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การพัฒนาการท	องเท่ียวเชิงอนุรักษ�อย	างย่ังยืนของชุมชนแสนตอ 
แขวงท	าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 
  วลัยพร บานแย�ม1 
 

บทคัดย	อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชน
แสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitalive 
Research) โดยใช�การสัมภาษณ%เชิงเจาะลึก (In-Dept Interview) จากกลุ!มตัวอย!างของประชากร    
ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ โดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาการ
ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ เพ่ือศึกษาปGญหาและอุปสรรค และการแก�ปGญหาและอุปสรรค
ในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการ     
ท!อง เท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอ  
 ผลการศึกษาพบว!า การท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอมีปGจจัยท่ีก!อให�เกิดการ       
ท!อง เท่ียวเชิงอนุรักษ%คือ ปGญหาการกัดเซาะชายฝGLงของน้ําทะเลท่ีกินพ้ืนท่ีปNาชายเลนเขตบางขุนเทียน
ให�หายไปเป�นจํานวนมาก และปGญหาขาดทุนจากการเลี้ยงหอยแครง ส!วนรูปแบบกิจกรรมการ
ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอประกอบด�วย กิจกรรมปลูกปNาชายเลน กิจกรรมนั่งเรือชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝGLง กิจกรรมพายเรือแคนนู และกิจกรรมงมหอยแครงตามวิถีชีวิต
ชุมชน ปGญหาในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอมีความไม!เพียงพอของการ
ประชาสัมพันธ%ส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ การขาดเส�นทางคมนาคมท่ีเข�าถึง
แหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และการคิดเห็นท่ีแตกต!างกันของประชาชนในชุมชน
แสนตอ และในส!วนอุปสรรคในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ท่ีพบคือ พฤติกรรมท่ีไม!เหมาะสม
ของนักท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ การขาดงบประมาณในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิง
อนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ ความไม!เพียงพอของการมีส!วนร!วมของประชาชนในชุมชนแสนตอในการ
ส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และการข้ึนและลงของน้ําทะเลมีผลต!อการ
เดินทางของประชาชน เจ�าหน�าท่ี และนักท!องเท่ียวท่ัวไป ในส!วนของการแก�ปGญหาและอุปสรรค      
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ในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอคือ ควรมีการประชาสัมพันธ%เรื่องของการ
เดินทาง ควรทําหนังสือของบประมาณในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% ควรมีการให�ความรู�แก!
นักท!องเท่ียวและประชาชนในชุมชนแสนตอให�เข�าใจในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของ
ชุมชนแสนตอ และควรมีการพาประชาชนในชุมชนแสนตอไปเยี่ยมชมชุมชนท่ีประสบความสําเร็จใน
การเปWดเป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% ส!วนข�อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%
อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอควรมีการประชาสัมพันธ%ส!งเสริมการท!องเท่ียวอย!างต!อเนื่อง และ
ประชาสัมพันธ%กิจกรรมต!างๆ ท่ีมีในชุมชนแสนตอ เช!น กิจกรรมปGLนจักรยานตามเส�นทางชมธรรมชาติ
และกิจกรรมปลูกปNาชายเลน ควรมีการให�ความรู�หรืออธิบายถึงสาเหตุของการส!งเสริมการท!องเท่ียว
เชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และควรมีการจัดการฝYกอบรมส!งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล
ให�แก!ประชาชนในชุมชนแสนตอ 
 

คําสําคัญ : การท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%, ชุมชนแสนตอ 
 

บทนํา 
 ทรัพยากรธรรมชาติปNาชายเลนเป�นแหล!งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค!าอย!างยิ่งต!อพืชและสัตว% 
ซ่ึงแต!เดิมได�พ่ึงพาอาศัยกันอย!างเก้ือกูลในระบบนิเวศ แต!ต!อมาเม่ือมีจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน    
ก!อให� เกิดปGญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปNาชายเลน จนกลายเป�นชุมชนเมือง และเกิดการใช�ประโยชน%
อ่ืนๆ ท่ีไม!เหมาะสมและเป�นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติปNาชายเลนให�สูญหายไปจากระบบนิเวศ 
ซ่ึงถือเป�นปGญหาใหญ!ท่ีสําคัญ และทวีความรุนแรงข้ึนในปGจจุบัน พ้ืนท่ีปNาชายเลนเขตบางขุนเทียน   
เป�นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีประสบกับปGญหาการบุกรุกทําลายปNาชายเลนทําเป�นพ้ืนท่ีทํากินของประชาชน   
ท่ีมาต้ังถ่ินฐานในบริเวณนี้ ประกอบกับผลกระทบจากคลื่นลมทะเลและน้ําทะเลท่ีกัดเซาะบริเวณ   
พ้ืนท่ีชายฝGLงทะเลมาเป�นเวลานาน ทําให�พ้ืนชายฝGLงทะเลบางขุนเทียนหายไปเป�นจํานวนมาก            
ในปGจจุบัน 
 ชุมชนแสนตอเป�นอีกหนึ่งชุมชนท่ีตั้งอยู!บริเวณหมู!ท่ี 9 แขวงท!าข�าม ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีอยู!ในความ
ดูแลของเขตบางขุนเทียน และมีทรัพยากรธรรมชาติปNาชายเลนท่ีอํานวยให�เกิดการส!งเสริม            
การท!อง เท่ียวเชิงอนุรักษ% ประกอบกับปGจจุบันชาวบ�านในพ้ืนท่ีประสบกับปGญหาการประกอบอาชีพ
ประมงเลี้ยงหอยแครงท่ีเกิดการขาดทุนจากการเลี้ยงหอย ซ่ึงหอยท่ีเลี้ยงไว�ตายเป�นจํานวนมาก         
ทําให�เลี้ยงไปก็ได�ไม!คุ�มเสีย และความอุดมสมบูรณ%ของสัตว%น้ําในพ้ืนท่ีก็ค!อยๆ หายไป ทําให�เจ�าหน�าท่ี
เกษตรจังหวัดและประธานชุมชนแสนตอเล็งเห็นว!าควรพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนแสนตอให�เป�นศูนย%         
การเรียนรู�พืชและสัตว%น้ํา เค็ม และส!งเสริมให�เกิดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนข้ึนในชุมชน
แสนตอ 
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 การศึกษาครั้งนี้จึงเป�นการศึกษาเก่ียวกับการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสน
ตอ เพ่ือศึกษาปGญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ
และการแก�ปGญหาและอุปสรรคในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และเสนอ 
แนะแนวทางในการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม       
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครให�กับผู�นําชุมชนและหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การพัฒนา     
การท!อง เท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอส!งผลดีต!อทรัพยากรธรรมชาติปNาชายเลน    
และเศรษฐกิจในชุมชนแสนตอ ทําให�ประชาชนในชุมชนแสนตอมีชีวิตความเป�นอยู! ท่ี ดี ข้ึน             
และเป�นแบบอย!างให�องค%กรปกครองส!วนท�องถ่ินหรือชุมชนอ่ืนๆ ต!อไป โดยการศึกษาครั้งนี้              
มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปGญหาและอุปสรรคในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชน
แสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการแก�ปGญหาและอุปสรรค        
ในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืน      
ของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาพฤติกรรมในการป]องกันอาชญากรรมของประชาชน      
ในอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้ 
การท	องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 

อิทธิพล โกมิล (2553) ได�ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% กรณีศึกษา   
บ�านวังมอก อําเภอศรี เชียงใหม!  จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค% เ พ่ือศึกษาความคิดเห็น               
ของนักท!องเท่ียวต!อการจัดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% และศึกษารูปแบบการจัดการท!องเท่ียว           
เชิงอนุรักษ%บ�านวังมอก จังหวัดหนองคาย โดยใช�แบบสอบถามความคิดเห็นกับกลุ!มนักท!องเท่ียว     
และแบบสัมภาษณ%เชิงลึกกับกลุ!มตัวอย!างผู�เก่ียวข�องในชุมชน เป�นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห%
ข�อมูลโดยค!าร�อยละ และการวิเคราะห%เนื้อหาในลักษณะพรรณนา ผลการศึกษาพบว!า ความคิดเห็น
ของนักท!อง เท่ียวส!วนมากต�องการท่ีจะกลับมาพักผ!อนและท!องเท่ียวอีกนักท!องเท่ียวมีข�อเสนอแนะ
ต!อการจัดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% คือ อยากจะให�มีการบริการทางด�านนวดแผนโบราณ นวดสปา 
ปGLนจักรยานและควรจะมีป]ายบอกทางให�ชัดเจน และป]ายความรู�ทางด�านแหล!งท่ีมาของสถาน          
ท่ีท!องเท่ียวแต!ละแห!งด�วย ส!วนผลการศึกษารูปแบบการจัดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% พบว!า           
เกิดการรวมกลุ!มโฮมสเตย% โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีเป�นจุดขาย อันได�แก! ทรัพยากรทางธรรมชาติ      
ท่ี มีอยู! ในชุมชน โดยให�นักท!องเ ท่ียวได� เข�าพักอาศัยและเก็บค!า ท่ีพักและค!าตอบแทนตาม             
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ความเหมาะสม เพ่ือให�กลุ!มต้ังอยู!ได�อย!างยั่งยืน ชุมชนมีส!วนร!วมต!อกระบวนการต้ังแต!การรับจอง   
การลงทะเบียน การบายศรีสู!ขวัญต�อนรับ การร!วมกิจกรรมท!องเท่ียวตามท่ีกําหนดไว� ส!งผลให�ชุมชน  
มีรายได� และตระหนักเห็นความสําคัญของทรัพยากร ธรรมชาติ เกิดความรู�สึกหวงแหนและต�องการ
อนุรักษ%ไว� ชุมชนมีอาชีพ มีรายได� และเกิดความเข�ม แข็ง สําหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบ         
การท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% ควรดําเนินการใน 3 ด�าน คือ ด�านท่ีพักอาศัย ควรมีการปรับปรุงห�องสุขา 
และจัดหาท่ีท้ิงขยะให�ดีข้ึน ด�านสถานท่ีท!องเท่ียวและบริการ ควรจัดทําป]ายบอกทางไปยังแหล!ง
ท!องเ ท่ียวต!างๆ ให�ชัดเจน และควรมีการเพ่ิมบริการด�านการนวดแผนโบราณ นวดสปา                 
และด�านบุคลากร ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให�ความรู�เรื่องการจัดการท!อง เท่ียวเชิงนิเวศน%   
อย!างต!อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดกระบวนการเรียนรู� การจัดการการท!องเท่ียวเชิงนิเวศน%อย!างเป�นระบบ 
ต!อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน นอกจากนั้นควรสนับสนุนและส!งเสริมให�กับกลุ!มเด็กและเยาวชน        
ให�เข�ามามีส!วนร!วมกับชุมชนกับการจัดการท!องเท่ียวดังกล!าว เพราะเด็กจะได�สืบทอดการจัดการ
ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%นี้ต!อไป 

นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลาน�อย (2560) ได�ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา    
การท!องเท่ียวอย!างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝGLงคลองดําเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ราชบุรี มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการท!องเท่ียวของนักท!องเท่ียว เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบปGจจัยส!วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีนักท!องเท่ียวให�ความสําคัญ เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของภาครัฐในการพัฒนาการท!องเท่ียว และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท!องเท่ียวอย!าง
ยั่งยืน โดยใช�การวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกัน     
ในการวิจัยเชิงปริมาณจะใช�ตัวอย!างนักท!องเท่ียวชาวไทยจํานวน 385 คนและเก็บข�อมูลแบบสอบถาม
โดยเลือกตัวอย!างแบบตามใจสมัครของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีเรียกว!าแบบบังเอิญ และวิเคราะห%ข�อมูล
โดยใช�สถิติเชิงพรรณา ส!วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน 9 คนจากผู�มีบทบาท   
ในชุมชนและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐท่ีมีความรู� และประสบการณ%การทํางานด�านการท!องเท่ียวในชุมชน    
โดยเก็บข�อมูลด�วยการสัมภาษณ%แบบมีโครงสร�าง ผลการศึกษาพบว!า (1) พฤติกรรมการท!องเท่ียว   
ของตัวอย!างส!วนใหญ!จะมีพฤติกรรมการท!องเท่ียวท่ีแตกต!างกัน (2) นักท!องเท่ียวให�ความสําคัญ      
ต!อปGจจัยส!วนประสมทางการตลาด (7Ps) ภาพรวมอยู!ในระดับมาก (X=3.76, S.D.=0.50) (3) ชุมชน  
มีความคิดเห็นในการมีส!วนร!วมต!อการพัฒนาแหล!งท!องเท่ียว ด�วยการประชุมประชาสมาคมเพ่ือหา
แนวทาง การพัฒนาการ ปรึกษาหารือและผลักดันให�เป�นแหล!งท!องเท่ียว สร�างกฎกติกา ให�คนภายใน
พ้ืนท่ีขายของ ประเมินผลจากการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4) ภาครัฐมีความคิดเห็นต!อการพัฒนา
แหล!งท!อง เท่ียวอย!างยั่งยืนด�วยการอนุรักษ%แหล!งท!องเท่ียว สร�างจิตสํานึกสาธารณะกับคนในชุมชน
และนักท!อง เท่ียว มีการวางแผนการพัฒนาแหล!งท!องเท่ียว ด�วยการประชุมร!วมกันของภาครัฐ      
และชุมชน ร!วมรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล�อมของทุกภาคส!วน ให�ตระหนักรักษาคุณภาพของคลอง
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ดําเนินสะดวก รักษาความพึงพอใจของนักท!องเท่ียวด�วยการบริการอย!างยุติธรรม และมีการจัดการ
ผลประโยชน%ท่ีเกิดจากการท!องเท่ียวร!วมกัน (5) แนวทางการพัฒนาแหล!งท!องเท่ียวจะเน�นการพัฒนา
ปGจจัยส!วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยอาศัยการมีส!วนร!วมของชุมชนต้ังแต!ร!วมวางแผน          
ร!วมปฏิบัติการ ไปจนถึงร!วมประเมินผล และคํานึงถึงระเบียบและข�อกฎหมายจากภาครัฐ ท้ังในด�าน
การวางแผน การจัดการ การอนุรักษ%และคงอัตลักษณ%รูปแบบวิถีชีวิตริมน้ําไว� รวมถึงการรักษาความ
พอใจของนักท!อง เท่ียวไว�ได�และการกระจายรายได�ให�ท่ัวถึงทุกภาคส!วนของชุมชน และได�รับการ
สนับสนุนด�าน งบประมาณจากองค%กรบริหารในท�องถ่ิน ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีด�าน
การประชาสัม พันธ%ผ!านสื่อ Social Media ต!างๆ 

ธีราภรณ% นกแก�ว (2556) ได�ทําการศึกษาเรื่องการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% กรณีศึกษาตลาดน้ํา
วัดไทร กรุงเพทมหานคร มีวัตถุประสงค%เพ่ือวิเคราะห%สาเหตุท่ีทําให� ตลาดน้ําวัดไทร ได�รับความนิยม
น�อยลง และศึกษาการจัดการการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของตลาดน้ําวัดไทร พร�อมเสนอแนะแนว     
ทางในการพัฒนาฟnoนฟูตลาดน้ําวัดไทรให�มีชีวิตอีกครั้ง งานวิจัยฉบับนี้เป�นการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ%เชิงลึก กลุ!มตัวอย!าง 5 กลุ!ม จํานวน 57 คน ได�แก! (1) ผู�นําชุมชน (2) เจ�าหน�าท่ีรัฐ 
(3) พ!อค�า แม!ค�าในตลาด (4) นักท!องเท่ียว (5) ผู�ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน และเชิงปริมาณ      
โดยแจกแบบสอบถามกลุ!มชาวบ�านในชุมชน จํานวน 430 ชุด ซ่ึงผู�วิจัยได�นําข�อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห%
เชิงพรรณนา จากการศึกษาพบว!า สาเหตุท่ีทําให�ตลาดน้ําวัดไทร ได�รับความนิยมน�อยลง ได�แก!     
ปGญหาเรื่องการบริหารจัดการของตลาดน้ําวัดไทรยังมีความขัดแย�งกันภายใน ประกอบกับความเจริญ
ท่ีเข�ามาในพ้ืนท่ีทําให�สภาพแวดล�อม วิถีชีวิตด้ังเดิมได�เปลี่ยนแปลงไปแล�ว ทําให�ตลาดน้ําถูกลด
บทบาทลงไปพร�อมกับการสัญจรทางน้ํา โดยหันมาใช�การสัญจรทางบก และย�ายข้ึนมาขายของบนบก
แทน ท่ีผ!านมาได�มีความพยายามหลายครั้งในการฟnoนฟูตลาดน้ําวัดไทรข้ึนมาใหม! แต!ก็ไม!ประสบ
ความสําเร็จ เนื่อง จากนักท!องเท่ียวมาแล�วไม!เป�นไปตามท่ีคาดหวัง นักท!องเท่ียวจึงมีจํานวนลดลง
เรื่อยๆ พ!อค�า แม!ค�าก็ขาดทุน จึงทยอยถอนตัวไปทีละราย และปGจจุบันก็ยังไม!มีโครงการฟnoนฟูตลาด   
น้ําวัดไทรข้ึนมาอีก การจัดการท!องเท่ียวของตลาดน้ําวัดไทร ในอดีตกระแสของการท!องเท่ียว         
เชิงอนุรักษ%ยังไม!เป�นท่ีนิยมอย!าง เช!นในปGจจุบัน เนื่องจากยังไม!มีผลกระทบจากการท!องเท่ียวท่ีรุนแรง
เหมือนในปGจจุบัน จนกระท่ัง ปq พ.ศ. 2545 ท่ีสํานักงานเขตจอมทอง เข�ามาฟnoนฟูตลาดน้ําวัดไทร     
นั้นเริ่มมีการนําแนวคิดเรื่องการท!อง เท่ียวเชิงอนุรักษ%เข�ามา จึงเกิดโครงการท่ีต�องการอนุรักษ%      
ฟnoนฟูวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีมีคุณค!าของตลาดน้ําวัดไทรให�คงอยู!ต!อไป ต�องการส!งเสริมอาชีพ สร�างรายได�
ให�กับท�องถ่ิน และเปWดโอกาสให�ชุมชนมีส!วนร!วม แต!ก็ไม!ประสบความสําเร็จ จนถึงปGจจุบันตลาดน้ํา   
วัดไทรก็ยังไม! ได� มีการบริหารจัดการการท!อง เ ท่ียวเชิ งอนุรักษ%อย!างจริงจัง  ผลการศึกษา                  
จึงสรุปได�ว!า หากนําหลักการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%มาช!วยฟnoนฟูตลาดน้ําวัดไทรคงจะเป�นไปได�ยาก 
เพราะวิถีชีวิตแบบเดิมได�หมดไปแล�ว ไม!เหลือให�อนุรักษ%ไว� แต!หากจะฟnoนฟูให�เป�นแหล!งท!องเท่ียว      
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ซ้ือขายสินค�าธรรมดาท่ัวไปก็พอจะเป�นไปได�มากกว!า เพราะทุกวันนี้ก็มีคนมาเดินจับจ!ายใช�สอยหรือ
ซ้ือของท่ีตลาดวัดไทรซ่ึงเป�นตลาดบกไปแล�ว หรือหากต�องการอนุรักษ%มรดกวัฒนธรรมชิ้นนี้เอาไว� 
เสนอให�จัดเป�นงานรําลึกตลาดน้ําวัดไทรเป�นประจําทุกปq 

ปรีชา คํามาดี และสมพงษ% อัศวริยธิปGติ (2559) ได�ทําการศึกษาเรื่อง ปGจจัยท่ีส!งผลต!อการ
ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของนักท!องเท่ียวท่ีเป�นกลุ!มเยาวชนในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบปGจจัยท่ีส!งผลต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของนักท!องเท่ียวท่ีเป�นกลุ!มเยาวชนในจังหวัด
ชลบุรีกลุ!มตัวอย!างท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ!มเยาวชนท่ีเป�นนักท!องเท่ียวในจังหวัดชลบุรีจํานวน 
400 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูลเป�นแบบสอบถามแบบประมาณค!า 5 ระดับ ผล การวิจัย
พบว!า 1. ปGจจัยท่ีส!งผลต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของนักท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ในภาพรวมอยู!ในระดับ
มาก 2. ผลการเปรียบเทียบปGจจัยท่ีส!งผลต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของนักท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%
พบว!า (1) นักท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ท่ีมีเพศต!างกันมีปGจจัยท่ีส!งผลต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ใน
ภาพรวมแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) นักท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได�เฉลี่ยต!อเดือนต!างกันมีปGจจัยท่ีส!งผลต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%โดยรวม
แตกต!างกันอย!างไม!มีนัยสําคัญทางสถิติ 

เพ็ญศรี มีมูลทอง (2554) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!าง
ยั่งยืน โดยการสร�างจิตสํานึกชุมชน ในตําบลบางปูใหม! จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค% คือ       
(1) เพ่ือพัฒนาแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนโดยสร�างจิตสํานึกชุมชนในตําบลบางปูใหม! 
จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพ่ือสร�างกระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชนในตําบลบางปูใหม! จังหวัด
สมุทร ปราการ (3) เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืน ท่ีมาจาก
จิตสํานึกชุมชน ในตําบลบางปูใหม! จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยเป�นการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ!มตัวอย!างแบบเจาะจง คือผู�นําชุมชนจํานวน 30 คน เครื่องมือ
ท่ีใช�เป�นแบบสัมภาษณ% และแบบสอบถามจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน 50 ข�อ แบบมาตราส!วน 
ประมาณค!า 5 ระดับ มีความเชื่อม่ัน 0.95 สถิติท่ีใช�คือ ค!าเฉลี่ย ค!าเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค!า
ที การวิเคราะห%ความแปรปรวน และสรุปผลการพัฒนาและยืนยันผลการจัดกลุ!มสนทนา ผลการวิจัย
พบว!า (1) การสร�างจิตสํานึกชุมชนในการพัฒนา ได�แก! พฤติกรรมการพัฒนาชุมชน ความรู�เก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชน และจิตใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน มีระดับจิตสํานึกท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนา
ท่ีสูงข้ึน (2) การมีส!วนร!วมของประชาชน ได�แก! การพัฒนาอย!างเป�นกระบวนการ และการพัฒนา
อย!างเป�นกรรมวิธี  มีการจัดกิจกรรม และส!วนในการแก�ไขปGญหาสิ่ งแวดล�อมเ พ่ิมมากข้ึน                 
(3) ได�แนวทางการพัฒนาเป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืน และกระบวนการจัดกิจกรรม
สอดคล�องในชุมชนท่ีจะนําประชาชนให�เรียนรู�การแก�ปGญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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การจัดการการท	องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
 ชรินทร%พรรณ อะสีติรัตน% (2553) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%
กับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุ ประสงค%
เพ่ือ ศึกษาพัฒนาการของกิจกรรมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนตลาดน้ําอัมพวา นับต้ัง แต!ยังไม!
มีการจัดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%จวบจนกระท่ังปGจจุบัน และศึกษาความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ
ในด�านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม ท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้ําอัมพ
วาภายหลังจากมีการจัดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% ใช�วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ!มคนท่ี
ศึกษา คือ กลุ!มเจ�าหน�าท่ีในอําเภออัมพวา กลุ!มชาวบ�านท่ีอาศัยอยู!ในอําเภออัมพวาและใกล� เคียงกับ
ตลาดน้ําอัมพวา และกลุ!มนักท!องเท่ียว ผลการศึกษาพบว!า กิจกรรมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ตลาดน้ํา
ยามเย็นอัมพวา ก!อให�เกิดการสร�างงานในอาชีพต!างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจการท!องเท่ียวเพ่ิม ข้ึน มี
การขยายตัวของธุรกิจชุมชนจากรายได�ของธุรกิจการท!องเท่ียว เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒน ธรรม
ชุมชนไปสู!วัฒนธรรมเชิงพาณิชย% ในอีกด�านหนึ่ง การท!องเท่ียวได�ส!งผลกระทบให�เกิดปGญหาทางด�าน
เศรษฐกิจและสังคมต!างๆ ข้ึนในชุมชนตามมาด�วย เช!น ปGญหาในเรื่องของระบบสาธารณู ปโภคปGญหา
ในเรื่องของความขัดแย�งด�านการแบ!งผลประโยชน%ของชุมชน ปGญหาในเรื่องของอาชญา กรรม ปGญหา
ในเรื่องของการอพยพย�ายถ่ินฐาน ปGญหาในเรื่องท่ีชุมชนถูกละเมิดสิทธิความเป�นส!วนตัว รวมถึง
ปGญหา ทางด�านมลภาวะและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศวิทยาในชุมชน 
 สุถี เสริฐศรี (2557) ได�ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนในชุมชน
คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาอัตลักษณ%ของชุมชนคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในบริบทของการจัดการแหล!งท!องเท่ียวอย!างยั่งยืน เพ่ือศึกษากระบวนการ
จัดการการท!องเท่ียวและกิจกรรมการท!องเท่ียวท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาอย!าง
ยั่งยืนของชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการ
จัดการท!องเท่ียวของชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม สู!ความยั่งยืน โดยใช�การวิจัยแบบผสม 
ผสานและเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามจากชาวบ�านในชุมชนคลองโคน จํานวน 361 ชุด มีการ
สัมภาษณ%บุคลากรหน!วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู�ประกอบการท!องเท่ียวของชุมชนบางส!วน การ
วิเคราะห%ข�อมูลใช�สถิติเชิงพรรณนา และสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ%และมีการอภิปรายผล ผลจาก
การศึกษาพบว!า (1) อัตลักษณ%ของชุมชนคลองโคน มีอัตลักษณ% 3 ประการ ได�แก! มีประวัติศาสตร%
ความเป�นมาช�านานท่ีเก!าแก! มีวิถีชีวิตริมน้ํา มีปNาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ% (2) กระบวนการจัดการการ
ท!องเท่ียวและกิจกรรมการท!องเท่ียวท่ีเหมาะสม ได�แก! ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และ
ส!งเสริมให�ชุมชนคลองโคนเป�นศูนย%การเรียนรู�ผ!านกิจกรรมทางการท!องเท่ียว และกิจกรรมทางการ
ท!องเท่ียว ได�แก! กิจกรรมปลูกปNาชายเลน กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ํา กิจกรรมพายเรือคายัค    
และกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ กิจกรรมถีบกระดานเก็บหอยแครง กิจกรรมล!องเรือให�อาหารสัตว%ท�องถ่ิน      
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(3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท!องเท่ียวของชุมชนคลองโคน ได�แก! ให�ความสําคัญในการ
อนุรักษ%ปNาชายเลนของชุมชน ปลูกฝGงชาวบ�านให�มีจิตสํานึกในการอนุรักษ% นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนให�มีความสุข 
 พิมพ%ลภัส พงศกรรังศิลปr (2557) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการการท!องเท่ียวชุมชนอย!าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา บ�านโคกไคร จังหวัดพังงา เป�นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค%ในการศึกษา  
การจัดการการท!องเท่ียวชุมชนอย!างยั่งยืน และองค%ประกอบท่ีสําคัญต!อการจัดการท!องเท่ียวชุมชน
อย!างยั่งยืนของกลุ!มการท!องเท่ียวชุมชนบ�านโคกไคร จังหวัดพังงา โดยวิเคราะห%ตามแนวทางการจัด 
การการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืนตามแนวทางของ Shaw and Williams (2004) ผู�วิจัยดําเนินการ        
สัมภาษณ%เชิงลึกกับผู�นํากลุ!ม และใช�การสังเกตอย!างมีส!วนร!วมและการสังเกตอย!างไม!มีส!วนร!วม
ระหว!างการดําเนินกิจกรรมทางการท!องเท่ียวของกลุ!มนักท!องเท่ียวชุมชนบ�านโคกไคร ผลการวิจัย
พบว!า กลุ!มการท!องเท่ียวชุมชนบ�านโคกไครดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนท่ีให�บริการนําเท่ียว
กับนักท!อง เท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต!างประเทศ โดยมีกิจกรรมการท!องเท่ียวชุมชนบ�านโคกไครได�เข�า
ร!วมเป�นเครือข!ายการท!องเท่ียวชุมชนจังหวัดพังงา มุ!งเน�นการส!งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตอย!าง
ยั่งยืนของชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรมทางการท!องเท่ียว โดยกลุ!มการท!องเท่ียวชุมชนบ�านโคกไคร            
มีศักยภาพทางการจัดการใน 4 ด�าน ได�แก! ศักยภาพทางด�านทรัพยากรการท!องเท่ียว ศักยภาพ
ทางด�านการบริการและการให�ประสบการณ%ท่ีมีคุณภาพแก!นักท!องเท่ียว ศักยภาพทางด�านการบริหาร
จัดการการท!องเท่ียว และศักยภาพทางด�านการมีส!วนร!วมของชุมชน องค%ประกอบหลักของการ
ท!องเท่ียวชุมชนอย!างยั่งยืนของกลุ!มการท!องเท่ียวชุมชนบ�านโคกไครคือ ศักยภาพทางการท!องเท่ียว 
กระบวนความคิดแบบยั่งยืนในด�านการมีจิตสํานึกท่ีดีในการให�ความสําคัญกับการอนุรักษ%
ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท!องเท่ียวมากกว!าการมุ!งเน�นท่ีผลประโยชน%
ด�านรายได� มุ!งท่ีจะใช�การท!องเท่ียวเป�นเครื่องมือในการอนุรักษ%ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมท้ังตัวผู�นําชุมชนท่ีมีการเปWดโอกาสให�
สมาชิกในชุมชนได�มีโอกาสมีส!วนร!วมกับการดําเนินกิจกรรมการท!องเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ�อม    
ซ่ึงเป�นส!วนสําคัญท่ีทําให�กลุ!มการท!องเท่ียวชุมชนได�รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส!วนใหญ! 
 สร�อยสน รัฐสมบูรณ% (2550) ได�ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิง
อนุรักษ%ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค%เพ่ือ (1) ศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการ
ท!องเท่ียว (2) ศึกษาทรัพยากรการท!องเท่ียวและศักยภาพของแหล!งท!องเท่ียว (3) วิเคราะห%ขีดความ 
สามารถในการรองรับการพัฒนาการท!องเท่ียว และ (4) เสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาการท!อง 
เท่ียวเชิงอนุรักษ% ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว!า การท!องเท่ียวในเกาะลิบง
เริ่มมาเม่ือปq พ.ศ. 2525 มีจุดเด!นคือเป�นแหล!งหญ�าทะเลท่ีมีความสมบูรณ%สามารถพบเห็นพะยูนฝูง
ใหญ!บริเวณรอบเกาะ จนกระท่ังปq พ.ศ. 2542 มีการส!งเสริมการท!องเท่ียวทะเลตรัง ทําให�เกาะลิบงมี
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จํานวนนักท!องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน เริ่มมีการลงทุนด�านธุรกิจท!องเท่ียวจากนายทุนข�างนอกเกาะเพ่ิมข้ึน 
ในส!วนของทรัพยากรการท!องเท่ียว เกาะลิบงมีทรัพยากรท่ีสามารถพัฒนาการท!องเท่ียวถึง 3 ด�าน คือ 
ด�านทรัพยากรธรรมชาติ ด�านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และด�านประวัติศาสตร%และมีแหล!งท!อง 
เท่ียวท่ีน!าสนใจหลายแห!งท่ียังไม!ได�รับการพัฒนา จากการวิเคราะห%ขีดความสามารถในการรองรับการ
พัฒนาการท!องเท่ียว พบว!ามีพ้ืนท่ีท่ีต�องระวังในการพัฒนา ได�แก! เขตพ้ืนท่ีปNาสงวน เขตหญ�าทะเล 
เขตปะการังและแนวหิน และเขตย!านชุมชนมุสลิม ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงจะส!งผลกระทบต!อระบบ
นิเวศธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และวิถีชีวิตของคนในเกาะลิบง ข�อเสนอแนะในการพัฒนาการท!องเท่ียว
เชิงอนุรักษ% คือการพัฒนาให�เหมาะสมกับระบบนิเวศและสังคมวัฒนธรรมมุสลิมในพ้ืนท่ี โดยกําหนด
แนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ท้ังในส!วนของพ้ืนท่ีอนุรักษ%และพ้ืนท่ีชุมชน รวมถึงแนวทางด�านการ
จัดการ ซ่ึงให�ความสําคัญกับการมีส!วนร!วมของผู�เก่ียวข�อง และเน�นจัดการการท!องเท่ียวโดยชุมชนเป�น
หลัก เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในเกาะลิบง 
การมีส	วนร	วมของประชาชนในการจัดการการท	องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
 คมลักษณ% สงทิพย% (2557) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การมีส!วนร!วมของประชาชนในการจัดการ
การท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% กรณีศึกษา ตลาดน้ําวัดตะเคียน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี               
มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาระดับการมีส!วนร!วมของประชาชนในการจัดการการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%
ตลาดน้ําวัดตะเคียน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสํารวจความรู�ความเข�าใจในการท!องเท่ียว
เชิงอนุรักษ%ของประชาชน และเพ่ือศึกษาปGญหาและอุปสรรค และข�อเสนอแนะของประชาชน         
ในการมีส!วนร!วมจัดการการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ตลาดน้ําวัดตะเคียน โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัย           
เชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลภูเวียง จํานวน 
400 คน โดยการเลือกตัวอย!างแบบโควตา และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ!มตัวอย!างประชาชนโดยใช�
แบบสัมภาษณ%เชิงลึกผู�มีส!วนเก่ียวข�องกับการท!องเท่ียวตลาดน้ําวัดตะเคียน จํานวน 5 คน โดยการ
เลือกกลุ!มตัวอย!างแบบเฉพาะเจาะจง จากการศึกษาพบว!า เจ�าหน�าท่ีรัฐจะเป�นตัวกลางระหว!างชุมชน
กับหน!วยงานภาครัฐ โดยมุ!งเน�นการตอบสนองความต�องการของชุมชนเป�นสําคัญ ซ่ึงถ�ารัฐบาลมีงบก็
ช!วยเหลือทางวัดและทางชุมชน ผู�ประกอบการจะช!วยด�านความสะอาด ความปลอดภัยบริเวณร�านค�า
ของตนเอง และบริเวณตลาดน้ําวัดตะเคียนอยู!ตลอด ผู�นําชุมชนจากทางพระวัดตะเคียนเป�นผู�บริหาร
ดูแลรับผิดชอบเรื่องการก!อสร�างตลาดน้ําวัดตะเคียน การก!อสร�างตลาดน้ําวัดตะเคียน มีวัตถุประสงค%
เพ่ือให�ชาวบางคูเวียงใช�เป�นแหล!งท!องเท่ียว แหล!งซ้ือขายอาหารและสินค�าต!างๆ โดยเป�นการเปWด
โอกาสและสร�างอาชีพให�กับชาวบ�าน 
 อานิสงค% โอทาตะวงศ% (2557) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การมีส!วนร!วมของประชาชนต!อการ
ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ทะเลบัวแดง ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปq จังหวัดอุดรธานี      
มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาระดับการมีส!วนร!วมของประชาชนต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ทะเลบัวแดง 
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ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว เพ่ือทดสอบความแตกต!างของปGจจัยท่ีมีความสัมพันธ%กับการมีส!วนร!วม
ของประชาชน เพ่ือศึกษาถึงปGญหา อุปสรรค และแนวทางในการส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชน
ต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ทะเลบัวแดง ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยใช�แบบสอบถามเป�นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ%ประชากรกลุ!มเป]าหมาย คือ 
ประชากรท่ีอาศัยอยู!ในเขตเทศบาลตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปq จังหวัดอุดรธานี จํานวน 340 ครัว 
เรือนและนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ%มาวิเคราะห%ข�อมูลด�วยคอมพิวเตอร% โดยใช�ระบบโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร% (SPSS) ค!าสถิติท่ีใช�คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค!าร�อยละ (Percentage) ค!าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค!าส!วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค!าสถิติทางการทดสอบความแตกต!างระหว!างกลุ!ม (T-test) และค!าสถิติการวิเคราะห%ผัน
แปรทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว!า ประชาชนส!วนใหญ!มีส!วนร!วมต!อการท!อง 
เท่ียวเชิงอนุรักษ%ทะเลบัวแดงอยู!ในระดับตํ่า ปGจจัยท่ีมีผลต!อการมีส!วนร!วมของประชาชน ได�แก! อาชีพ 
รายได� ระยะทางไปยังทะเลบัวแดง สถานภาพในชุมชน การเข�าร!วมกิจกรรมในชุมชน การใช�ประ 
โยชน%จากทะเลบัวแดง ความรู�เก่ียวกับการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% และความตระหนักเก่ียวกับคุณค!า
ของแหล!งน้ําสาธารณะทะเลบัวแดง โดยมีความแตกต!างอย!างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ปGจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ%กับการมีส!วนร!วมของประชาชนอยู!ในระดับตํ่า โดยไม!มีความแตกต!างอย!างมีนัยสําคัญท่ี 
0.05 ได�แก! เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน และการ
รับรู�ข�อมูลข!าวสารการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร พบว!า ปGจจัยท่ีส!งผลให�เกิดการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอมาจากการกัด
เซาะชายฝGLงทะเลของน้ําทะเลท่ีทําให�พ้ืนท่ีปNาชายเลนหายไป รวมท้ังการบุกรุกทําลายปNาชายเลนของ
ชาวบ�านท่ีแปลงสภาพพ้ืนท่ีเป�นวังกุ�ง และวังเลี้ยงหอยเป�นจํานวนมาก และสาเหตุจากการท่ีชาวบ�าน
ในชุมชนแสนตอประสบปGญหาหอยแครงท่ีเลี้ยงไว�ตายเป�นจํานวนมากทําให�รายได�จากการประกอบ
อาชีพเลี้ยงหอยได�กําไรน�อยลง ในด�านของรูปแบบกิจกรรมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ในชุมชนแสนตอ
นั้น มีกิจกรรมการท!องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิเช!น กิจกรรมปลูกปNาชายเลน กิจกรรมนั่งเรือชมธรรม 
ชาติและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝGLง กิจกรรมพายเรือแคนนู กิจกรรมงมหอยแครงตามวิถีชีวิตชุมชน 
และกิจกรรมนอนพักค�างแรมในโฮมสเตย%ของชาวบ�านในชุมชนแสนตอ 
 ผลการศึกษาปGญหาและอุปสรรคในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ 
แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว!า มีปGญหาด�านการประชา สัมพันธ%ท่ีไม!ท่ัวถึงไป
ยังกลุ!มนักท!องเท่ียว เพราะทางชุมชนแสนตอมีการประสัมพันธ%เพียงแค!เป�นการบอกกันไปปากต!อปาก
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เท!านั้น ส!วนทางสํานักงานเขตมีการประชาสัมพันธ%แล�วแต!ก็ยังไม!ท่ัวถึงมากเพียงพอท่ีจะดึงดูด
นักท!องเท่ียวให�มาท!องเท่ียวในชุมชนแสนตอ เช!น ในเรื่องของการเดินทางท่ีเป�นอีกปGญหาหนึ่งของ
ชุมชนแสนตอ เพราะการเดินทางเข�าออกชุมชนแสนตอนั้นมีการเดินทางทางน้ําเพียงทางเดียวเท!านั้น
คือการนั่งเรือไปยังแหล!งท!องเท่ียวและการนั่งเรืออาจพบกับอุปสรรคท่ีเป�นเรื่องของธรรมชาติคือการ
ข้ึนลงของน้ําทะเล เม่ือน้ําข้ึนเยอะน้ําจะท!วมแหล!งท!องเท่ียวและเม่ือเวลาน้ําลงมากๆ ก็จะทําให�เรือติด
แห�งไม!สามารถเดินทางเข�าออกชุมชนได� นอกจากนี้ยังมีปGญหาเรื่องความคิดเห็นท่ีแตกต!างกันของ
ประชาชนในชุมชนแสนตอในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ท่ีสมาชิกส!วนใหญ!ไม!ต�องการการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน แต!บางส!วนก็อยากส!งเสริมให�ชุมชนเป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% เพราะ
สาเหตุนี้จึงทําให�การมีส!วนร!วมของประชาชนในขุมชนแสนตอกับเจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมเขตบางขุนเทียนมีไม!เพียงพอในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ซ่ึงเป�นอุปสรรคอย!างมาก
ต!อการทํางานของเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ส!วนงบประมาณในการส!งเสริมและพัฒนาการท!องเท่ียวเชิง
อนุรักษ%ของชุมชนแสนตอก็เป�นอีกอุปสรรคหนึ่งของผู�นําชุมชนและเจ�าหน�าท่ีเพราะงบประมาณท่ีใช�ใน
การพัฒนานั้นเกิดความล!าช�าในข้ันตอนการของบประมาณและจํานวนงบประมาณก็มีไม!มากพอท่ีจะ
ใช�พัฒนาหรือซ!อมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกต!างๆ และเม่ือชุมชนเริ่มมีนักท!องเท่ียวเข�ามาท!องเท่ียว
ในชุมชนมากข้ึนมักจะเกิดปGญหาเรื่องการท้ิงขยะไม!เป�นท่ีและการส!งเสียงดังของนักท!องเท่ียวซ่ึงเป�น
พฤติกรรมท่ีไม!เหมาะสมและส!งผลกระทบต!อระบบนิเวศในบริเวณชุมชนแสนตอ 
 ผลการศึกษาการแก�ปGญหาและอุปสรรคในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชน
แสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว!า ควรมีการประชาสัมพันธ%เพ่ิมข้ึน
มากกว!าท่ีมีอยู!โดยการนําเสนอข�อมูลข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ตามช!องทางสื่อสารมวลชน และ
นําเสนอข�อมูลการเดินทางเข�าออกชุมชนและเวลาน้ําข้ึนน้ําลงเพ่ือใช�สําหรับวางแผนในการเดินทาง 
และควรมีการติดป]ายประชาสัมพันธ%หรือป]ายความรู�ต!างๆ เพ่ือเป�นการให�ความรู�แก!นักท!องเท่ียวใน
ทางอ�อมอีกทางหนึ่ง สําหรับการมีส!วนร!วมและความคิดเห็นท่ีแตกต!างกันของประชาชนในชุมชนแสน
ตอ ควรมีการนําปราชญ%ชาวบ�านหรือบุคคลท่ีประชาชนในชุมชนแสนตอให�ความเคารพนับถือมา
อธิบายประชาสัมพันธ%ถึงความสําคัญของการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ในชุมชนแสนตอ และมี
การจัดกิจกรรมพาประชาชนในชุมชนแสนตอไปเยี่ยมชมชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในส!งเสริมให�
ชุมชนของตนเป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% เพ่ือให�ประชาชนในชุมชนแสนตอมีความคิดเห็นท่ีตรงกัน
ในการส!งเสริมชุมชนแสนตอให�เป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% และมีส!วนร!วมในการดําเนินการ
ส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ร!วมกับเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน จนทําให�ชุมชนแสนตอเปWดเป�น
แหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ท่ีประชาชนส!วนใหญ!ในชุมชนแสนตอมีส!วนร!วมในการพัฒนาการท!องเท่ียว
เชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตออย!างยั่งยืนและเข�มแข็งต!อไป นอกจากนี้เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องควรทํา
หนังสือเสนอต!อสํานักงานเขตบางขุนเทียนให�ช!วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนา     
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และส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และขอความช!วยเหลือในการทําเส�นทาง
คมนาคมเข�าไปยังพ้ืนท่ีชุมชนแสนตอ เพ่ืออํานวยความสะดวกต!อเจ�าหน�าท่ี ประชาชน และ
นักท!องเท่ียวในการเดินทางเข�าออกแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ และเพ่ือเป�นการ
ช!วยเหลือทางด�านงบประมาณอีกทางหนึ่งทางผู�นําชุมชนแสนตอควรจัดทํากล!องบริจาคเงินช!วยเหลือ
สําหรับการพัฒนาและบํารุงรักษาแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอให�คงอยู!ต!อไปอย!าง
ยั่งยืน 
 ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว!า ควรมีการส!งเสริมการประชาสัมพันธ%ให�มากข้ึนกว!าเดิมและ
อัพเดทกิจกรรมต!างๆ ท่ีมีอย!างต!อเนื่อง ด�านกิจกรรมทางสํานักงานเขตและผู�นําชุมชนแสนตอมีการ
ส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%โดยการจัดเป�นแหล!งเรียนรู�พืชและสัตว%น้ําเค็ม มีกิจกรรมปGLนจักรยาน
ตามเส�นทางชมธรรมชาติ กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงและชมหลักเขตท่ี 28 ของกรุงเทพมหา 
นคร และกิจกรรมปลูกปNาชายเลนท่ีถือเป�นการเพ่ิมพ้ืนท่ีปNาชายเลนและอนุรักษ%ปNาชายเลนให�คงอยู!กับ
ชุมชนแสนตออย!างยั่งยืนตลอดไป และมีการให�ความรู�แก!นักท!องเท่ียว นักเรียน นักศึกษา และประชา 
ชนในชุมชนแสนตอให�เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติปNาชายเลน ซ่ึงปGจจุบัน
ผู�ว!าราชการกรุงเทพมหานครร!วมกับสํานักงานเขตบางขุนเทียนได�จัดโครงการอนุรักษ%และปลูกปNาชาย
เลนชายฝGLงทะเลบางขุนเทียนข้ึน ภายใต�ภารกิจ “ปลูกปNาในใจคน ตามศาสตร%พระราชา” เพ่ือช!วยกัน
ฟnoนฟูและปลูกปNาให�สมบูรณ%เอาไว�ให�ลูกหลานในอนาคต อีกแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญต!อการพัฒนาการ
ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอคือ การให�ความรู�หรืออธิบายถึงสาเหตุของการส!ง 
เสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอต!อประชาชนในชุมชนแสนตอให�มีความรู�ความเข�าใจ
มากข้ึน เพ่ือให�ประชาชนในชุมชนแสนตอมีส!วนร!วมกับเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาการท!อง 
เท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอมากข้ึน และช!วยกันพัฒนาอย!างต!อเนื่องและยั่งยืน เม่ือ
ชาวบ�านมีส!วนร!วมมากข้ึนแล�ว ทางสํานักงานเขตบางขุนเทียนควรร!วมมือกับผู�นําชุมชนแสนตอในการ
จัดการฝYกอบรมส!งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลให�แก!ประชาชนในชุมชนแสนตอ เพ่ือให�
ชาวบ�านสามารถนําวัถุดิบท่ีมีในพ้ืนท่ีมาแปรรูปเป�นผลิตภัณฑ%ต!างๆ ท่ีสามารถนํามาจําหน!ายให�แก!
นักท!องเท่ียว และยังสามารถทําเป�นอาชีพเสริมสามารถหารายได�เพ่ิมให�แก!ประชาชนในชุมชนแสนตอ
ได�อีกทางหนึ่ง 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนของชุมชนแสนตอ แขวงท!า
ข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยการนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ%กลุ!มตัวอย!างมาจัด
หมวดหมู!แล�วทําการวิเคราะห%กับทฤษฎีความเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ัน (The Stages of 
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Economic Growth Theory) ของวอลท% วิทแมน รอสโทว% (Walt Whitman Rostow) พบว!า         
ผลของการศึกษามีความสอดคล�องกับทฤษฏีการเจริญเติบตามลําดับข้ัน ซ่ึงการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%
ของชุมชนแสนตอนั้น อยู!ในข้ันแรกเป�นข้ันระบบเศรษฐกิจสังคมเป�นแบบด้ังเดิม (The traditional 
soeiety) เพราะถนนหนทางยังเข�าไปไม!ถึงแหล!งท!องเท่ียว ความเจริญก�าวหน�าของเทคโนโลยีต!างๆ ก็
ยังไม!มีความก�าวหน�าเท!าท่ีควร เพราะชาวบ�านส!วนใหญ!นั้นเป�นผู�สูงอายุท่ียังไม!มีความรู�ในด�าน
เทคโนโลยีต!างๆ มากเพียงพอ สัญญาณการสื่อสารด�านต!างๆ ยังมีการติดขัด การเดินทางก็ยังคงเป�น
การเดินทางทางน้ําต�องใช�เรือเครื่องเป�นพาหนะในการเดินทางเข�าออกชุมชนเท!านั้น โครงสร�างทาง
สังคมก็ยังคงแบ!งเป�นชนชั้นต!างๆ สังคมของการอยู!อาศัยในชุมชนแสนตอเป�นสังคมแบบต!างคนต!างอยู! 
ยังคงเอาความคิดของตัวเองเป�นใหญ!ไม!ได�เห็นถึงประโยชน%ส!วนร!วมของคนในชุมชนมากนัก ประชาชน
บางกลุ!มท่ีพอมีความรู�พอมีเงินทุนก็ยินดีท่ีจะส!งเสริมให�ชุมชนแสนตอเป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% 
แต!ประชาชนบางกลุ!มก็ยังคงไม!เห็นด�วยเพราะตนไม!ต�องการท่ีจะพัฒนาอะไรคิดว!าทําอาชีพประมง
แบบเดิมก็ดีอยู!แล�ว ไม!อยากลําบากเพ่ิมข้ึนอีก ไม!อยากมานั่งดูแลนักท!องเท่ียวหรือไม!ชอบความ
วุ!นวาย ทางด�านอาชีพของประชาชนส!วนใหญ!ในชุมชนแสนตอยังคงเป�นการประกอบอาชีพ
ชาวประมงเลี้ยงหอยแครงเป�นอาชีพหลักของระบบเศรษฐกิจในชุมชนแสนตอ  
 ผลการศึกษามีความสอดคล�อมกับงานวิจัยของ อานิสงค% โอทาตะวงศ% (2557) ท่ีว!าประชาชน
ส!วนใหญ!มีส!วนร!วมต!อการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ทะเลบัวแดงอยู!ในระดับตํ่า และความสัมพันธ%กับการมี
ส!วนร!วมของประชาชนอยู!ในระดับตํ่าเช!นกัน ซ่ึงมีความสอดคล�องกับผลการศึกษาเรื่องการมีส!วนร!วม
ของชุมชนแสนตอในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% ท่ีพบว!า ประชาชนในชุมชนแสนตอมีส!วน
ร!วมในการส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอน�อยมาก ซ่ึงถือว!าเป�นอุปสรรคอย!าง
หนึ่งสําหรับเจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตบางขุนเทียนและผู�นําชุมชนแสนตอในการ
ส!ง เสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอ เพ่ือท่ีจะอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติปNาชายเลน
ให�อุดมสมบูรณ%อย!างยั่งยืนและเพ่ือให�ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและหารายได�เสริมจากการให�บริการ
นักท!องเท่ียวหรือจําหน!ายสินค�าให�นักท!องเท่ียวในบริเวณชุมชนแสนตอ ส!วนผลการศึกษามีความสอด 
คล�องกับงานวิจัยของ คมลักษณ% สงทิพย% (2557) ท่ีว!า เจ�าหน�าท่ีรัฐจะเป�นตัวกลางระหว!างชุมชนกับ
หน!วยงานภาครัฐ โดยมุ!งเน�นตอบสนองความต�องการของคนในชุมชนเป�นสําคัญ ซ่ึงถ�ารัฐบาลมีงบก็
ช!วยเหลือทางวัดและชุมชนและการก!อสร�างตลาดน้ําวัดตะเคียน มีวัตถุประสงค%เพ่ือให�ชาวบ�านคูเวียง 
ให�เป�นแหล!งท!องเท่ียว แหล!งซ้ือขายอาหารและสินค�าต!างๆ โดยเป�นการเปWดโอกาสและสร�างอาชีพ
ให�กับชาวบ�านอีกทางหนึ่ง 
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ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
 1. ควรมีการสร�างความสามัคคีให�เกิดข้ึนในชุมชน ทําให�ประชาชนในชุมชนมีความร!วมมือ
ร!วมใจ เป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีเป]าหมายเดียวกันคือ การส!งเสริมและพัฒนาให�ชุมชนแสนตอเป�น
แหล!งเรียนรู�และแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ธรรมชาติปNาชายเลนท่ีควรค!าแก!การอนุรักษ% เพราะเป�น
พ้ืนท่ีปNาชายเลนแห!งเดียวของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรักษาและดํารงไว�ซ่ึงความอุดมสมบูรณ%ของ
ธรรมชาติปNาชายเลนและดํารงอยู!ต!อไปอย!างยั่งยืนเพ่ือลูกหลานและเยาวชนรุ!นต!อไป เม่ือประชาชนใน
ชุมชนมีจุด มุ!งหมายเดียวกันแล�วจะก!อให�เกิดการมีส!วนร!วมมากข้ึนของประชาชนในชุมชนจนเกิดเป�น
ชุมชนท่ีเข�มแข็ง และการดําเนินระหว!างเจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชมและสวัสดิการสังคมเขตบางขุนเทียน
กับประชาชนในชุมชนแสนตอก็จะสามารถดําเนินการต!างๆ แก�ไขปGญหาและอุปสรรคต!างๆ ในการ
ส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอได�อย!างสําเร็จไปได�ด�วยดี ตามเป]าหมายท่ี
ประชาชนในชุมชนแสนตอกําหนดไว�  
     2. ควรมีการจัดกิจกรรมให�ประชาชนในชุมชนแสนตอได�ไปศึกษาดูงานในสถานท่ีหรือชุมชนท่ี
มีการส!งเสริมให�ชุมชนเป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%และมีการดําเนินการอย!างมีส!วนร!วมของคนใน
ชุมชนจนทําให�การส!งเสริมชุมชนให�เป�นแหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ท่ีประสบความสําเร็จและได�รับการ
ตอบรับอย!างดีจากคนในชุมชนและนักท!องเท่ียว จนกลายเป�นท่ีรู�จักของบุคคลและนักท!องเท่ียวท่ัวไป 
เพ่ือให�ประชาชนในชุมชนแสนตอเห็นถึงความสําคัญ และแนวทางในการส!งเสริมให�ชุมชนแสนตอเป�น
แหล!งท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% และเพ่ือให�ประชาชนในชุมชนแสนตอมีส!วนร!วมมากข้ึนในการท่ีจะส!งเสริม
และพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%ของชุมชนแสนตอให�มีความต!อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด 
      3. ควรมีการสอนการฝYกอาชีพให�แก!ประชาชนในชุมชนแสนตอในเรื่องของการแปรรูปอาหาร
ทะเลซ่ึงเป�นวัตถุดิบท่ีหาได�ง!ายและมีอยู!ในท�องถ่ิน เพ่ือเป�นการนําทรัพายากรท่ีมีอยู!ในท�องถ่ินมาใช�ให�
เกิดประโยชน%และคุ�มค!ามากท่ีสุด เม่ือประชาชนมีความรู�ในด�านการแปรรูปอาหารทะเลแล�วก็สามารถ
ทําเป�นผลิตภัณ%ประจําท�องถ่ินและนํามาจําหน!ายให�แก!ประชาชนและนักท!องเท่ียวเพ่ือหารายได�เสริม
อีกทางหนึ่งด�วย หรือรวมกลุ!มกันจัดต้ังเป�นกลุ!มแม!บ�าน กลุ!มสหกรณ% หรือกลุ!มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารทะเล และส!งเสริมประชาสัมพันธ%ให�สินค�านั้นเป�นผลิตภัณฑ%โอท�อปประจําชุมชน เพ่ือใช�เป�น
ผลิตภัณฑ%ท่ีช!วยประชาสัมพันธ%และดึงดูดนักท!องเท่ียวให�มาท!องเท่ียวในชุมชนแสนตอ และสร�าง
ชื่อเสียงให�ชุมชนแสนตอให�เป�นท่ีรู�จักของประชาชนและนักท!องเท่ียวท่ัวไป 
 4. ควรมีการนําแนวคิดเรื่องการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืนในหัวข�อ หลักการจัดการ
ท!องเท่ียวอย!างยั่งยืน มาใช�เป�นแนวทางในการส!งเสริมและพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ%อย!างยั่งยืน
ของชุมชนแสนตอ แขวงท!าข�าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือให�เกิดผลสําเร็จ 
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 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต	อไป 
 1. ควรศึกษาเรื่องการมีส!วนรวมของประชาชนในชุมชนแสนตอในการส!งเสริมการท!องเท่ียว
เชิงอนุรักษ% 
      2. ควรศึกษาเรื่องปGจจัยท่ีมีผลต!อการตัดสินใจของประชาชนในชุมชนแสนตอในการส!งเสริม
การท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ% 
      3. ในการศึกษาควรใช�เวลาในการค�นหาข�อมูลต!างๆ และข�อมูลในการเดินทางเข�าออกชุมชน
แสนตอให�ดีก!อน เพราะการเดินทางเข�าออกของชุมชนนี้มีเส�นทางเดียวคือ ต�องนั่งเรือเข�าไปยังชุมชน
เท!านั้นและควรใช�เวลาในการทําการวิจัยในพ้ืนท่ีชุมชนแสนตอมากกว!าสามเดือน 
      4. ในการติดต!อขอสัมภาษณ%เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานเขตบางขุนเทียนควรยื่นหนังสือขอ
อนุญาติต!อสํานักงานเขตล!วงหน�าก!อนอย!างน�อยสองอาทิตย% และเตรียมคําถามในการศึกษาให�พร�อม
ก!อนจะเข�าไปสัมภาษณ% เพราะในเรื่องของการติดต!อขอสัมภาษณ%เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานเขตบางขุน
เทียนนั้นมีข้ันตอนในการดําเนินการหลายข้ันตอนและใช�เวลานาน 
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