การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้ อยปี
PUBLIC PARTICIPATION IN SAMCHUK MARKET 100 YEAR
อาภาพร ทองแก้ว

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก
ตลาดร้อยปี 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา และอาชี พ โดยการเก็บข้อ มูล จากคนในชุ มชน เขตเทศบาลตาบลสามชุ ก อ าเภอสามชุ ก จังหวัด
สุ พรรณบุรี จานวน 389 คน โดยการใช้การวิเคราะห์ความถี่ อัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่ สถิติ Independent Sample t-test และ One way ANOVA ผลการวิจยั
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. คนในชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี ที่มีส่วนร่ วม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย
2. จากการศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี พบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่ วมใน
ระดับมากที่สุด ด้านการประเมินผลมีส่วนร่ วมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการรับผลประโยชน์ การดาเนินงาน
การวางแผนและร่ วมตัดสิ นใจ
3. จากการศึกษาเรื่ องความต่างของข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี ที่ส่งผลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว ม พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึก ษา และอาชี พ ที่ต่างกัน ส่ งผลให้ก ารมีส่ ว นร่ ว มของคนในชุ มชน ไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่ วม คนในชุมชน

ABSTRACT
The objective of this research is to study Public Participation of Community in the Hundred Years
Sam Chuk Subdistrict Municipality Sam Chuk district Suphan Buri Province.
The sample group of this research was 389 from people who are in Sam Chuk Subdistrict
Municipality Sam Chuk district Suphan Buri Province. This research had questionnaires that were used as the
tool. The statistics used to analyze data were percentage, standard deviation, Independent Sample t test and
One-way ANOVA.
The results found that most of community are women, 31-40 years old, elementary education, most of
them are merchant. Highest degree of public participation of community is evaluation. Next issues are Got
benefit, Operation, Planning and participated decision. And results of hypothesis testing about gender, age,
education and occupation that are different cannot be affected to public participation of community.
Keyword : participation, community

บทนา
จากการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งตลาดสามชุก ในปี พ.ศ.2545
มูลนิ ธิชุมชนไท ได้ชวนคนในชุมชนตลาดสามชุกเข้าร่ วม “โครงการปฏิบตั ิการชุมชนและเมืองน่ าอยู่ ” โดยการ
สนับสนุนของ พอช. และ สสส. นาเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในกระบวนการทางาน และในปี พ.ศ.2546 ตลาดสามชุก
ได้รับการคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 12 เมืองนาร่ องโครงการในด้านเมื องเก่า ด้วยการเข้ามาช่วยจากคณะกรรมการทา
ให้ส ามารถขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาด้ว ยพลังของคนในชุ มชน ในวิธี ก ารต่ างๆ อย่างใกล้ชิด จนประสบ
ผลสาเร็ จต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ปี พ.ศ.2547 จากการเปิ ดตัวโครงการปฏิบตั ิการชุมชนและเมืองน่ าอยู่ ตลาด
สามชุกเริ่ มเป็ นที่รู้จกั
สื่ อต่างๆ นักท่องเที่ยว แวะเวียนเข้ามามากมาย ปี พ.ศ.2552 องค์การยูเนสโก ประกาศ
ให้สามชุกตลาดร้อยปี “เป็ นองค์กรภาคประชาชนที่อนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเภทดี ในเขตภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก” ที่ชุมชนเข้มแข็งจนสามารถพลิกฟื้ นคืนชีวิตกลับคืนมาได้สาเร็ จ จากปี พ.ศ.2543 จนถึงวันนี้ ความสาเร็ จ
ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการมีส่วนร่ วมที่แท้จริ งของคนในชุมชน ที่กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ เข็มแข็ง อดทน ทาทุก
อย่าง ผูค้ นที่มาเยีย่ มเยียน สื่ อมวลชน นักท่องเที่ยว ถือว่าเป็ นกาลังใจที่ล้ าค่าเช่นกัน ความศรัทธาของคนในชุ มชน
ที่มีต่อผูน้ าจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะนาพาไปสู่ ความสาเร็ จอย่างงดงาม การสร้างชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวนั้น ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ควรจะพัฒนาอย่างยิง่ ซึ่งในด้านการจัดการการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วย การ
ดู แลรั ก ษาทรั พยากรทางด้านการท่อ งเที่ยวในสามชุ ก ตลาดร้ อยปี บ้านเรื อ นในบริ เ วณรอบๆ การรั ก ษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบริ หารจัดการพัฒนาสิ นค้าและของที่ระลึก ซึ่ งคนในชุมชนจะต้องส่ วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ด้วยเช่นกัน
ทางสานักงานเทศบาลตาบลสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้ดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ซึ่งเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนา อันมีล ัก ษณะเป็ นการก าหนดรายละเอี ยดแผนงานโครงการพัฒนาที่จ ัดทาขึ้น
สาหรั บปี งบประมาณแต่ ล ะปี ซึ่ งมีความต่ อ เนื่ องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุ มระยะเวลาสามปี โดยมีก าร
ทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยที่เป็ นแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับ
แผนงานและโครงการที่จะดาเนิ นการในช่วงระยะเวลาสามปี มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้อย่าง
ชัดเจน ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล
จังหวัด และนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทา โดยร่ วม
คิดร่ วมทา และแสดงความคิดเห็นในการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนร่ วมกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ มา
เป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้

ความหมายการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่ ว มใน
กิจกรรมทุกประการตามกาลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็ นการตัดสิ นใจ การดาเนินกิจกรรม การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลร่ วมกัน นาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ๆ ขึ้น
(ทรงวุฒิ เรื องวาทศิลป์ ,2550)

กระบวนการมีส่วนร่ วม
กระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยที่มีความสอดคล้องกับ ทรงวุฒิ เรื องวาทศิลป์ แต่ได้เพิ่ม
บางประเด็นที่เห็นว่ายังมีขอ้ บกพร่ องและอาจจะเสริ มประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเริ่ มจาก
- การมีส่วนร่ วมในการค้นหาสาเหตุ และความต้องการ
- มีส่วนร่ วมในการวางแผน
- มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
- มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ
- มีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล
- มีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต,2553)

ประเภทการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม สามารถจาแนกการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่ วมในการบริ หารเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเป็ นสาคัญ ดังนั้น ผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าโครงการ มักจะเปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่ว นร่ ว ม
ในรู ปของกรรมการที่ปรึ กษาที่ให้ขอ้ คิด ข้อเสนอแนะ
2) การมีส่ว นร่ ว มโดยอ้อ ม การมีส่ ว นร่ ว มโดยอ้อ มเป็ นเรื่ อ งของการทากิจ กรรมใดกิจกรรมหนึ่ งให้
บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็ นทางการ โดยไม่ได้ร่วมในการตัดสิ นใจในกระบวนการบริ หาร แต่ เป็ นเรื่ องของการให้
การสนับสนุนส่ งเสริ มให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น (เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต,2553)

ลักษณะการมีส่วนร่ วม
ลักษณะการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็ น 6 ลักษณะ ได้แก่
1) การรับรู ้ข่าวสาร (Public Information)
2) การปรึ กษาหารื อ (Public Consultation)
3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting)
4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
5) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making)
6) การใช้กลไกทางกฎหมาย
(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก,2551)
การวิจยั ครั้งผูว้ ิจยั ได้กาหนดรู ปแบบการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ด้าน ตาม วิษณุ หยกจินดา (2557) ที่ได้
อ้างถึง Cohen and Uphoff (1980) ตามแนวคิดทฤษฎี ของ Cohen and Uphoff (1980) ในการศึกษาการมีส่วนร่ วม
ของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี คือ
1. การมีส่ว นร่ วมในการวางแผนและร่ วมตัดสิ นใจ หมายถึ ง ขั้นเริ่ มต้นในการมีส่ว นร่ วมการพัฒนา
ชุมชน
2. ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน หมายถึง ขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนในการทาประโยชน์ให้แก่
โครงการพัฒนาชุมชน
3. ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากโครงการพัฒนาชุมชน
4. ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล หมายถึงขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล งานการพัฒนา
ฯ ที่ได้ดาเนินการไปทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกชุมชน

ทฤษฎีและแนวคิดด้ านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก Deme = people คื อ ประชาชนหรื อ
ประชากร Graphy = writing up, description หรื อ study คือ การศึกษาหรื อศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง การ
วิเคราะห์ทางประชากรในเรื่ องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและ การเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธ์
กับ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรมอื่ น ๆ ปั จ จัย ทางประชากรอาจเป็ นได้ ท้ งั สาเหตุ แ ละผลของ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ เพื่อเป็ นการแบ่งส่ วนตลาดทาให้ มีประสิ ทธิ ผล
ในการกาหนดตลาดเป้าหมายและง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2550)

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
การมีส่ว นร่ ว มของประชาชน (Public Participation) คื อ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้ ข ้อ มู ล
เกี่ ยวกับภารกิ จ หรื อ โครงการที่ส่ว นราชการจะดาเนิ นการ ซึ่ งมีผลกระทบต่ อ ชี วิตความเป็ นอยู่โดยปกติของ
ประชาชนในชุมชนนั้น การทาความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไข ปัญหาที่ส่วนราชการจะดาเนินการและ
การปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และรัฐต้องรับ
ฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนร่ วมในการผลักดันในภารกิจหรื อโครงการนั้น เกิด
ผลสาเร็ จ เพราะเห็ นว่าจะเกิดประโยชน์สุข แก่ ประชาชน (พระราชกฤษฎีก า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี บริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1, อ้างถึงใน สามแยกชาวบ้าน คู่มือการมีส่วนร่ วมภาคประชนเกี่ยวกับ
หน้าที่ สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 6)
การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชนในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชมหิ่ งห้อย
โดยเริ่ มตั้งแต่ การรับรู ้ถึงลักษณะผลกระทบ การเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบและการร่ วมกันดาเนินการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (สุ ชาดา กรเพชรปาณี และคณะ,2550)
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในท้อ งถิ่ น หมายถึ ง บุค คลหรื อ กลุ่ มบุค คลที่เ ข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการ
บริ ห ารจัดการท่อ งเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ในลัก ษณะของการร่ ว มรั บรู ้ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทา ที่มี
ผลกระทบต่อตนเองหรื อชุมชน ส่ วนการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการท่องเที่ยว ได้กล่าวไว้ว่า การให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่ วมนั้น สิ่ งสาคัญที่จาเป็ น คือ การให้ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะในการจัดการและการประสานงาน ท้ายที่สุด ชุมชนจะสามารถบริ หาร
จัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ มีการรักษาระบบนิ เวศที่ยงั่ ยืน สังคมพัฒนาอย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นโดยการพัฒนาของชุมชนเอง (อุทยั วรรณ ลิมปชยาพร,2551)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่ องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนต้องเกิดจากจิตสานึ กร่ วมของชุมชนที่ความคิดริ เริ่ มที่ตรงกัน
ร่ วมกันทางานอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม โดยคานึงถึงสภาพที่แท้จริ ง
รวมทั้งข้อจากัดต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม ร่ วมกันวางแผนและดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ โดยคานึ งถึงสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ เข้ากับคุณภาพของการบริ การ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวและชุมชน การ
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีการจัดตั้งองค์กรทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็ นแกนหลักขึ้น และ
เป็ นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ร่ วมกันทางานอย่างมุ่งมัน่ ตั้งใจในระยะยาว โดยต้องสร้าง
จริ ยธรรมควบคู่ไปกับการเป็ นนักธุ รกิจที่ดีย่อมจะนาชุมชนสู่ ผลสาเร็ จที่ดีที่ สุด สร้างความภูมิใจในตนเองและ
สร้างรายได้เสริ มให้แก่ชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน (สุ จิตราภา พันธ์วิไล และคณะ,2550)

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพ
ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝงอานาจหรื อคุณสมบัติที่มีแอบแฝงอยู่ในสิ่ งต่างๆ อาจทาให้พฒั นา
หรื อ ให้ปรากฏเป็ นสิ่ งที่ประจักษ์ได้ เมื่อ คนในชุ มชนมีศกั ยภาพ ย่อ มสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานขององค์กร
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล บนพื้นฐานของการช่ วยเหลือตนเอง สมรรถภาพหรื อศักยภาพของบุคคลที่ควรมีใน
ปัจจุบนั ดังนี้
1. ศักยภาพด้านมโนทัศน์ การพัฒนาองค์ความรู ้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพที่ มากขึ้น
2. ศักยภาพด้านการปฏิบตั ิงาน
3. ศักยภาพด้านบริ บททั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม
4. ศักยภาพด้านการติดต่อสื่ อสาร
5. ศักยภาพด้านการบรู นาการ
6. ศักยภาพด้านการปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(ศักดิ์ศิริ นันตะสุ ข และคณะ,2550)

แนวคิดเกี่ยวกับการท่ องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวชุมชน เป็ นรู ปแบบของการท่องเที่ยวที่เน้นผลประโยชน์เพื่อชุมชน ดังนั้นการท่องเที่ยว
ลัก ษณะนี้ จึงเป็ นความหวังของชุ มชนในด้านการนารายได้มาสู่ ชุมชน อุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นกลจักร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สาคัญ และกระแสการจัดการท่องเที่ยวที่คานึงถึงศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ท้องถิ่น จึงเป็ นอีกความพยายามที่จะตอบสนองต่อข้อจากัดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกิดขึ้นท่ามกลาง
คาถามจานวนมากต่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นรายได้และความเจริ ญทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ดังนั้นการท่องเที่ยวชุ มชน
จึงเป็ นที่จบั ตามองเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. กระแสการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยมีชุมชนเป็ นศูนย์กลาง

2. กระแสกลุ่มตลาดที่ใหม่และกว้างขึ้น
3. กระแสที่เน้น “ความรับผิดชอบและจิตสานึก” ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว ในภาวะที่โลกตกอยู่
ภายใต้กระแสความกังวลถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น
ชุมชนสามารถมองถึงผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่จะนามาสู่ ชุมชน และให้ความร่ วมมืออย่าง
เต็มใจได้ หากได้รับผลประโยชน์หลักๆ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ หากสามารถนารายได้เข้าสู่ ชุมชนได้ก็จะได้รับความร่ วมมือจากคนในชุมชน
2. ด้านจิตวิทยา การท่องเที่ยวสามารถทาให้ชุมชนภูมิใจในท้องถิ่นของตน และอยากให้ชุนชนของตน
เป็ นที่รู้จกั
3. ด้านสังคม การท่องเที่ยวเป็ นการเสริ มสร้างความเสมอภาคและสันติภาพแก่ทุกฝ่ าย รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคมของชุมชน
4. ด้านการเมือง ชุมชนได้มีสิ ทธิ์ มีเสี ยงทางการเมือ งเนื่ อ งจากมีตวั แทนมาร่ วมวางแผนและริ เริ่ มการ
ท่องเที่ยว
5. ด้านสิ่ งแวดล้อม การท่องเที่ยวชุมชน สามารถยังประโยชน์สู่ส่ิ งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชนให้คง
อยู่ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2556)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative
Research ) ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ คื อ คนในชุ มชนเขตเทศบาลตาบลสามชุ ก อ าเภอสามชุ ก จังหวัด
สุ พรรณบุรี จานวน 389 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วน
ที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
สามชุก ตลาดร้อยปี
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค วามแตกต่างระหว่างตัว แปรโดยใช้ส ถิ ติ
Independent Sample t-test การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 3 กลุ่มขึ้น
ไป โดยใช้สถิติ One way ANOVA

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 389 คน เป็ นคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.60 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 161 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41.40 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.20 และส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.10

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้ อยปี
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยภาพรวมพบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่ วมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี มีส่วนร่ วมในด้านการมีส่วน
̅ = 4.80 , SD = 0.21 ) รองลงมาคื อ การมี ส่ ว นร่ วมในการรั บ
ร่ วมในการประเมิ น ผล เป็ นอัน ดับ แรก ( X
ผลประโยชน์ ( ̅
X = 4.78 , SD = 0.23 ) การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ( ̅
X = 4.77 , SD = 0.21 ) และการมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนและร่ วมตัดสิ นใจ ( ̅X = 4.71 , SD = 0.23 ) ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี กับข้อมูล
ส่ วนตัวทัว่ ไป พบว่า
สมมติฐานที่ 1 คนในชุมชนที่มีเพศต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี
แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ว่า เพศที่ต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของ LSD ( Least significant difference
test ) สามารถสรุ ปผลได้ว่า เพศที่ต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 คนในชุมชนที่มีอายุต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี
แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของ LSD ( Least significant difference
test ) สามารถสรุ ปผลได้ว่า อายุที่ต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อ ยปี โดยรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 คนในชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก
ตลาดร้อยปี แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของ LSD ( Least significant difference
test ) สามารถสรุ ปผลได้ว่า การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน แตกต่างกันอยู่ 2 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษาประถมศึกษา

มี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนสามชุ ก ตลาดร้ อ ยปี มากกว่ า ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และระดับ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา/ปวช. ปวส. มีการมีส่วนร่ วมในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี มากกว่า ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 คนในชุมชนที่มีอาชีพต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อย
ปี แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้การมีส่วนร่ ว มของ
คนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของ LSD ( Least significant difference
test ) สามารถสรุ ปผลได้ว่า การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน แตกต่างกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีการมีส่วนร่ วมในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี มากกว่า อาชีพเกษตรกร, อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการมีส่วน
ร่ วมในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี มากกว่า อาชีพค้าขาย, อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการมีส่วนร่ วมในชุมชน
สามชุก ตลาดร้อยปี มากกว่า อาชีพรับจ้าง

ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการทาวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี พบว่าด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงาน คนในชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นอันดับรองสุ ดท้าย และด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผนและร่ วมตัดสิ นใจ
คนในชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นอันดับสุ ดท้าย แต่ยงั มีระดับการมีส่วนร่ วมที่มากที่สุด อาจจะเสริ มให้คนในชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่ วมหรื อมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี มากขึ้น อีกทั้งอาจมีการสร้างจิตสานึกในการมี
ส่ วนร่ วมในด้านดังกล่าว โดยผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. อาจจะเพิ่มในเรื่ อ งของการก าหนดนโยบายด้านการมีส่ วนร่ ว มในการวางแผนและร่ ว มตัดสิ นใจ
กระตุน้ ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนในเรื่ องต่างๆ
2. อาจจะกาหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสออกมามี
ส่ วนร่ วม
3. มอบหมายให้คนในชุมชน ได้มีส่วนร่ วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการทางานของผูร้ ับจ้างภายนอก
ที่มาทางานพัฒนาในชุมชน เพื่อควบคุมและติดตามการทางานให้ได้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4. จัดให้มีโครงการตลาดสามชุก ทีค่ นในชุมชนทุกคนได้มีโอกาสออกมาร่ วมกันดาเนินงาน

งานวิจัยในอนาคต
1. อาจมีศึกษาการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. อาจมีการศึกษาในเรื่ องของรู ปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมทั้งแนวทาง
การส่ งเสริ มการพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น ในรู ปแบบการส่ งเสริ มและพัฒนาฝี มือกลุ่มสิ นค้าพื้นบ้าน
สิ นค้างานฝี มือต่างๆ

3. อาจศึกษาในเรื่ องของการสร้างระบบข้อมูลและเครื อข่ายการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรู ปแบบอื่น
ให้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจ

กิตติกรรมประกาศ
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ชาคริ ต สกุล
อิสริ ยาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึ กษา แนะนา และข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ในทุกขั้นตอน และขอขอบพระคุณคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี ที่ได้ให้ความร่ วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว และ
ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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