะกลับมาเท่ียวที่ชุมชนบ้านบ้านศาลาดินอีกไหม เพราะเหตุใด    
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้  
 1. การสร้างแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Open Ended Question)  
 2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ือ
ปรับปรุงแบบสอบถาม  
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ เพื่อตรวจพิจารณาหาจุดบกพร่องรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตัวเองโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
5.1 ขั้นเตรียมการ  
 5.1.1 การเตรียมตัวผู้ศึกษาเป็นการเตรียมความรู และทักษะที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้ออมูลดวย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสรางแนวค าถามให้ครอบคลุม และการจดบันทึกภาคสนาม ตลอดจนการวิ
เคราะหขอมูล 
 5.1.2 การเตรียมอุปกรณที่จ าเปน เชน อุปกรณส าหรับจดบันทึกข้อมูล อุปกรณ และกลองถายภาพ 
5.2 ขั้นด าเนินการ  
 5.2.1 หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
สัมภาษณ์ ตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ท าวิจัย 

5.2.2 สรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูล คือ นักวิชาการที่ต้องการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนบ้าน
ศาลาดินและนักท่องเที่ยว โดยผูศึกษาแนะน าตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือใหเกิดความไว
วางใจในผูใหขอมูลกับผูท าการศึกษาเพ่ือไดรับความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.2.3 เมื่อผูท าการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้ว ผู้ให้ข้อมูลก็จะมีความเต็มใจและ
เชื่อใจ และพร้อมให้ข้อมูล จึงท าการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ดวยการพูดคุยอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) 
  5.2.4 การบันทึกภาคสนาม (Field Note) ผูศึกษาจะท าการบันทึกเสียง ในขณะใหการสัมภาษณ์ และ
จดบันทึกในประเด็นส าคัญโดยอาศัยจากการสังเกตรวมดวย  
 5.2.5 แปลผลขอมูล หลังจากท าการเก็บรวบรวมขอมูล น าขอมูลที่ไดมาท าการบันทึก โดยเริ่มจากการ
ถอดเทปที่ไดท าการบันทึกเสียงไว ซึ่งจะบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นไวทั้งหมด หลังจากนั้นจึงอานเพ่ือการ
ตรวจสอบขอมูลที่ยังไมชัดเจนหรือ ครบถวน เพ่ือที่จะน าไปสัมภาษณเพ่ิมเติมในการสัมภาษณครั้งตอไป 
 5.2.6 ท าการตรวจสอบความตรงของขอมูลอีกครั้งกอนท าการสัมภาษณ ครั้งตอไปโดยน าขอมูลที่ได
จากการแปลผลรายวันไปสอบถามยอนกลับเพื่อใหผูใหขอมูลได ยืนยันความถูกตองของขอมูล         
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 5.2.7 การสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูลจะพิจารณาจากขอมูลที่ได ซึ่งจะไมสามารถคนหาขอมูล
เพ่ิมเติมจากที่มีอยูแลวไดอีก ซึ่งถือว่าขอมูลมีความอ่ิมตัว จึงยุติการสัมภาษณ 
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) 
 

ผลการวิจัย 
1. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม เดิมชุมชนมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ การค้าขายก็จะน าไปขายให้พ่อค้าคนกลางแต่พอมีการ
ส่งเสริอมการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องท าตัวชุมชนเกิดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการท่องเที่ยว
เป็นการน าคนเข้ามาในชุมชน พาคนเข้ามารู้จักชุมชนศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน รายได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่
นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ชาวบ้านน ามาขายจากไร่สวนของชาวบ้านเอง ซึ่งเมื่อชาวบ้านมีรายได้จาก
การขายของตรงนี้มากขึ้นก็จะส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตัวเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะสามารถรองรับนักท่องท่องที่เข้ามายังชุมชนบ้านศาลาดิน ซึ่งในอนาคต
ลูกหลานของเขาก็สามารถอยู่ในชุมชนต่อไปได้เพราะชุมชนเป็นที่รู้จักคนก็จะเข้ามาเที่ยวในชุมชน การท่อง
ท่องในชุมชนจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และส่งผลต่อลูกหลานในอนาคตคือ มีอาชีพ
รองรับส าหรับคนรุ่นหลัง ปัจจุบันชุมชนมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ มีวิธีการมีระบบการจัดการ มีแนวความคิด
ต่างๆ ทีด่ีขึ้น เพราะหน่วยงานของกรมพัฒนาชุมชนมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท าให้การบริหารจัดการชุมชน
ของชุมชนมีความก้าวหน้า มีทิศทางที่ดีขึ้นมีกรอบด าเนินงานที่ชัดเจน ณ ปัจจุบัน หมู่บ้านศาลาดินได้เป็น
ตัวแทนของจังหวัดนครปฐมไปแข่งระดับประเทศเกี่ยวการพัฒนาชุมชน และก็มีหน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬา
เข้ามาสนับสนุน หน่วยงานภาคีอ่ืนอีกมากมาย 

2. ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยวและท าให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคลองเป็น
ตัวกลางเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนจึงส่งผลท าให้เกิดการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเกิดจากผู้น าของชุมชนและคนในชุมชนรวมตัวกันจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในชุมชน
บ้านศาลาดิน ชุมชนมีจุดขายที่ส าคัญ 5 จุด คือ นาบัว สวนกล้วยไม้ ข้าวตัง สวนผลไม้ บ้านฟักข้าว มีการท า
ตลาดขึน้มาโดยเอาของที่ชาวบ้านปลูกและผลิตเองออกมาขาย ซึ่งส่งผลท าให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายของ
ตรงนี้มากข้ึนไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพราะชาวบ้านจะน าพืชผักจากสวนของเขาเองออกกมาขายจึง
ท าให้ชาวบ้านสามารถขายได้ในราคาที่ถูกแต่ยังได้ก าไรมากกว่าการน าไปขายให้พ่อค้าคนกลาง  สิ่งที่ท าให้
เกิดผลส าเร็จอีกอย่างคือการโปรโมทการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย ทางชุมชนมีการปรับปรุงกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ 
และที่นี้มีพืชผักที่โดดเด่น ชาวบ้านจะเห็นความส าคัญกับเรื่องนี้ มีอยู่ 3เรื่องคือ ทรัพยากรที่ชุมชนมี กิจกรรม 
และคนที่อยู่ในพื้นท่ีเป็นตัวส่งเสริมที่ส าคัญวิถีชีวิตของคนในชุมชน เหมือนเป็นเสน่ห์ของชุมชนบ้านศาลาดินมา
ได้ถึงปัจจุบัน ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชนบ้านศสาลาดินประกอบกับความร่วมมือ
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ชาวบ้านในชุมชน มีการช่วยเหลือกันของคนในชุมชน สิ่งที่ท าให้ชุมชนของประสบความส าเร็จและมีมาจนถึง
ทุกวันนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนที่ร่วมสร้างกันมา ทุกคนพร้อมใจที่จะพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน
และท าให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีข้ึน   
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สรุปได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จากความรู้เรื่ององค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่นักวิชาการได้อธิบายไว้นั้นมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันกบัแนวทางการพัฒนาแหล่งเที่ยวเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  
 1. ด้านวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ เกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมของชาวต าบลบางน้ าผึ้ง คือ 
อาชีพท าสวนเกษตรผสมผสานอยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์จากข้อมูลการ  
สนทนากลุ่มของกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แสดงความคิดเห็นว่า อัตลักษณ์ของชุมชนบางน้ าผึ้ง คือ คนในชุมชน  
บางน้ าผึ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง พ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2520 จึงได้มี การ
พัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ระหว่างสวนเกษตรและการศึกษาวิถีชีวิต  ชุมชน
(Lohaphundragun, J., 2010; Somsook, S., 2009 : 189) นักท่องเที่ยวจึงได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม ของ
ชุมชนตลาดบางน้ าผึ้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การซื้อสินค้าเกษตรที่เป็นผักและผลไม้ พ้ืนบ้าน 
 2. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์เกี่ยวกับการมี อัธยาศัยไมตรีและ 
แสดงออกซึ่งไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนในชุมชนบริการด้วยความเต็มใจ และใส่ใจ  
นักท่องเที่ยวเสมือนเป็นเพ่ือนหรือญาติ น าเสนอแต่สิ่งดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การสนทนากับพ่อค้าแม่ค้า มีความเป็นกันเอง พร้อมที่จะให้ข้อมูล ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวให้ 
อยากกลับมาเที่ยวอีก หรือบอกต่อให้ผู้อ่ืนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธยา สมสุข (2009) ที่พบว่า 
คุณภาพการบริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ าบางน้ าผึ้งอยู่ในระดับดี ท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมา 
ท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้งอีก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพร บุญปก (2008) ที่พบว่า นักท่องเที่ยว มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนันทนาการ บริเวณตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คือ บริการด้วยความสุภาพ และมีความ  เป็น
กันเองยิ้มแย้มเป็นมิตร 

3. ด้านการจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์เกี่ยวกับการมีเส้นทางจักรยานชม วิถี
ชีวิตชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นล าดับแรก  ทั้งนี้ 
อาจเนื่องจากการขี่จักรยานชมธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่ชุมชนบางน้ าผึ้งได้จัดขึ้น และได้รับความนิยม  จาก
นักท่องเที่ยว การที่จัดกิจกรรมนี้ได้เพราะชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่บางกะเจ้า ที่ ถือเป็น
พ้ืนที่สีเขียวใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้ เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ และ
ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าในเมือง และร่วมกันพัฒนา พ้ืนที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางส าหรับจักรยาน และ เส้นทางส าหรับผู้ใช้
รถเข็น/ผู้สูงอายุ (Subdistrict Administrative Organization of Bangnamphueng, 2012 : 11; 
Chuemwarasart, K., 2015 : 17) 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง  
1. ด้านการจัดการสถานที่ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้งเป็นล าดับแรก คือ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สมควรอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะการวางแผนและการจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้งในการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยว
ในชุมชน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทางธรรมชาติให้ คงเดิมไว้ให้มากที่สุด
และเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสานให้คงอยู่สืบไปเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็น
ค่อยไปส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม  วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ อ้อนประเสริฐ (2011) ที่พบว่า ตลาดน้ า บางน้ าผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งด ารง
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สมควรอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของนักรบ เถียรอ่ า (2009) ที่พบว่า ชุมชนบางน้ าผึ้ง ได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน 
การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยของ ชลลดา มงคลวนิช (2013) ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวเห็นว่าลักษณะของตลาดน้ าน่าจะแสดงถึงวิถีชีวิตในท้องถิ่น 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับความสะดวกในการเดินทางในระดับ  
มาก เป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตลาดน้ าบางน้ าผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพ เดินทาง ไป
กลับได้ภายใน 1 วัน การคมนาคมก็สะดวกสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ า ซึ่งสอดคล้องกับงาน  วิจัย
ของสุพร บุญปก (2008) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจด้านการคมนาคม เพราะการเดินทางสะดวก  สบาย 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุทธยา สมสุข (2009) ที่พบว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมา เที่ยวตลาด
น้ าบางน้ าผึ้ง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เดินทางสะดวกสบาย และงานวิจัยของสุชาติ อ้อนประเสริฐ  (2011) ที่
พบว่า มีความสะดวกในการเดินทางเหมาะสมในระดับมาก ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจ  เรื่องห้องน้ า
สะอาด มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะห้องน้ าไม่ เพียงพอกับ
การรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ขาดบุคลากรในการดูแลท าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  ของสุทธยา 
สมสุข (2009) ที่เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมจ านวนห้องน้ าโดยใช้ห้องน้ าในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน 
ฯลฯ และความสะอาดของห้องน้ า ควรมีผู้ดูแลความสะอาดอยู่ประจ าห้องน้ า 

3. ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง  เป็น
ล าดับแรก คือ พ่อค้า/แม่ค้าให้บริการดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม และมีอัธยาศัยที่ดี ทั้ งนี้ อาจเป็น เพราะ
พ่อค้า/แม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
ชุมชนอย่างเคร่งครัด ดังที่สุพร บุญปก (2008 : 171) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ ตั้งกฎระเบียบ
เพ่ือควบคุมการให้บริการของผู้ค้า รวมทั้งกริยามารยาท ซึ่งคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกิจการตลาดบางน้ าผึ้ง พ.ศ. 2550 ด้วยการให้ผู้ค้าทุก
คนใช้วาจาที่สุภาพ และให้บริการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งผู้ค้าจะต้องเข้าร่วม  ประชุม สองอาทิตย์/
ครั้ง เพื่อน าประเด็นที่เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือหาแนวทางในการ แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนักรบ เถียรอ่ า (2009) ที่พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหาร จัดการตลาดน้ าประสบ
ความส าเร็จ คือ การสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นข้อตกลงร่วมกันในการใช้ ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
กิจการตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง พ.ศ. 2550 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และธีร
ศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2014) ที่พบว่า การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ า ภาคใต้ส่วนใหญ่เกิดจากการ
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จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการ บริหารในรูปของคณะกรรมการ 
รวมทั้งมีกฎระเบียบส าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ ส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของการท่องเที่ยวตลาดน้ าภาคใต้ 

4. ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้งเป็นล าดับแรก คือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และใส่ใจนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะคนในชุมชน  
ต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาเที่ยวที่นี่รู้สึกผ่อนคลาย และมีกิจกรรมต่างๆ ที่ท าร่วมกันระหว่างักท่องเที่ยว 
เพ่ือเป็นการผูกใจลูกค้าไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพร บุญปก (2008) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการอยู่ในระดับมาก ส่วนในเรื่อง  การมีมัคคุเทศก์ หรือ
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะ ชุมชน
บางน้ าผึ้งมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว ดังเช่นงานวิจัยของชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ 
สังข์รักษา (2015) ที่เสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า ควรมีการ พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันใน  การให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงาน และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นเครือข่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

     ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริม
การท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
1.ระดับนโยบาย 
 1.1 จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านศาลาดินเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุมชนเรื่อง การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่เป็นส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากยังไม่
เห็นถึงประโยชน์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้ ดังนั้นทางชุมชนควรมีการประชุมและประกาศให้คนใน
ชุมชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยว และประโยชน์ที่จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ชาวบ้านมา
รวมกลุ่มกันมากขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยวจะได้ขยายและสร้างความแข็งแรงให้กับการท่องเที่ยวในชุมบ้านศาลาดิน 
 1.2 ผู้น าและสมาชิกที่เข้าร่วมกับการจัดการท่องท่องเที่ยวยังขาดความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
มีความเจริญ ส่วนใหญ่จะเน้นอยู่แต่กับวิถีชีวิตแบบเก่า ไม่ค่อยรับเทคโนโลยีเข้ามาจัดการกับการท่องเที่ยว 
ผู้น าควรมีความคิดที่กว้างพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมีการเติบโตให้ทัน
โลกมากขึ้น แต่ก็ไม่ควรทิ้งวิถีชีวิตของตนเองให้มีการผสมผสานให้เกิดเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่น่าค้นหา  
 2 ระดับปฏิบัติ 
 2.1 ชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนควรมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 
เพราะความคิดที่หลากหลายจะเป็นตัวสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชนจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชุมชน 
 2.2 ชาวบ้านควรช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนให้สวยงามน่าเที่ยวชม 
และควรจัดสถานที่ให้ดูแปลกใหม่และดูน่าตื่นเต้นเพื่อความประทับใจแก่ผู้มาเท่ียวชม 
 2.3 ควรใช้กระบวนการจัดการที่มีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้คนใน
ชุมชนด าเนินตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็งและท าให้เกิดความยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 1. จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศาลาดินมีการสร้างสร้างจุดท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น
กว่าเมื่อก่อน และมีทิศทางท่ีจะประสบความส าเร็จมากขึ้นจากการเพ่ิมจุดท่องเที่ยวให้กับชุมชนและมีชาวบ้าน
เข้ามาร่วมกับการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเกี่ยวประเด็นการจัดการของชุมชน ที่มีต่อ
การยอมรับต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นในชุมน เรื่อง ความร่วมมือ และระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
ศาลาดิน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชน
คลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมส าเร็จลุล่วงลงได้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์
เดชะกุล ที่ท่านกรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน าความคิดเห็นและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอ
มา 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ให้อุดหนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ให้
ส าเร็จไดต้ามวัตถุประสงค ์
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณชุมชนบ้านศาลาดิน ต าบลคลองโยงอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบค าถามโดยการสัมภาษณ์จากชุดค าถาม
วิจัย 
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