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The development of community-based tourism pattern at Prasatsit 
subdistrict Municipality Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ต าบาล

ประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจ าก
ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ การสังเกต สนทนากลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยายเชิงพรรณา 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวของต าบลประสาทสิทธิ์ เมื่อพิจารณาจะพบว่า มีทุนทางธรรมชาติ

เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติได้ ชุมชนมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ลักษณะของวิถีชีวิตริมน้ า และวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของคนในพื้นที่ มีแหล่งผลิตสมุนไพรไทยที่หลากหลาย มีงานประเพณีต่าง ๆ ท าให้ นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวพบว่า ตัวแทนชุมชนและกลุ่มตัวแทนภาครัฐ ได้ก าหนดให้พัฒนา 
ต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชน โดยเลือกพื้นที่และตัวแทนของกลุ่มประชาชน 1 พื้นในการพัฒนา โดยมีการวิเคราะห์
ตามหลักการตลาด พบว่า 1) สินค้าและบริการในด้านการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น วิถีชีวิตริมน้ า ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวครบวงจร 2) ราคา ในด้านราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรพัฒนาเส้นทาง ถนน และป้ายบอกเส้นทาง การสื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ 4) การส่งเสริมตลาด พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ 
โดยเฉพาะการสร้างเว็บไซต์ และผ่านช่องทางการสื่อสาร Social Media ต่าง 5) องค์ประกอบทางกายภาพ บ้านเรือน 
ต้นไม้ สถานที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 6) กระบวนการให้บริการ ชุมชนควรเพิ่มกระบวนการ
ให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 7) บุคลากร 
บุคลากรที่ให้บริการต้องใส่ใจในการบริการ การสร้างความพึงพอใจและสร้างความประทับใจ  
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Abstract 
 The pruposes of this research were as follows: 1) To study the context and potential of 
community tourism management Tumbaln Prasit Damnoen Saduak District Ratchaburi Province  
2) To develop prototypes of community tourism promotion and development Prasat Sit Sub-district 
Damnoen Saduak District Ratchaburi Province.This research is a qualitative research. Use information 
from villagers and related agencies. Collect data with interview form, observation, group discussion, 
small group meeting analyze data with descriptive  

 The results revealed that; 
 1. Potential of tourism resources in Prasatsith Subdistrict. When considering, will find that 
there are a lot of natural capital. Causing a lot of natural tourist attractions. That can be developed 
as a natural tourist attraction the community has important tourist attractions. Nature of the 
waterfront lifestyle and the way of life of fruit gardeners which is the main occupation of people in 
the area there are many sources of Thai herbs. There are various traditions, allowing tourists to choose 
to travel in the community as well. 
 2. The development of tourism management model found that Community representatives 
and government representatives Determined to develop Master of community tourism. By selecting 
areas and representatives of the public groups 1 development ground With analysis based on market 
principles, found that 1) Products and services in tourism that have a unique style, such as waterfront 
lifestyle Health tourism Natural tourism And comprehensive tourism 2) The price in the price of food 
and drinks is appropriate. 3) Distribution channels Should develop road routes and signs 
Communication, public relations, tourist attractions in online and offline media 4) Marketing 
promotion Develop public relations through various media Especially the website creation And 
through various social media communication channels. 5) physical elements, houses, trees, 
accommodation, facilities in tourist attractions. 6) Service process Communities should increase the 
service process to increase Respond quickly to users and create safety in tourism. 7) Personnel, 
personnel that provide services must pay attention to service creating satisfaction and impressing 
Keywords:  Toruism development, Prasatsith subdistrict, Tourism pattern 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย การให้บริการมีความเกี่ยวเนื่องกันไม่
ว่าจะเป็นทางด้านโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจ การบิน บริษัททัวร ์ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งมีอัตราในการขยายตัวค่อนข้าง
สูง ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมล าดับต้นๆ สามารถท ารายได้ให้กับผู้คนภายในประเทศ ก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงิน การกระจาย
รายได้ และความเจริญไปสู่ภูมิภาคท้องถิ่น (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554) 
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การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือที่มีอ านาจให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก 
ถ้าการท่องเที่ยวมีการจัดการและการบริหารที่ดี สามารถใช้พื้นที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้ โดยไม่ได้ท าให้มัน
เสื่อมโทรมลง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการวางแผน  วางนโยบายที่ชัดเจนและมี
ความสอดคล้องกับความคิดเห็นและเหตุผลของคนในท้องถิ่น เพื่อจะได้ให้การส่งเสริมในระดับชาติ นโยบายในแต่ละ
ด้านจะพิจารณาปัจจัยส าคัญพื้นฐานของชุมชน ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะมีการแข่งขันเพื่อเพิ่ม จุดเด่นในตลาด การสร้าง
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืนตลอดไป  

ปัจจุบันกระแสนิยมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากความต้องการสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ า เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวตลาดน้ า ที่มีรูปแบบการค้าขายในพื้นที่ท่ีมีการสัญจรทางน้ า หรือ
ตลาดที่ใช้พื้นที่ด าเนินกิจกรรมเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งตลาดน้ าในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ าล า
คลองมาบรรจบกัน เป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ าและเปรียบเสมือนสายใย ให้ผู้คนในพื้นที่ และชุมชนที่อยู่
ห่างไกลได้มาแลกเปลี่ยน ผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล โดยใช้เรือเป็นพาหนะ (Suwankas, 2010) ตลาดน้ าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และเสน่ห์ความเป็นไทย โดยจะสามารถสื่อภาพการใช้ชีวิตในอดีต และกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนในจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (Mongkonvanich, 2013) 

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากมีอ านาจ
หน้าที่ที่จะส่งเสริมและการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนนั้น ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปกครองท้องถิ่น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการประสานงานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่และมีการ
จัดท าบริการสาธารณะร่วมกัน การสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวหรือเครือข่ายศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  และการมี
แผนงานที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันของทุกฝ่าย 

ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าจะท าอย่างไรให้ชุมชนต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยการ
ด าเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ด าเนินไปด้วยความยั่งยืน และท าให้ชุมชนตระหนักถึงความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง โดยยังคงเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนไว้ จะด าเนินการอย่างไรให้ชุมชนอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มุ่งเน้นการสร้าง
รายได้จนมากเกินไป พึ่งพาตนเองได้ โดยใช้แนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมแก่ชุมชน  
เพื่อให้ลูกหลานได้กลับไปพัฒนาให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 

 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-83- 

สมมติฐานการวิจัย  
รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน 

ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ควรเป็นอย่างไร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้  ได้แก่  1) กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลประสาทสิทธิ์ 2) กลุ่มผู้น า

ชุมชนในพื้นที่ 3) กลุ่มตัวแทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากประชากร ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนในพื้นที่ 2) กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ

หมู่บ้าน 3) กลุ่มตัวแทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจชุมชน กล้องถ่าย
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และการสังเกตจากการ่วมกิจกรรมในชุมชน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมการ  
  1.1) ศึกษาข้อมูลชุมชนต าบลประสาทสิทธิ์ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยคณะผู้วิจัยร่วมกับผู้น า
ชุมชนศึกษาข้อมูลพื้นที่ ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จากเอกสาร บุคคล สื่อมัลติมีเดีย  
  1.2) ส ารวจพื้นที่จริง เพื่อส ารวจสภาพจริงของพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ม ท าการประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับผู้น าชุมชนต าบลประสิทธิ์ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี  
 2. การด าเนินการ  
  2.1)  ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
  2.2)  ด าเนินการจัดท าแผนการท่องเที่ยวชุมชนต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
  2.3)  ด าเนินการจัดท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนต าบลประสารทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  
 3.สรุปผลการด าเนินการ  
  3.1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อหาข้อสรุปรูปแบบการท่องเที่ยว  
  3.2) ท าการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว แผนที่การท่องเที่ยว  
  3.3) สรุปผลการด าเนินงานและท ารายงานการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ จัดแยกเป็นหมวดหมู่วิเคราะห์ตามล าดับ ความสอดคล้องเหมาะสม
แต่ละหมวดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. ตรวจสอบและตีความข้อมูลร่วมกับประชาชนในชุมชน  
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3. ผลจากการวิเคราะห์ ตีความ น ามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้ได้รูปแบบท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับชาวบ้าน
และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดเสวนากลุ่ม และการบรรยายเชิงพรรณา 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. บริบทชุมชนต าบลประสาทสิทธิ์  เป็นหมู่บ้ านหนึ่ ง ในต าบลดอนไผ่  ต่อมากรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยได้แยกหมู่บ้านประสาทสิทธิ์ และ 4 หมู่บ้าน ออกจากต าบลดอนไผ่ และตั้งเป็นต าบลประสาทสิทธิ์ 
ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้แยกหมู่บ้านต้นไทร หมู่ 6 เพิ่มข้ึนอีก 1 หมู่บ้าน ทั้งนี้บ้านประสาทสิทธิ์เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้าง 
และประชากรมากกว่า อีก 5 หมู่บ้าน เรียกว่า “ต าบลประสาทสิทธิ์”จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของต าบล
ประสาทสิทธิ์ มีจ านวน 6 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 1) เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์ทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 
1, 2 และ 6 2) เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์บางส่วน คือ หมู่ที่ 3, 4 และ 5 (เทศบาลต าบลประสาท
สิทธิ์, 2558) ต าบลประสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอด าเนินสะดวก ห่างจากอ าเภอด าเนินสะดวก
ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 8,798 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบัวงาม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้และทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบล
ดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก, 2560)  

 

 
 

ภาพ 1 แผนที่ประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ที่มา: (ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก, 2560) 
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สภาพภูมิประเทศของต าบลประสาทสิทธิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าคลองจ านวนมาก ได้แก่ คลองบัว
งาม คลองเตากัว คลองตาหงอ คลองคูนา คลองนกรยางค์ คลองตงเฮง คลองเจริญทรัพย์ คลองเจริญสุข คลองสามวา 
คลองโงพิมพ์ และคลองวัด อีกทั้งยังมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้ในทุกหมู่ สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมใน
การท าการเกษตร การอุปโภคและมีเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จากสภาพแวดล้อมท าให้ประชากร
ส่วนใหญ่ในต าบลประสาทสิทธิ์ร้อยละ 75 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 18 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5 มีอาชีพค้าขาย และ
ร้อยละ 2 ประกอบอาชีพอื่นๆ (เทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์, 2558) ในชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนหรือ
วิสาหกิจต่างๆ  ดังนี้ 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต าบลประสาทสิทธิ์ กองทุนหมู่บ้าน 5 กองทุน 2) กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรประสาทสิทธิ์ 3) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลประสาทสิทธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ชมรม
ผู้สูงอายุต าบลประสารทสิทธิ์ 4) กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลประสาทสิทธิ์ และ 5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้ว 
(เทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์, 2560) 

ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวของต าบลประสาทสิทธิ์ นั้นเมื่อพิจารณาจะพบว่า มีทุนทางธรรมชาติ
เป็นจ านวนมาก มีคลองเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ ชุมชนมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ลักษณะของวิถีชีวิตริมน้ า และวิถีชีวิตของ
ชาวสวนผลไม้ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ มีแหล่งผลิตสมุนไพรไทยที่หลากหลาย มี งานประเพณีต่าง ๆ ตาม
เทศกาลท าให้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. ผลการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว พบว่า ทางตัวแทนชุมชนและกลุ่มตัวแทนภาครัฐ ได้
ก าหนดให้พัฒนา ต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชน โดยเลือกพื้นที่และตัวแทนของกลุ่มประชาชน 1 พื้นที่เพื่อพัฒนาให้
เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน คือ กลุ่มบ้านแก้วสมุนไพร 
โดยพัฒนาให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนของต าบลประสาทสิทธิ์ เพื่อน าไปพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในแหล่งอื่น ๆ 
ต่อไป  

เมื่อพิจารณาตามหลักการตลาด โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า  
1. สินค้าและบริการ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น วิถีชีวิตริมน้ า 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ผู้ให้บริการจึงควรที่จะมีการพัฒนาและรักษา 
อัตลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน้ า การท่องเที่ยวในสวน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอาจเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้
นักท่องเที่ยวสามารถมาใช้บริการที่ครบวงจร ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการไม่
ครบวงจร เป็นต้น 

2. ราคา นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  ผู้ประกอบการ
ควรรักษาระดับราคาของสินค้าและบริการที่เหมาะสม และสอดรับการแนวทางการบริโภคของนักท่องเที่ยว  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรพัฒนาเส้นทาง ถนน และป้ายบอกเส้นทางในการมายังแหล่งท่องเที่ยว การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 

4. การส่งเสริมตลาด ควรจัดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเว็บไซต์ การ
สร้างเพจของแหล่งท่องเที่ยว และผ่านช่องทางการสื่อสาร Social Media ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา 
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5. องค์ประกอบทางกายภาพ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในลักษณะทางกายภาพ เช่น บ้านเรือน ต้นไม้ 
สถานที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการควรพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพให้
เหมาะสมกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ที่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจ 
และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

6. กระบวนการให้บริการ นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ให้ความส าคัญเรื่องของกระบวนการให้บริการที่เพิ่ม 
มากขึ้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาหรือมีการอบรมการให้บริการ โดยสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสร้างระบบ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  

7. บุคลากร นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยมองว่าบุคลากรเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจึงต้องใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจและสร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยว  

 
อภิปรายผล 

ชุมชนต าบลประสาทสิทธิ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถจัดการท่องเที่ยว
ได้ด้วยตนเอง แต่ชุมชนขาดประสบการณ์ที่จะด าเนินการ จึงควรที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป 
โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชน และนักวิชาการที่เข้ามาช่วยด้านวิชาการ โดยมีความ
คาดหวังที่จะเห็นการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นรูปธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งมีประเด็นที่ควรอภิปรายดังนี้ 

1. ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวของต าบลประสาทสิทธิ์ นั้นเมื่อพิจารณาจะพบว่า มีทุนทางธรรมชาติ
เป็นจ านวนมาก มีคลองเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ ชุมชนมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ลักษณะของวิถีชีวิตริมน้ า และวิถีชีวิตของ
ชาวสวนผลไม้ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ มีแหล่งผลิตสมุนไพรไทยที่หลากหลาย มีงานประเพณีต่าง ๆ ตาม
เทศกาลท าให้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ พรรณี จุฑานนท์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาทะเล พบว่า  ชุมชนแต่ละแห่ง มี
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ และชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ได้ ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  

2. ผลการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว พบว่า ทางตัวแทนชุมชนและกลุ่มตัวแทนภาครัฐ ได้
ก าหนดให้พัฒนา ต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชน โดยเลือกพื้นที่และตัวแทนของกลุ่มประชาชน 1 พื้นที่เพื่อพัฒนาให้
เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน คือ กลุ่มบ้านแก้วสมุนไพร 
โดยพัฒนาให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนของต าบลประสาทสิทธิ์ เพื่อน าไปพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในแหล่งอื่น ๆ 
ต่อไป เมื่อพิจารณาตามหลักการตลาด โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่ามีความสอดคล้องกับ นิตยา งาม
ยิ่งยง และ ละเอียด ศิลาน้อย (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบริเวณริมฝั่ง
คลองด าเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี พบว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเป็นธุรกิจบริการและมีการ
วิเคราะห์ถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้
จึงควรที่จะพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ 7 ด้านตามที่กล่าวมาข้างต้น 
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