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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามด้านความพึง
พอใจกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยอย่างง่าย
ผลการวิจั ยพบว่า นัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ างประเทศมีค วามพึงพอใจต่ อการจั ดกิ จ กรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ : นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนคลองรางจระเข้
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ABSTRACT
The objectives of this article were 1) to study the level of satisfaction of
foreign tourists concerning recreational tourism activities and 2) to examine
relationships between satisfaction of foreign tourists toward recreational tourism
activities and sustainable tourism in the Rangchorakhe Canal Community, Amphor
Sena, Phranakhon Si Ayutthaya Province. This quantitative research used data collected by questionnaire from foreign tourists. The statistics used were percentage,
average, standard deviation and simple regression analysis.
The research results show that for foreign tourists have high level of satisfaction toward recreational tourism activities. The satisfaction of foreign tourists
toward recreational activities has significant relationship with the lavel of
sustainable tourism development.
Keywords : Recreational tourism, Sustainable tourism, Rangchorakhe Canal Community

บทนำ
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียง ทุกปีมีนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นจานวนหลายล้านคน (ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2556: สัมภาษณ์) ในอดีตอยุธยาเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สาคัญ และเคยติดต่อทา
การค้าขายโดยเรือสาเภากับพ่อค้าชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และชาวตะวันตก ต่างขนานนามกรุงศรี
อยุธยาว่า “เมืองเวนิสตะวันออก” (สถาบันอยุธยาศึกษา, 2551: 4)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในอาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ “ชุมชนคลองรางจระเข้ ” เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนยังได้ร่วมกันทาโฮมสเตย์ ในปี พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความศรัทธา “หลวงพ่อโตโลกนายก” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมใจ
ของชาวบ้าน สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานในวัดรางจระเข้ วัดที่มีตานานความเชื่อ
เกี่ยวกับการใช้เวทย์มนต์คาถาปราบจระเข้ คลองรางจระเข้ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์จึงทาให้อดีตเคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์จระเข้ จึงเป็นที่มาของชื่อคลอง (ดาวเรือง ฤกษ์บุป
ผา และเริงไชย ฤกษ์บุปผา, 2555: สัมภาษณ์)
ชาวบ้ า นในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการท าโฮมสเตย์ ค ลองรางจระเข้ และมี กิ จ กรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาพักโฮมสเตย์ 1 คืน ให้
ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนที่จัดขึ้น สาหรับกิจกรรมนันทนาการของ
ชุมชน ได้แก่ การล่องเรือชมวิถีชีวิตและธรรมชาติของสองฝั่งคลอง การสอนพับดอกบัวเพื่อนาไป
ถวายพระ การสอนท าอาหาร การมี ส่วนร่วมของนัก ท่องเที่ย วในการแสดงร าไทย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านการสนทนาระหว่างเจ้าของบ้านกับนักท่องเที่ยว โดยมี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้แปลภาษา แต่จะทาอย่างไรจึงจะเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากมี
จานวนโฮมสเตย์ลดลง จึงควรมีการศึกษาชุมชนคลองรางจระเข้ ในด้านการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน เพราะการท่องเที่ยวในชุมชน ทาให้เกิด
การกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กับ
ระดั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ในชุ ม ชนชุ ม ชนคลองรางจระเข้ อ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนกำรวิจัย
ความพึ งพอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วช่ า วต่ า งประเทศต่ อ กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวสามารถทานายระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรม
นันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว

กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ

กำรทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับนันทนำกำร
1. ควำมหมำยของนันทนำกำร
สุวิ ม ล ตั้งสั จ จพจน์ (2539: 80) ได้ก ล่ าวถึ งความหมายของ “นั นทนาการ” ไว้ ว่ า
นันทนาการ เป็นคาที่นามาใช้ในวงการพลศึกษาเมื่อ 70 กว่าปีมาแล้ว เดิมใช้คาว่า “สันทนาการ”
ซึ่งเป็นคาที่บัญญัติโดยพระยาอนุมานราชธน ในปี พ.ศ. 2507 นันทนาการ จึงหมายถึง การ
พักผ่อนหย่อนใจ หรืองานอดิเรก (อ้างถึงใน มานิตย์ มานิตเจริญ. 2538. พจนานุกรมไทย. หน้า
962) สมบัติ กาญจนกิจ (2557: 4) กล่าวถึงความหมายของนันทนาการไว้ว่า การทาให้สดชื่น
หรื อการสร้ างพลังขึ้ นมาใหม่ หรือ อีก ความหมายหนึ่ ง คื อ กิจ กรรม ซึ่ งมีรู ป แบบกิจ กรรมที่
หลากหลาย โดยมีส่วนร่วมกิจกรรมตามความสนใจของตน ส่งผลต่อการพัฒนาอารมณ์ให้สุข
สนุกสนาน และสุขสงบ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การเดินทางท่องเที่ยว การอยู่
ค่า ยพั ก แรม งานอดิเ รก เป็น ต้ น ศั ก ดิ์ชาย พิ ทัก ษ์ ว งศ์ (2553: 5) กล่ าวถึ งความหมายของ
“นันทนาการ” (Recreation) ซึ่งมาจากคาว่า “นันท” ซึ่งหมายความว่า “ร่าเริงสนุกสนาน” มา
สนธิกับคาว่า “อาการ” (นันทะ+อาการ) หมายถึง “อาการที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริง
หรือ การทาให้สนุนสนานร่าเริง ” ส่วน วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (2555: 31, อ้างถึงใน Godbey,
2008: 15) ได้ให้ความหมายของ “นันทนาการ”ไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่ทาตรงกันข้ามกับการ
ทางาน ซึ่งทาให้สดชื่น และฟื้นฟู ซ่อมแซมร่างกาย
จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ได้ว่า นันทนาการ เป็นกิจกรรมในยามว่างที่ผู้ทา
กิจกรรมสมัครใจ ทาแล้วมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และทาให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
กิจกรรมนั้นต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมและไม่ใช่กิจวัตรประจาวัน

2. หน้ำที่และคุณค่ำของนันทนำกำรต่อกำรพัฒนำชุมชน
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (2555: 39, อ้างถึงใน Kraus. 2001:39) ได้กล่าวถึงหน้าที่และ
คุณค่าของนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาชุมชน กล่าวคือ นันทนาการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน โดยทั้งนี้ต้องมีความพึงพอใจและช่วยสร้างสรรค์โอกาสสาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ทุกช่วงวัย ทุกภูมิหลังและชนชั้นทางสังคมได้ นันทนาการช่วยในการพัฒนาบุคคล คือ นันทนาการ
มีส่วนช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว เพราะกิจกรรมนันทนาการสามารถเล่นได้ทั้ง
ครอบครัว ช่วยพัฒนาทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน นันทนาการ
มีส่วนช่วยเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น นันทนาการ
ช่ ว ยลดและป้ อ งกั น พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นสั ง คม เช่ น ยาเสพติ ด เยาวชนมี ก ารพั ฒ นากิ จ กรรม
นันทนาการในยามว่างจึงไม่มีเวลาไปสนใจสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติด นันทนาการช่วยปรับปรุง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น กลุ่มที่มีความ
แตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา ช่วงวัย ภูมิหลังได้ นันทนาการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่
อยู่อาศัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน นันทนาการช่วยพัฒนาตามความต้องการของบุคคล
พิเศษ นันทนาการช่วยให้บุคคลพิเศษในชุมชนที่มีความพิการทางกาย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
นันทนาการที่ออกมาพิเศษตามลักษณะความพิการของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการบาบัด เพื่อช่วย
ในการรักษาบุคคลพิเศษในชุมชน นันทนาการช่วยดาเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขและ
เสถียรภาพในชุมชน เพื่อนากระบวนการศึกษา การประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์ในการวางแผน
และการจัดบริการสุขภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรสาหรับบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
ด้ ว ยการลงทุ น ทางธุ ร กิ จ การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ ชุ ม ชน นั น ทนาการช่ ว ยเพิ่ ม พู น วิ ถี
วัฒนธรรมชุมชน เช่น ศิลปะการแสดง กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล กิจกรรมนันทนาการทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชุมชนต้องรักษาไว้ นันทนาการช่วยส่งเสิรมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยมีการฝึกฝนผู้นานันทนาการ มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ที่มีการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรม

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนันทนำกำร
ทฤษฎีของแนชเกี่ยวกับกำรใช้เวลำว่ำงของมนุษย์
สมบั ติ กาญจนกิ จ (2557: 29, อ้ า งถึ ง ใน Nash, 1960) กล่ า วว่ า การใช้ เ วลาว่ า ง
(อิสระ) ตีความหมายอย่างกว้าง คือ การแสดงวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้นด้วยความสุข เช่น การร้องเพลง การเต้นรา การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อ่านสิ่ง
ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลินและมีจินตนาการที่กว้างไกล ซึ่งก็คือลีลาชีวิตเพื่อเน้น
นันทนาการนั่นเอง
แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
1. ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล (2544: 14) กล่าวไว้ว่า ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ
การท่องเที่ยวและการจัดบริการอื่นๆ ที่ได้ดาเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว และต้องมีความตระหนักที่
ดีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในชุมชนอย่าง
เสมอภาคกัน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557: 5) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การ
ท่องเที่ยวที่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ได้ว่า คือ การท่องเที่ยวที่ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
1.2. หลักกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
เชอเรย์ และคณะ (Shirley; et al. 1992) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืน ควรยึดหลักการพัฒนา 10 ประการ คือ

1. การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีและคุ้มค่า
2. การลดการบริโภคเกินขนาดและมากเกินพอดี ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะ เพื่อช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพการท่องเที่ยว
3. การรั ก ษาและคงความหลากหลายของธรรมชาติ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว
4. การบูรณาการท่องเที่ยวในการวางแผน การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวช่วย
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว
5. การสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น ช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้
6. การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยยกระดับการ
จัดการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นได้
7. การปรึกษาและแลกเปลี่ยนกับประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
8. การฝึกอบรมบุคลากร โดยมีแนวคิด และวิธีการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อบุคลากร
ในท้องถิ่นทุกระดับไว้
9. การตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีการสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยว
เข้าใจและเคารพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว
10. การวิจัยและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและนักลงทุน
ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนโฮมสเตย์คลองรำงจระเข้
อดิศักดิ์ พูลพิพัฒน์ (2548: ออนไลน์) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนโฮมสเตย์
คลองรางจระเข้ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองรางจระเข้ โดยมีแกนนา
กลุ่มเป็นนายตารวจ และมีลูกน้องที่มีบ้านอยู่ริมคลองและมีเรือหลายลา ซึ่งมีความพร้อมในการ
จัดการท่อ งเที่ ยวทางน้ าได้ ต่ อมาภรรยาของตารวจท่า นนี้ไ ด้ส านต่อ การดาเนิ นงานด้ านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน โดยการชักชวนชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมคลองมาจัดทาบ้านให้เป็นที่พักแบบ
โฮมสเตย์สาหรับรองรับนักท่องเที่ยว และเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2545 มีชาวบ้านร่วมเป็น
สมาชิกให้บริการทั้งหมด 8 หลังคาเรือน (ในปี 2548) โดยมีแนวคิดในด้านการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ การท่องเที่ยวในชุมชนจึงเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน โดยการใช้ประโยชน์จากลาคลอง
ในการท่องเที่ยว ลักษณะของโฮมสเตย์คลองรางจระเข้นั้น เป็นโฮมสเตย์ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิ มให้นั กท่องเที่ยวได้ศึก ษา ส่ งเสริ มการจัดกิจ กรรมนันทนาการให้นัก ท่องเที่ยวได้สัมผั ส
วัฒนธรรมชนบท ซึ่งความเป็นอยู่ของชุมชนมีความเรียบง่าย ในการจัดกิจกรรมนันทนาการจึง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นการสร้างรายได้ และคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม ทาให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน เยาวชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะมีกิจกรรมนันทนาการด้านการแสดงวัฒนธรรมไทยให้
นักท่องเที่ยวชม เช่น การแสดงนาฎศิลป์ไทย การบรรเลงเพลงไทย การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ช่วยให้เกิดการปรับภูมิทัศน์ของสองฝั่งคลอง การท่องเที่ยวทาให้ชุมชน
ช่วยกันกาจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางเรือ หน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจึง
เข้ามาดูแลกาจัดออกไป ทาให้ลาคลองดูสะอาดเป็นการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้น่ามองยิ่งขึ้น
การท่องเที่ยวในชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
บทควำมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จามารูดิล; อ๊อคแมน; และอแวง (Jamaludin; Othman; & Awang, 2012: 451-459)
เขียนบทความวิจัยเกี่ ยวกับการบริหารจัด การ กิจกรรมนันทนาการของโฮมสเตย์ ในประเทศ
มาเลเซีย พบว่ามีการบริหารจัดการโฮมสเตย์อยู่ในระดับดี นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ด้านวัฒนธรรม การสอนทาอาหาร การสอนเต้นรา การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
พบว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในชุมชน เจ้าของโฮมสเตย์ควร
คานึงถึงความสะอาด ความปลอดภัยและการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในบ้านพักแบบโฮมสเตย์
ให้อยู่ในระดับดี
เบอเรน (Baoren, 2011: 1-4) เขียนบทความวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชนบทใน
ประเทศจีน พบว่า ผลของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท ช่วยสร้างโอกาสและรายได้ให้กับคน
ในชุมชน เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นสร้างงาน ส่งเสริม การทาหัตถกรรมในท้องถิ่น เช่น การ
แกะสลักหิน การใช้ไม้มาทากระดาษ การแปรรูปวัสดุจากไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การเต้นรา การทาอาหาร
ประจาท้องถิ่น การหมักไวน์ และการนาสมุนไพรมาทาเครื่องหอม การท่องเที่ยวในชนบทจึงช่วย
ขจัดปัญหาความยากจนในชนบทได้

ชินนามอน (Shinnamon, 2010: Abstract) ศึกษาเกี่ยวกับ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนซึ่งมีปัญหาขัดแย้งกัน
ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ซโลคั ม (Slocum, 2010: Abstract) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
ยั่งยืนในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการรับรู้ในด้านบวกต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยว แต่ชุมชนยังมีข้อจากัดในด้านกายภาพ การเงิน และความสามารถของบุคคล ซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวน้อย ควร
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทาให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
โจว (Zhao, 2009: Abstract) ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็ก
ในประเทศกาลังพัฒนา เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก 2 กลุ่ม พบว่า ผล
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับดี ประเทศกาลังพัฒนายังมีระบบ
ของสังคมและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาด้านสังคมและการเมืองให้ดีก่อน จึงจะ
จัดการท่องเที่ยวได้ดี มีประสิทธิภาพ และการท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจนในท้องถิ่นได้
เอ็มไบวา (Mbaiwa, 2008: Abstract) ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์วิถีชนบทและการอนุรักษ์เมืองโอกาแวนโก้ เดลต้า ประเทศบอสตาว่า เป็นการวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ใช้ การสั งเกตแบบมี ส่ว นร่ วม การสัม ภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง และการสั มภาษณ์เ ชิงลึ ก
ผลการวิจัยพบว่า หมู่บ้านในเมืองโอกาแวนโก้ เดลต้า มีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
สมบูรณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ แก่คนรุ่นต่อไป เป็นการ
อนุรักษ์และพัฒนาชนบทเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ในการศึกษานี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในชุมชน และพักโฮมสเตย์คลองรางจระเข้ กรณีนี้ผู้วิจัยไม่ทราบขนาดของประชากร
ที่แท้จริง จึงใช้สูตรการคานวณของค็อกแลน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551 อ้างถึงใน Cochran, 1953)
กาหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่มร้อยละ 20 หรือ 0.2 มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 เมื่อแทนค่าแล้วได้ 246 คน ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัย
ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งมีพฤติกรรมการมาเที่ยวเป็นกลุ่ม มีบริษัทตัวแทน
ท่องเที่ยวเป็นผู้จัดการด้านการเดินทางมาประเทศไทย และซื้อรายการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศใน
อาเซียน และมาพักโฮมสเตย์คลองรางจระเข้ 1 คืน ก่อนเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย
และเอเชีย
2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบจัดประเภท
(ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551: 196) มี 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง น้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
การแบ่งระดับการประเมินด้วยการคานวณระดับคะแนนตามความกว้างของอันตร-ภาค
ชั้นใช้สูตรดังนี้ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551: 228)
I คือ ความกว้างของอัตรภาคชั้น, R คือ พิสัย, C คือ จานวนระดับ
I =R
C

= 5-1
5

= 0.80

จากสูตรดังกล่าว นามาจัดช่วงคะแนนและเกณฑ์ความหมายของระดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับ
4.20 - 5.00
มากที่สุด
3.40 - 4.19
มาก
2.60 - 3.39
ปานกลาง
1.80 - 2.59
น้อย
1.00 - 1.79
น้อยที่สุด
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ด้ า นนั น ทนาการและการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ผู้ วิ จั ย สร้ า ง
แบบสอบถามด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว แบบสอบถามด้านความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้แสดง
ดังผลการวิจัย

ผลกำรวิจัย
ผลการวิจั ยด้านปัจจั ยส่วนบุคคลของนักท่ องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57) มีอายุน้อยกว่า 21 ปี (ร้อยละ 87.90) มีสถานภาพโสด
(ร้อ ยละ 90.70) มี การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี (ร้ อยละ 67.30) มีอ าชี พอยู่ ในกลุ่ มเกษตรกร
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา และแม่บ้าน (ร้อยละ 100) มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 31.80) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท (ร้อยละ 79.40)
ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้
ระดับควำมพึงพอใจ
กิจกรรมนันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยวในชุมชน
คลองรำงจระเข้

ข้อ

นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ
x

S.D.

แปลผล

การท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้เพื่อชมวิถีชวี ิตของชุมชน
ความเป็นชนบทและธรรมชาติ
ลักษณะและขนาดของเรือที่ใช้ในการท่องเที่ยวชุมชนคลองรางจระเข้
กิจกรรมนันทนาการในการล่องเรือคลองรางจระเข้
การใช้ลานกลางบ้านเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้

4.43
4.47
4.27
3.86
3.93

0.689
0.731
0.746
1.028
1.066

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

สรุปรายด้าน

4.19

0.852

มาก

การจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวใน
ชุมชนคลองรางจระเข้ เช่น เครื่องดนตรีไทย ชุดราไทย
การอานวยความสะดวกของเจ้าของบ้านในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่
การท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้

4.37

0.637

มากที่สุด

4.27

0.759

มากที่สุด

สรุปรายด้าน

4.32

0.698

มากที่สุด

3.34

1.198 ปานกลาง

9 การเล่าประวัติของคลองรางจระเข้ขณะล่องเรือ
10 เปิดโอกาสให้มกี ารสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในชุมชน
11 การแสดงราไทยและบรรเลงดนตรีไทยของชาวบ้านในชุมชน

3.69
3.81

1.067
1.029

มาก
มาก

4.37

0.874

มากที่สุด

12 นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมราไทยกับชาวบ้านในชุมชน

4.42

0.835

มากที่สุด

13 การตักบาตรพระสงฆ์โดยทางเรือในตอนเช้า

4.06

0.983

มาก

14 การตักบาตรพระสงฆ์โดยทางบกในตอนเช้า

4.11

0.924

มาก

15 การสาธิตการทาขนมไทยและสอนวิธีทาโดยชาวบ้านในชุมชน

3.66

0.980

มาก

3.93

0.986

มาก

4.14

0.845

มำก

ด้ำนสภำพพื้นที่
1
2
3
4
5

ด้ำนลักษณะของทรัพยำกร
6
7

ด้ำนรูปแบบกิจกรรมนันทนำกำร
8 การสอนพับดอกบัวเพื่อนาไปถวายพระ

สรุปรายด้าน
สรุปรวม

จากตารางที่ 1 พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กิ จ กรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสภาพพื้นที่อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.19) ด้านลักษณะทรัพยากรอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.32) และด้านรูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93) สรุปรวมทั้ง 3 ด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.14)

สมมติฐำนกำรวิจัย
ความพึ งพอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วช่ า วต่ า งประเทศต่ อ กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวสามารถทานายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้ อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แสดงดังตารางที่ 2-4
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ คือ “กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว” ทานายตัวแปรตาม คือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลอง
รางจระเข้” ด้านที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวแปรอิสระ
(กิจกรรมนันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว)
(Constant)
1.ด้านสภาพพื้นที่
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .190
(Constant)
2. ด้านลักษณะของทรัพยากร
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .271
(Constant)
3. ด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .070

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ
B
14.339
.640

Beta
.445

t
5.367
5.089

Sig
.000
.000

11.778
1.849

.527

4.621
6.350

.000
.000

20.342
.236

.280

8.061
2.990

.000
.003

จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของทรัพยากร (Beta = .527) รองลงมา คือ ด้านสภาพพื้นที่
(Beta = .445) และด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ (Beta =.280) พบว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3
ด้าน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และแต่ละด้านร่วมกันทานายได้ถูกต้อง ด้านสภาพพื้นที่ (ร้อยละ 19) ด้านลักษณะของทรัพยากร
(ร้อยละ 27.10) ด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ (ร้อยละ 7)
ตำรำงที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ คือ “กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว” ทานายตัวแปรตาม คือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลอง
รางจระเข้” ด้านที่ 2 ด้านสังคมวัฒนธรรม
ด้ำนสังคมวัฒนธรรม
ตัวแปรอิสระ
(กิจกรรมนันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว)

นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ
B

(Constant)
1.ด้านสภาพพื้นที่

Beta

t

Sig

8.266
.564

.529

4.407
6.389

.000
.000

4.690
1.783

.685

2.898
9.640

.005
.000

15.464
.147

.236

8.170
2.490

.000
.014

ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .273
(Constant)
2. ด้านลักษณะของทรัพยากร
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .470
(Constant)
3. ด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .047

จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของทรัพยากร (Beta = .685) รองลงมา คือ ด้านสภาพพื้นที่
(Beta = .529) และด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ (Beta =.236) พบว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3
ด้าน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และแต่ ล ะด้ า นร่ ว มกั น ทานายได้ถู ก ต้อ ง ด้ า นสภาพพื้ นที่ (ร้ อ ยละ 27.30) ด้ านลั กษณะของ
ทรัพยากร (ร้อยละ 47.10) ด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ (ร้อยละ 4.70)

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ คือ “กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว” ทานายตัวแปรตาม คือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลอง
รางจระเข้” ด้านที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
ด้ำนเศรษฐกิจ
ตัวแปรอิสระ
(กิจกรรมนันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว)

นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ
B

(Constant)
1.ด้านสภาพพื้นที่

Beta

t

Sig

11.270
.223

.236

5.916
2.489

.000
.014

6.580
1.084

.470

3.783
5.455

.000
.000

17.080
-.036

-.065

9.909
-.664

.000
.508

ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .047
(Constant)
2. ด้านลักษณะของทรัพยากร
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = .213
(Constant)
3. ด้านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
ค่า Adjusted R Square นักท่องเที่ยวต่างประเทศ = -.005

จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของทรัพยากร (Beta = .470) และด้านสภาพพื้นที่ (Beta
= .236) พบว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะของทรัพยากร และด้านสภาพพื้นที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแต่
ละด้านร่วมกันทานายได้ถูกต้อง ด้านสภาพพื้นที่ (ร้อยละ 4.70) ด้านลักษณะของทรัพยากร (ร้อย
ละ 27.30)

อภิปรำยผลกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนาแนวคิดด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้
ในการศึกษา โดยศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จามารูดิล;
อ๊อคแมน; และ อแวง (Jamaludin; Othman and Awang, 2012: 451-459) ศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการและกิจกรรมนันทนาการของโฮมสเตย์ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกิจกรรมที่คล้ายคลึง
กัน คือ การแสดงทางวัฒนธรรม การสอนนักท่องเที่ยวทาอาหาร และบทความวิจัยของเบอเรน
(Baoren, 2011: 1-4) ศึ ก ษาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ชนบทในประเทศจี น ศึ ก ษาด้ า นกิ จ กรรม
นันทนาการในชุมชน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการสอน
เต้ นร า การศึ ก ษาตามวั ตถุ ป ระสงค์ข องการวิจั ย ด้า นการการท่อ งเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น โดยการ
ท่องเที่ยวช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมชนบทในประเทศกาลังพัฒนา การท่องเที่ยวทาให้
คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของโจว (Zhao, 2009: Abstract) ศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
ในประเทศกาลังพัฒนา งานวิจัยของชินนามอน (Shinnamon, 2010: Abstract) ศึกษาวิจัยด้าน
การท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนเพื่อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่งยื น งานวิ จัย ของซโลคั ม
(Slocum, 2010: Abstract) ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน ซึ่งการ
ท่องเที่ยวทาให้สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น การมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้
เกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน งานวิจัยของเอ็มไบวา (Mbaiwa, 2008: Abstract)
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์วิถีชนบทและการอนุรักษ์เมืองโอกาแวน
โก้ ประเทศบอสตาว่า มีความสอดคล้องในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชนบทเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สรุปผลกำรวิจัย
ชุ ม ชนคลองรางจระเข้ เ ป็ น ชุ ม ชนที่ มี ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วหลากหลาย ทั้ ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม อีกทั้งชาวบ้านร่วมกันทาโฮมสเตย์ จึงทาให้
เกิดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวเข้าพักที่โฮมส
เตย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน ผลของการศึกษาด้านความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และ

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับมาก จึงทาให้
โฮมสเตย์ของชุมชนคลองรางจระเข้ มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอย่างต่ อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม
นันทนาการเหล่านี้ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อชุมชนคลองรางจระเข้ จึงส่งผลต่อ
การพั ฒนาด้ านเศรษฐกิ จ ด้ า นสั งคมวั ฒนธรรม และด้า นเศรษฐกิ จ จึงทาให้ การพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน

ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย
จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยด้านความต้องการของนักท่องเที่ยว
ต่อกิจกรรมนันทนาการในชุมชน มีการจัดฝึกอบรมผู้นานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน
ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน
ให้มากขึ้น มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น มีการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งเรือของชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี
ส่งเสริมกิจกรรมการสอนนักท่องเที่ยวราไทย และส่งเสริมคุณค่าและความหมายของบทเพลงไทย
ให้นักท่องเที่ยวทราบ
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