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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ศักยภาพการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคโดยท่ัวไปของชุมชนตลอดจนวิเคราะหแนวทางในการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมภายในชุมชนผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ในการวิจัยคือ นักวิชาการปราชญชุมชน และรานคาในตลาดนํ้าดอนหวายจํานวนท้ังส้ิน
17 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

ผลการวิจัยพบวา  การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมภายในพ้ืนท่ีไดมีการวางแผนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ โดยมีการจัดประชุม และ
ติดตามการดําเนินงานโดยตลอดเพ่ือเปนการควบคุมดานส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดมีการนําทรัพยากรในชุมชนมาเพ่ิมมูลคา ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นโดยไม
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีกท้ังยังมีการควบคุมรูปแบบของผลิตภัณฑโดย เลือกใชวัสดุท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในขณะท่ีเปาหมายดาน
ชุมชนน้ันถือวาประสบความสําเร็จเน่ืองจากเกิดความสามัคคีภายในชุมชนและมีการชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม ทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น
โดยไมทําลายส่ิงแวดลอมภายในชุมชน

คําสําคัญ: ศักยภาพ, ชุมชน, ส่ิงแวดลอม

1. ท่ีมาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือวาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีบทบาทสําคัญสรางรายไดหลักกับประเทศ แตก็เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความ

ออนไหวตอผลกระทบจากเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ือเตรียมการรองรับใหอุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทย สามารถ
ปรับตัวและเผชิญกับปญหาท่ีมีผลกระทบตอการทองเท่ียวของประเทศ จึงจะตองมีการวางยุทธศาสตรหรือแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี (กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา, 2547)ในอดีตท่ีผานมาการจัดอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะเนนการดําเนินการในเชิงพาณิชย  มุงหวังทางดานผลกําไร แตขาด
การพิจารณาถึงปจจัยดานตางๆ เชน ดานส่ิงแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนดานจิตวิญญาณ  ซ่ึงกอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอันเปนวัตถุดิบและตนทุนในการดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว โดยการทองเท่ียวในปจจุบันไดเกิดขึ้นมากมากท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เชน ทะเล นํ้าตก หรือส่ิงทีมนุษยสรางขึ้น เชน สวนสัตว ศูนยการคา และตลาดนํ้า เปนตน

สําหรับแหลงทองเท่ียวท่ีเปนตลาดนํ้าจัดเปนสถานท่ีชุมนุมเพ่ือใชในการแลกเปล่ียนสินคาท่ีมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัยในสมัยกอนอาชีพการขาย
ของทางเรือหรือวาตลาดชาวบานเกิดขึ้นจากการท่ีชาวบานใชการคมนาคมทางนํ้าซะสวนใหญการคาขายทางนํ้าจึงเปนเรื่องงายสําหรับการจับจายใช
สอยสินคาอาหารตางๆของชาวบานทําใหเกิดการพบปะพูดคุยและมีการแลกเปล่ียนขาวของตางๆซ่ึงกันและกันแตเน่ืองจากการพัฒนาดานตางๆมีมาก
ขึ้นทําใหตลาดนํ้าชาวบานแบบเกาๆเริ่มหายไป(วรรณลดา  ตวนภูษา,  2552)ในปจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการแขงขันเพ่ิมมากขึ้นทําใหตองแยง
พ้ืนท่ีสวนแบงของตลาดขาดการสนับสนุนและการอนุรักษท่ียั่งยืนในการรักษาตลาดริมนํ้าของชุมชนการดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตเดิมขนบธรรมเนียมประเพณี
เกาๆเพ่ือเปนการสรางเวทีการจําหนายสินคาและฟนวิถีชุมชนกลับมา(พรเพ็ญ   ทับเปล่ียน,2543) พรอมพัฒนาเครือขายตลาดกลางเพ่ือชุมชนและ
ชวยตอยอดการกระจายสินคาท้ังยังเปนการใหการศึกษาและเปนแหลงทองเท่ียวในเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ(ดวงพร  พรรณพนาวัลย,
2551)

ปจจุบันไดมีการพัฒนาตางๆเขามาสูวิถีชีวิตของคนไทยการพัฒนาจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถนะ
ของคนและชุมชนใหสามารถปรับตัวและดํารงอยูไดในกระแสการเปล่ียนแปลงเพ่ิมศักยภาพของคนในชุมชน(อภิญญา  ผูกพานิช,2553)สงเสริมการ
ประกอบอาชีพสามารถเล้ียงดูครอบครัวไดอยางมีความสุขซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของพิสมัยรัตนโรจนสกุล (2545) ท่ีไดสรุปผลการศึกษา
ไววาการสรางทุนชุมชนชุดใหมขึ้นเพ่ือชวยแกปญหาของชุมชนการปรับตัวของทุนชุมชนท่ีเขมแข็งยอมกอใหเกิดการสรางอํานาจอิสระใหแกชุมชนใน
การจัดการตอทรัพยากรในชุมชนอีกท้ังการขยายตัวทางเศรษฐกิจชวยยกระดับชุมชนใหดียิ่งขึ้นดวยเหตุน้ีตลาดนํ้าจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเพ่ือดึงดูด
ใจของนักทองเท่ียวตลาดริมนํ้าท่ียังคงอยูไดแกตลาดนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐมสอดคลองกับผลการศึกษาของสดใสสรางโศรก (2544) ท่ีไดสรุปผล
การศึกษาไววาการสรางโอกาสการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนและการกระจายรายไดใหกับสมาชิกในชุมชนไดอยางเปนธรรมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศปาดงนาทามจะนําไปสูการสรางโอกาสใหชาวบานไดสรางการเรียนรูในการทํางานรวมกัน

ตลาดดอนหวายต้ังอยูหลังวัดดอนหวายริมแมนํ้าทาจีนตําบลบางกระทึกอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมภายในตลาดนํ้าจะมีอาหารและ
ขนมจําหนายมากมายจนทําใหสถานทีดูคับค่ังไปดวยผูคนอันมากมายมีเรือบริการชมวิวสองฝงแมนํ้าทาจีนจะไดพบกับบานทรงไทยหลายๆแบบท่ีหาชม
ไดนอยมากในปจจบัุนและสามารถชมบรรยากาศอันรมรื่นและการดําเนินชีวิตของชาวบานสองริมฝงแมนํ้าทานจีนตลาดดอนหวายตลาดมีลักษณะตัว
อาคารเปนอาคารไมเกาๆต้ังแตอดีตสมัยรัชกาลท่ี 6 ท่ีอยูติดริมแมนํ้าทาจีนมีพอคาแมคานําสินคาและอาหารมาจําหนายในบริเวณวัดดอนหวายมีตลาด
นัดสินคาทางการเกษตรท่ีวัดดอนหวายทุกวันนอกจากน้ีแลวก็ยังมีโปรแกรมลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝงแมนํ้าท่ีไมควรพลาดเพราะจะไดเห็นวิถีชีวิต
ของชาวบานท่ีอาศัยริมแมนํ้าทาจีนปลูกผักบุงและผักท่ีขึ้นบนนํ้าชนิดตางๆเรียกไดวาเกือบตลอดระยะทางท่ีเรือผานเปนการใชพ้ืนท่ีหนาบานใหเปน
ประโยชนน่ังเรือจะไดเห็นชาวบานพายเรือเก็บผักบุงเปนระยะๆเปนการปลูกโดยไมตองใสปุยหรือยาฆาแมลงใดๆท้ังส้ิน
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สําหรับตลาดแหงน้ีจะอยูไดเน่ืองจากการมีการสรางตลาดในรูปแบบของมิติเวลาโดยมีการใหเห็นถึงความเปนอดีตและปจจุบันโดยการใชแม
นํ้าทาจีนเปนตัวส่ือกลางในการขามเวลาไปในอีกมิติหน่ึงโดยการสรางสะพานหรือจะใชเรือในการขามฟากจากปจจุบันไปหาอดีตซ่ึงเปนการดึงดูดความ
สนใจแกการทองเท่ียวใหเขามาทองเท่ียวในสถานท่ีแหงน้ี

จากปรากฏการณดังกลาวคณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาศักยภาพของชุมชนท่ีมีตอบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี ในพ้ืนท่ีตลาดนํ้าดอนหวาย โดย
ตองการศึกษาในประเด็นศักยภาพการดําเนินงานปญหาและอุปสรรคโดยท่ัวไปของตลาดนํ้าดอนหวายและทําการศึกษาภาวะพ่ึงพึงความเขมแข็ง
เศรษฐกิจชุมชนจากการพัฒนาตลาดนํ้าดอนหวาย ตลอดจนศึกษาศักยภาพทําการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตลาดนํ้าดอนหวาย

2.วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
2.2 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) คือ นักวิชาการปราชญชุมชน และรานคาในตลาดนํ้าดอนหวายจํานวนท้ังส้ิน 17 คน
2.3 การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability sampling) เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลสามารถแบงการศึกษาออกเปน การศึกษาจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี
1. ขอมูลทุติยภูมิการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส
2. ขอมูลปฐมภูมิ การเก็บขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ นักวิชาการปราชญชุมชน และรานคาในตลาด

นํ้าดอนหวาย

3. สรุปผลการทดลอง
ผลการศึกษาพบวา ดานผลิตภัณฑ รานคาและผูประกอบการตลาดดอนหวายมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา วัสดุท่ีผลิตสินคามีความปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 จุดเดนของสินคา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.60 ผลิตภัณฑมีการตอบสนองความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 มีการตรวจคุณภาพสินคา  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 และเพ่ิม
จํานวนสินคาและผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 ตามลําดับ สําหรับดานราคา รานคาและผูประกอบการตลาดดอนหวายมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 และหากพิจารณาตามรายดาน พบวา คาบริการท่ีเหมาะสมของหองนํ้า-หองสุขา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ราคาเชาพ้ืนท่ี
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ราคาของอาหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 ราคาประกันรานคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 และราคาการใหบริการขนสงแก
ผูประกอบการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 ตามลําดับ

สําหรับดานชองทางการจัดจําหนายรานคาและผูประกอบการตลาดดอนหวายมีความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนายเฉล่ียโดยรวมอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 และหากพิจารณาตามรายดานพบวาความสะดวกในการเรียกรถโดยสารสาธารณะมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 ทําเล
ท่ีต้ังมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ความหลากหลายของเสนทางเขาถึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ระบบการขนสงท่ีหลากหลายมีคาเฉล่ียเทากับ
3.80 สถานและท่ีจอดรถมีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 ตามลําดับรวมถึงดานการสงเสริมตลาดรานคาและผูประกอบการตลาดดอนหวายมีความพึงพอใจดาน
การสงเสริมการตลาดเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 และหากพิจารณาตามรายดานพบวาความชัดเจนของปายรานคามี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80 การประชาสัมพันธของตลาดดอนหวายมีความท่ัวถึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 สินคาท่ีขายส่ือความหมายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00
สวัสดิการของผูประกอบการมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00อีกท้ังดานบุคลากรรานคาและผูประกอบการตลาดดอนหวายมีความพึงพอใจดานบุคลากรเฉล่ีย
โดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10และหากพิจารณาตามรายดานพบวาการบริการ/การใหขอมูลของเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ
3.20 มีการจัดการฝกอบรมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 การกระจายตัวของจุดบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 การใหขอมูลบริการของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 และความเพียงพอของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 ตามลําดับ

เม่ือพิจารณาถึงดานกายภาพรานคาและผูประกอบการตลาดดอนหวายมีความพึงพอใจดานกายภาพเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.76หากพิจารณาตามรายดานพบวาความปลอดภัยของหองนํ้า-หองสุขามีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 ความสะอาดของหองนํ้าหองสุขามี
คาเฉล่ียเทากับ 2.90 การกระจายตัวของหองนํ้า-หองสุขามีคาเฉล่ียเทากับ 2.70 รูปแบบการแตงกายของเจาหนาท่ีพนักงานมีคาเฉล่ียเทากับ 2.70
และความเพียงพอของหองนํ้า-หองสุขามีคาเฉล่ียเทากับ 2.60 ตามลําดับในขณะท่ีดานกระบวนการตัวอยางกลุมรานคาและผูประกอบการตลาดดอน
หวายมีความพึงพอใจดานกระบวนการเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.70หากพิจารณาตามรายดานพบวาการเขาถึงของ
ระบบไฟฟามีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 การเขาถึงของระบบประปามีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 ความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆริมนํ้ามีคาเฉล่ียเทากับ
2.90 ระบบเตือนภัยเชนสัญญาณเสียง/เสียงตามสายมีคาเฉล่ียเทากับ 2.50 และปายเตือนจุดอันตรายมีคาเฉล่ียเทากับ 2.30 ตามลําดับ

ตารางท่ี1: การประเมินแนวทางในทางพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดดอนหวายดานการพัฒนาตลาดดอนหวาย

ดานการพัฒนาตลาดดอนหวาย S.D. ระดับความคิดเห็น

1. มีกลุมอาชีพเสรมิเพ่ิมมากขึ้น 3.62 0.885 มาก
2. ผูเขารวมกลุมมรีายไดเพ่ิมขึน้ 3.64 0.859 มาก

3. มีเขารวมกลุมมีระเบียบวินัยในการทํางานรวมกนั 3.53 0.858 มาก
4. สรางความรูสกึแบงปนชวยเหลือ 3.74 0.787 มาก
5. ทําใหชุมชนมีชือ่เสียง 3.92 0.872 มาก
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จากตารางท่ี 1 การพัฒนาตลาดดอนหวายกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการพัฒนาตลาดดอนหวายเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.71 หากพิจารณาตามรายดานพบวาทําใหชุมชนมีชื่อเสียงทําใหชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียวทําใหชุมชนมีรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑสรางความรูสึกแบงปนชวยเหลือผูเขารวมกลุมมีรายไดเพ่ิมขึ้นมีกลุมอาชีพเสริมเพ่ิมมากขึ้นผูเขารวมกลุมมีระเบียบวินัยในการทํางานรวมกัน
และคนในชุมชนไมไปทํางานนอกชุมชนอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.92  3.90  3.82  3.74  3.64  3.62  3.53 และ3.47 ตามลําดับ

ตารางท่ี 2: การประเมินแนวทางในทางพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดดอนหวายดานเปาหมายดานชุมชน

จากตารางท่ี 2 เปาหมายดานชุมชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานเปาหมายดานชุมชนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ
3.61 และหากพิจารณาตามรายดานพบวาไมทําลายส่ิงแวดลอมทุกคนมีสวนรวมมีความสามัคคีพัฒนาความเปนอยูใหดีขึ้นสงเสริมการพัฒนาชุมชน
และพัฒนาจิตใจอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82  3.80  3.68 และ3.68 ตามลําดับสวนการเกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสรัฐบาลใหความ
ชวยเหลือและมีเครือขายชุมชนชัดเจนคนในหมูบานกลับคืนสูทองถิ่นอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50  3.49 และ 3.29 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3: การประเมินแนวทางในทางพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดดอนหวาย ดานประโยชนชุมชน

จากตารางท่ี 3 ดานประโยชนตอชุมชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานประโยชนตอชุมชนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ
3.75หากพิจารณาตามราย ดานพบวาชุมชนเกิดความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้นมีรายไดเสริมเพ่ิมมากขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองไดชุมชนเขมแข็ง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกันทําใหตลาดยอมรับสินคาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ3.92  3.78  3.74  3.73  3.70และ
3.61ตามลําดับ

4. ผลการทดลองและวิจารณ
จากผลการวิจัย ทําใหไดขอคนพบ ในดานของปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการพัฒนาศักยภาพตลาดดอนหวายทําใหทราบแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดดอนหวายซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยภายในดานการบริหารจัดการ , กลยุทธสวนประสมทางการตลาด
สภาวะพ่ึงพิงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนท่ีเปนเชนน้ัน เน่ืองจากการบริหารจัดการในดานการวางแผนของตลาด  มีการวางแผนใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ   ในขณะดานการจัดการองคกรน้ัน มีการประชุมของนักวิชาการ นักปราชญ และพอคาแมคาในชุมชน เพ่ือวางแผนในการ
พัฒนา  สําหรับดานการนําหรือการส่ังการ  นําทรัพยากรในชุมชนมาเพ่ิมมูลคา  ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น  และดานการควบคุมมีการพัฒนารูปแบบ
ของสินคา ใหมีมาตรฐาน  ซ่ึงมีการสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2543)ท่ีไดสรุปผลการศึกษาไววา กระบวนการเพ่ือใหบรรลุ

6. ทําใหชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 3.90 0.823 มาก
7. ทําใหชุมชนมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑ 3.82 0.881 มาก
8. คนในชุมชนไมไปทํางานนอกชมุชน 3.47 0.915 มาก

3.71 มาก

เปาหมายดานชมุชน S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ทุกคนมีสวนรวมมีความสามัคคี 3.80 0.888 มาก

2. ไมทําลายส่ิงแวดลอม 3.82 0.809 มาก
3. รัฐบาลใหความชวยเหลือและมีเครือขายชัดเจน 3.49 0.904 ปานกลาง
4. พัฒนาความเปนอยูใหดีขึ้น 3.68 0.909 มาก
5. สงเสริมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาจิตใจ 3.68 0.875 มาก
6. การเกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาส 3.50 0.916 ปานกลาง
7.คนในหมูบานกลับคืนสูทองถิ่น 3.29 1.038 ปานกลาง

3.61 มาก

ดานประโยชนตอชุมชน
ตําบลทายาง
S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ชุมชนเกิดความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น 3.92 0.837 มาก
2. ทําใหตลาดยอมรับสินคา 3.61 0.898 มาก
3. ชุมชนเขมแข็ง 3.73 0.897 มาก
4. สามารถพ่ึงพาตนเองได 3.74 0.917 มาก
5. มีรายไดเสริมเพ่ิมขึ้น 3.78 0.860 มาก
6. แลกเปล่ียนความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 3.70 0.905 มาก

3.75 มาก
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จุดมุงหมายขององคกร ซ่ึงกระบวนการการบริหารจัดการน้ี สามารถแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวเน่ืองกันไดอยางมี ปฏิสัมพันธสอดคลองและตอเน่ือง
หนาท่ีของการบริหาร กลยุทธสวนผสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีการ
เลือกใชวัสดุท่ีมีความปลอดภัยในการผลิตสินคา มีราคาคาเชาพ้ืนท่ี และคาบริการของหองนํ้า-หองสุขาท่ีมีความเหมาะสม มีความสะดวกในการเรียก
รถโดยสารสาธารณะ  ตามลําดับซ่ึงมีการสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ท่ีไดสรุปผลการศึกษาไววาไดอางถึงแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ(Service Mix) ของPhilip Kotler ไววาเปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะไดสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาด สําหรับสภาวะพ่ึงพิงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน  ในดานการพัฒนา
ตลาด ทําใหชุมชนมีชื่อเสียงกอใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียว  ในขณะดานเปาหมายดานชุมชน  เกิดความสามัคคีและการรักษาส่ิงแวดลอม ทําใหเกิด
ความเปนอยูใหดีขึ้น  และดานประโยชนตอชุมชน  คนในชุมชนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความกาวหนาในชุมชน ซ่ึงมีการ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญอนันต พินัยทรัพยและพลาพรรณ  คําพรรณ (2549) ท่ีไดสรุปผลการศึกษาไววา กลไกการบริหารจัดการสงผลตอ
เศรษฐกิจชุมชนโดยสมาชิกกลุมมีอาชีพเสริมและมีรายไดเพ่ิมขึ้น พ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ  ทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมเศรษฐกิจเปนปจจัยหน่ึงท่ี
ทําใหชุมชนเขมแข็งและพ่ึงตนเองได

5. ขอเสนอแนะผลการวิจัย
1. การบรหิารจัดการในดานการวางแผนของตลาดมีการวางแผนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบของตลาดท่ี

ชัดเจน ควรปรับปรุงในดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการพัฒนาแบบยั่งยืนเพ่ือเสริมสรางรากฐานความม่ันคงของตลาด
2. กลยุทธสวนผสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีการเลือกใชวัสดุท่ีมี

ความปลอดภัยในการผลิตสินคา มีราคาคาเชาพ้ืนท่ีและคาบริการของหองนํ้า-หองสุขาท่ีมีความเหมาะสม มีความสะดวกในการเรียกรถโดยสาร
สาธารณะ  สงผลใหเกิดมาตรฐานในการวางรูปแบบของรานคา  ควรปรับปรุงในการเพ่ิมจํานวนสินคาและผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เชน สินคา
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน มีราคาประกันรานคาท่ีเหมาะสม การจัดราคาใหบริการขนสงแกผูประกอบการท่ีเปนมาตรฐานและควรมีสถานท่ีจอดรถ  ท่ี
มีความเพียงพอและปลอดภัย

3. สภาวะพ่ึงพิงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาตลาดทําใหชุมชนมีชื่อเสียง  กอใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียว ในดาน
เปาหมายดานชุมชนเกิดความสามัคคีและการรักษาส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดความเปนอยูใหดีขึ้น และดานประโยชนตอชุมชน คนในชุมชนมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความกาวหนาในชุมชน ควรปรับปรุงและสงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนไมไปทํางานนอก
ชุมชน และกลับคืนสูทองถิ่น ขอความชวยเหลือจากรัฐบาลกําหนดใหมีเครือขายท่ีชัดเจน จัดอบรมในเรื่องของสินคาใหมีมาตรฐานสงผลใหตลาด
ยอมรับสินคามากยิ่งขึ้น

6. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
หากมีการนําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตลาดดอนหวาย ท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ี  ไปขยายผลกับพ้ืนท่ีการวิจัยอื่นๆ

ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดดอนหวาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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