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 TIPSUDA  PUTJORN : PARTICIPATORY ACTION RESEARCH IN COMMUNITY - BASED 

TOURISM MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT AT SALAK-KOK,      

TRAT PROVINCE. THESIS ADVISORS : LUYONG VERANAVIN,Ph.D., ASSOC.PROF.KANIT 

KHEOVICHAI,Ph.D., AND ASST.PROF.THIRASAK UNAROMLERT,Ph.D. 299 pp. 

 This research aimed to study conditions and potential management of Community 

Based Tourism (CBT), identify the pathways to develop CBT and the patterns of sustainable 

management by adopting the participatory research with the administrative committees of the 

Salakkok Community Based Tourism club. 

 According to the research results, the club organized the CBT by local community 

which distributed the share of business and the dividend of 35 percent per annual income from 

tourism activities and retained 65 percent for managing natural reservation, public benefit 

activities and welfares. Referring to the managing potential the CBT, the leaders of the 

community managed the clubs and the club managers continuously managed the tourism 

activities. The members of the clubs participated in preserving natural resources. However, there 

were insufficient young generations to partake and involve in learning activities which 

continuously funded by external organizations. In addition, the expanding developments of Chang 

Island negatively influenced to the resources of the CBT. 

 With the cooperation, the clubs and the researcher involved in proceeding the 

development of the CBT and associated working: managing the clubs, conducting the pilot 

projects of Homestays and motivating the awareness of environmental conservations for local 

residents with the explicit patterns of sustainable developments that included  principles, targets, 

procedures of developments, evaluations These relied on the internal factors within the 

community and the external supporters to accomplish the CBT sustainably in relation to society, 

culture, economy as well as national resources and environments 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีไดใ้ห้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษาแนวทางการจดัทาํวทิยานิพนธ์ และติดตามความกา้วหนา้การจดัทาํวทิยานิพนธ์

ดว้ยดีเสมอมา ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถจดัทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ 

 การดาํเนินการวจิยัจะไม่สามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัได ้หากไม่ไดรั้บความเมตตา 

และความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ตลอดช่วง

ระยะเวลา  ปีนีทีไดเ้ป็นส่วนหนึงของการร่วมขบัเคลือนให้การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์  
 การไดรั้บความกรุณาจากผูท้รงคุณวฒิุหลายท่านทีไดมี้ส่วนในการวเิคราะห์รูปแบบและ

ให้ขอ้เสนอแนะการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน 
ซึงมีส่วนสําคญัในการสะทอ้นกลบัคืนสู่ชุมชนสลกัคอกไดพ้ฒันา และการเกิดองคค์วามรู้ใหม่เพือ

ประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ ทีทาํการท่องเทียวไดมี้แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

ใหส้ามารถนาํไปสู่การพฒันาชุมชนทียงัยนืได ้

 การได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ทีได้ให้ทุน

สนับสนุนการวิจยั ประเภทบณัฑิตศึกษา ประจาํปี พ.ศ.2555 และการได้รับทุนการศึกษาจาก             

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ซึงมีส่วนสาํคญัยงิทีทาํใหก้ารวจิยัสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  
 สุดทา้ยนี การได้รับกาํลงัใจ และผลกัดนัให้เกิดความมุ่งมนัให้งานวิทยานิพนธ์สําเร็จ

ตามแผนงานทีกาํหนด จากคุณพ่อวลัลภ และคุณแม่พรทิพย ์สุประดิษฐกุล คุณพ่อรังสี และคุณแม่

อาํไพ พุฒจร และผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตศกัดิ พุฒจร ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้มา ณ โอกาสนี  
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การพฒันาดา้นการท่องเทียว ไดก้ลายเป็นแนวทางการพฒันาหนึงทีประชาคมโลกไดใ้ห้

ความสนใจ  และมีการผลักดันให้ เ กิดการส่งเสริมการท่องเทียวเพือดึงนักท่องเทียวทัง

ภายในประเทศและต่างประเทศมาสู่ระบบการท่องเทียว ส่งผลให้ช่วง ปี พ.ศ.2493 – 2543 เกิดการ

ขยายตวัของการท่องเทียวกระแสหลกั พร้อมกระแสดา้นสิงแวดลอ้มของโลก ซึงมีเป้าหมายทีจะ

พฒันานักท่องเทียว และลดผลกระทบจากจาํนวนนักท่องเทียวทีมีจาํนวนมากในพืนทีแหล่ง

ท่องเทียวทางธรรมชาติ (Fennell and Dowling, 2003:3) ในขณะทีการท่องเทียวและอุตสาหกรรม

การท่องเทียวไดมี้ความ สําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและรายไดแ้ก่ภาค

ธุรกิจและภาครัฐของประเทศต่างๆ  จํานวนมาก  นอกจากนีได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ การเปลียนแปลงทางกายภาพ และการเกิดมลภาวะแก่

ระบบนิเวศ (Aronsson, 2000:14) 

 การพฒันาของประเทศไทย นับตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที    

1-9(พ.ศ.2503-2546) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรม

การท่องเทียว ซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการท่องเทียวของประชาคมโลก ทีให้ความสําคญัต่อการ

ท่องเทียวกระแสหลกั ทาํให้การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทียวไดก้ลายเป็นการพฒันาหนึงที

สามารถสร้างรายไดห้ลกัทีสําคญัของประเทศ และมีแนวโนม้ทีจะขยายตวัมากขึน ตวัชีวดัทีสําคญั

คือจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเพิมมากขึน และรายได้เพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง แม้การ

ท่องเทียวจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ แต่ก็ได้สร้างผลกระทบมากมาย ทงัทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมในประเทศ (สินธ์ุ สโรบล, 

2553)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลกระทบจากการท่องเทียวทีเกิดขึนในประชาคมโลก ไดก้ลายเป็นสาระสําคญัทีทาํให้

ประเทศต่างๆ ไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัในการหาทางออก เพือให้การท่องเทียวยงัคงดาํเนิน

ต่อไปได ้ทาํให้เมือปี พ.ศ.2535 มีการประชุมระดบัโลกเรืองสิงแวดลอ้ม “Earth Summit” ซึงเป็น

จุดเริมตน้ของการเกิดแนวคิด “การพฒันาอยา่งยงัยืน” ไดก้ลายเป็นแนวคิดสําคญัทีถูกนาํมาใชเ้ป็น

แนวทางสู่การจดัการท่องเทียวแบบใหม่ ในขณะทีสังคมเกิดการเรียนรู้แนวคิดนี และมีความ

ตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมากขึน มีความตอ้งการการท่องเทียว

เพือการเรียนรู้ มีความตอ้งการพฒันาคน และให้ความสําคญัการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึน 

(พจนา สวนศรี, 2550:19) ส่งผลทาํให้เกิดแนวคิดการพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืน ซึงเป็นการ

สร้างความสมดุลของการพัฒนาการท่องเทียวทังด้านนิเวศ  และความรับผิดชอบต่อสังคม                

มีเป้าหมายใหน้กัท่องเทียวและเจา้ของพืนทีมีส่วนร่วมป้องกนัและยกระดบัสิงแวดลอ้ม สังคม และ

เศรษฐกิจในอนาคต (Fennell and Dowling, 2003:4-5)  

 การท่องเทียวอยา่งยงัยืน ไดพ้ฒันาสู่การสร้างการท่องเทียวทางเลือกใหม่ (Alternative 

Tourism) เช่น Green Tourism, Bio Tourism, Sustainable Tourism, Conservation Tourism, 

Responsible Tourism และ Ecotourism ซึงพบวา่ การท่องเทียวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism ไดรั้บ

ความนิยมสูงสุด และมีการขยายตวัของการท่องเทียวทางเลือกใหม่มากขึน ซึงจดัการท่องเทียวนีมี

รูปแบบการจดักิจกรรมท่องเทียวทีเกียวขอ้งหรือเชือมโยงกบัธรรมชาติ โดยชุมชนเป็นผูจ้ดัการการ

ท่องเทียว จึงทาํให้การท่องเทียวเชิงนิเวศมีความสอดคล้องกับการท่องเทียวโดยชุมชน (สินธ์ุ 

สโรบล, 2546:11) ซึงเนน้การสร้างกฎระเบียบและควบคุมโดยชุมชน มีจุดมุ่งหมายรักษาเอกลกัษณ์

เฉพาะของชุมชนให้สามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว เพือสร้างคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่คนใน

ชุมชน (Weaver, 2006:43)  

 การท่องเทียวทางเลือกไดก้ลายเป็นส่วนหนึงของการส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศ

ไทย นบัตงัแต่ปี พ.ศ.2545 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งการท่องเทียว         

เชิงนิเวศ ไดมี้ความพยายามใหอ้งคก์รระหวา่งประเทศ และรัฐบาลประเทศต่างๆ ซึงรวมถึงประเทศ

ไทยไดมี้ส่วนร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนปีสากลแห่งการท่องเทียวเชิงนิเวศ ส่งผลให้

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย เริมให้ความสําคญั และไดก้าํหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศขึน เพือให้เป็นการท่องเทียวทางเลือกใหม่แก่นกัท่องเทียว โดยมีแนว
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ทางการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศ ดว้ยการให้ชุมชนทอ้งถินในประเทศเขา้มามีส่วนร่วมการ

จดัการทรัพยากรการท่องเทียว ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม การส่งเสริมให้

ความรู้การจดัการท่องเทียว การจดัการรายได ้และการกระจายรายได ้เป็นตน้ (สินธ์ุ สโรบล, 2553) 

การส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศของภาครัฐไดส่้งผลให้ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย

เริมมีบทบาทในการจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง และไดมี้บทบาทมากขึนอนัเป็นผลสืบเนืองจากการ

ทีชุมชนไดเ้รียนรู้สิทธิต่างๆ นับตงัแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ได้

บญัญติัไว ้ทาํใหชุ้มชนตระหนกัถึงสิทธิชุมชน การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน และการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน ส่งผลให้ชุมชนพยายามจดัการทรัพยากรทีชุมชนมีอยู่ โดยเฉพาะทรัพยากรคนใน

ชุมชน ให้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียว ตงัแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน    

การสรุปบทเรียน และมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และสังคมให้สามารถ

นาํมาใช้ประโยชน์ในการจดัการท่องเทียว (สินธ์ุ สโรบล, 2546:12) ซึงหัวใจสําคญัของการจดัการ

ท่องเทียวเชิงนิเวศทีมุ่งเนน้การสร้างกระบวนการให้เกิดการแลกเปลียนและเรียนรู้ระหว่างคนใน

ชุมชนและกบันักท่องเทียว โดยการจดัการท่องเทียวนันเป็นเพียงอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน   

(พรเพ็ญ วิจกัษณ์ประเสริฐ, 2549:2) ลักษณะการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศทีชุมชนเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนเป็นผูจ้ดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง ไดก้ลายเป็นจุดสําคญัให้เกิดคาํว่า 

การท่องเทียวโดยชุมชนขึนนบัแต่นนัมา 
การสาํรวจชุมชนในประเทศไทย เมือปี พ.ศ.2553 ของสถาบนัการท่องเทียวโดยชุมชนมี

ชุมชนประมาณ 150 ชุมชน ทีมีการจดัการท่องเทียวและมีแนวโนม้เติบโตขึนอยา่งต่อเนือง (สถาบนั

การท่องเทียวโดยชุมชน, 2553) ซึงลว้นมีแนวทางการจดัการท่องเทียวหลากหลายลกัษณะ ทงัการที

ภาคเอกชนเขา้มาทาํการท่องเทียวในพืนทีชุมชน การทีภาคเอกชนมาทาํการท่องเทียวร่วมกบัชุมชน 

และการทีชุมชนจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง เป็นตน้ และเริมปรากฏผลกระทบจากการท่องเทียว

โดยเฉพาะดา้นลบต่อชุมชนต่างๆ มากขึน การท่องเทียวโดยชุมชนจึงเป็นความคาดหวงัว่าจะเป็น

การท่องเทียวทีมีคุณภาพ สามารถพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนให้สามารถจดัการทรัพยากรการ

ท่อง เ ทียวให้ เ กิดประโยชน์แ ก่ ชุมชน  และใช้การท่อง เ ทียว เ ป็นเค รือง มือการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีอนัดีงาม และภูมิปัญญาดงัเดิม

ของชุมชนใหสื้บทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป (พรเพญ็ วจิกัษณ์ประเสริฐ, 2549:1) การท่องเทียวโดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

 

ชุมชน จึงเป็นการจดัการท่องเทียวทีคนในชุมชนร่วมดาํเนินการดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่การที

คนนอกเขา้มาจดัการท่องเทียวในชุมชนแลว้บอกวา่เป็นการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน (เบญจวรรณ 

วงศค์าํ, 2552:9) 

จากการไดศึ้กษาการพฒันาการท่องเทียวของประเทศไทย พบวา่ พืนทีเกาะชา้ง จงัหวดั

ตราด เป็นกรณีศึกษาทีสําคญัอยา่งยิง ดว้ยปรากฏการณ์การพฒันาการท่องเทียวทีมีมาอยา่งต่อเนือง 

ส่งผลให้การท่องเทียวมีการขยายตวั โดยเฉพาะภาคธุรกิจทีพกั ร้านอาหาร เพือรองรับจาํนวน

นกัท่องเทียวทีเพิมมากขึน โดยภาครัฐได้เริมพฒันาเกาะช้าง เพือรองรับการท่องเทียวตงัแต่การ

ประกาศจดัตงัเป็นพืนทีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างขึนเมือปี พ.ศ.2525 เปิดให้นกัท่องเทียวเขา้มา

เทียวแบบพกัคา้งคืน และมีการพฒันาถนนบนเกาะ การท่องเทียวเริมขยายตวัมากขึนเมือช่วงปี พ.ศ.

2529-2540 ซึงเป็นผลจากการสร้างท่าเทียบเรือและมีธุรกิจการเดินเรือของเอกชนทาํใหก้ารคมนาคม

มีความสะดวกขึน และปี พ.ศ.2544 เริมมีการส่งเสริมการท่องเทียวเป็นรูปธรรมมากขึนดว้ยประกาศ

พระราชกฤษฎีกาจดัตงัองค์กรบริหารพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน (องค์การ

มหาชน) พ.ศ.2546 และกาํหนดใหพ้ืนทีหมู่เกาะชา้งและพืนทีใกลเ้คียงเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ

ระดบันานาชาติ โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เขา้มามีบทบาทส่งเสริมการตลาดทงั

ภายในประเทศและต่างประเทศ  “สร้างภาพลกัษณ์ (Brand Image) สือความหมายของเกาะชา้งเป็น

เสมือน “เมืองสวรรคฝั์งตะวนัออก” (Orient EDEN) เพือรองรับกลุ่มนกัท่องเทียวผูมี้ชือเสียงระดบั

โลก ผูบ้ริหารระดบัสูงจากภาครัฐและเอกชน เจา้หนา้ทีองคก์รระหวา่งประเทศ นกัธุรกิจ นกัลงทุน 

จากประเทศต่าง ๆ ทวัโลก”  (อารัญ บุญชยั, 2546:55-59) ทาํให้เกาะชา้งกลายเป็นแหล่งท่องเทียว

สาํคญัของประเทศทีสามารถสร้างรายไดจ้ากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติจาํนวนมาก  

การพฒันาการท่องเทียวของหมู่เกาะชา้งทีผา่นมาเนน้การพฒันาพืนทีโดยรอบชายหาด

ฝังตะวนัออกและตะวนัตก ทาํใหน้กัท่องเทียวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเมือเดินทางขึนฝังลว้นเดินทาง

ไปเส้นทางถนนด้านขวามือ ซึงเป็นเส้นทางสู่พืนทีมีชายหาด ซึงมีการพฒันาเกิดสิงปลูกสร้าง          

มีธุรกิจทีพกั ทงัโรงแรมและรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านคา้ปลีกและส่ง ธนาคาร และไปรษณีย ์เป็นตน้ 

สภาพพืนทีจึงมีความเป็นสังคมเมืองทีมีความสะดวกสบาย การเติบโตของการท่องเทียวทีส่งผลต่อ

การเติบโตของเมืองได้สะท้อนถึงการปล่อยให้เกิดการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ภาครัฐได้เริม

ดําเนินการโครงการพัฒนาโดยทีแผนแม่บทพัฒนาเกาะช้างยงัไม่สําเร็จ และได้ดําเนินการ
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ประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวเกาะช้างล่วงหน้า ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเทียวขยายตวัอย่างรวดเร็ว 

ในขณะทีชุมชนดงัเดิมตอ้งเปลียนแปลงตนเอง และตอบรับการขยายตวัของการท่องเทียว ทาํให้คน

ในชุมชนกลายเป็นส่วนหนึงของกลไกการท่องเทียว ดว้ยการเป็นลูกจา้งของธุรกิจท่องเทียว ทาํให้

คนทาํอาชีพประมงลดลง วิถีชีวิตและวฒันธรรมเปลียนแปลงไปจากเดิม (อารัญ บุญชยั, 2546:57) 

นอกจากนีนายทุนเขา้มาแสวงหาทีดินและซือทีดินจากชาวบา้น ทาํให้ราคาทีดินปรับตวัขึนอย่าง

มาก มีการบุกรุกพืนทีป่าธรรมชาติ ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย และการทีมีรายไดเ้ขา้มามาก

ในพืนทีเกาะชา้ง ไดส่้งผลกระทบต่อค่าครองชีพทีสูงขึน (เขมริน โรจนรัต, 2550:38) 

นอกจากนี จากการทีทางจงัหวดัตราดได้ขอการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท 

ดาํเนินการก่อสร้างถนนรอบเกาะชา้ง ช่วงบา้นบางเบา้ ถึงบา้นสลกัเพชร เป็นระยะทางประมาณ      

9 กิโลเมตรเพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว เปิดโอกาสให้นกัท่องเทียวสามารถขบัรถเดินทางได้

รอบเกาะ ซึงมีส่วนช่วยการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพือให้ประชาชนทีอาศยัอยู่ในเกาะช้าง

สามารถเดินทางได้สะดวก รวมถึงการช่วยลดปัญหาการจราจรในช่วงว ันหยุดเทศกาลทีมี

นกัท่องเทียวจาํนวนมาก (กรมทางหลวงชนบทจงัหวดัตราด, 2555)ซึงขณะนีกาํลงัรอการดาํเนิน 

การอยู่นนั ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้เริมมีรีสอร์ท และร้านอาหารมากขึนในพืนที

เกาะช้างใต้ ซึงเป็นพืนทีหากเดินทางขึนฝังแล้วเลียวไปเส้นทางถนนด้านซ้ายมือ และด้วยการ

ขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเทียวเกาะชา้งฝังตะวนัออกและตะวนัตก ทาํใหน้กัท่องเทียวบางส่วนเริม

แสวงแหล่งท่องเทียวหรือกิจกรรมท่องเทียวใหม่ๆ ในพืนทีเกาะช้างใต ้ ทาํให้มีบางชุมชนในพืนที

เกาะช้างใตไ้ดพ้ฒันาการท่องเทียวเต็มรูปแบบ เปลียนแปลงวิถีชีวิตจากชาวประมงมาเป็นเจา้ของ

ธุรกิจทีพกัแบบโฮมเตย ์สภาพสังคมเริมต่างคนต่างอยู่ เพราะชีวิตประจาํวนัให้ความสําคญัต่อการ

รับรองนกัท่องเทียวทีเขา้มาเป็นจาํนวนมาก  

อาจสรุปไดว้า่ พืนทีเกาะชา้งทงัเกาะต่างไดรั้บผลกระทบจากการท่องเทียวทงัดา้นดีและ

ด้านไม่ดี ท่ามกลางการเกิดปัญหาต่างๆ และการเปลียนแปลงอนัเป็นผลจากการท่องเทียว กลบั

พบว่ามีชุมชนหนึง และเป็นชุมชนเดียวในพืนทีเกาะช้างทียงัคงสภาพวิถีชุมชนดงัเดิม ซึงเป็นวิถี

ชุมชนชนบท ชุมชนชาวประมง ชาวสวน ซึงแมมี้การปรับตวัตามกระแสการท่องเทียว ด้วยการ

จดัการท่องเทียวด้วยตนเอง แต่การท่องเทียวได้กลายเป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันาชุมชนได้

อยา่งเขม้แขง็ ชุมชนสลกัคอก ซึงเป็นชุมชนทีตงัอยูพ่ืนทีเกาะชา้งใตไ้ดเ้ลือกใชก้ารขยายตวัจากการ
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ท่องเทียวของพืนทีเกาะชา้ง สร้างโอกาสแก่ชุมชน และไดน้าํบทเรียนจากชุมชนอืนทีตอบรับการ

ท่องเทียวจนเกิดผลกระทบมากมาย มาเป็นสิงเตือนใจและกาํหนดแนวทางการจดัการท่องเทียวใน

รูปแบบของตนเอง ทาํให้ปี พ.ศ.2548 จึงไดมี้การจดัตงัชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกขึน นบัว่า

เป็นชุมชนหนึงทีมีการจดัการท่องเทียวทางเลือก ดว้ยการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ทีไม่ไดไ้หล

ไปตามการท่องเทียวกระแสหลกั โดยชุมชนไดน้าํพืนทีป่าชายเลนโดยรอบมาเป็นทุนสําคญัในการ

จดักิจกรรมการท่องเทียวดว้ยการใหบ้ริการแก่นกัท่องเทียวเฉพาะกิจกรรมพายเรือคายคั หรือนงัเรือ

มาดชมธรรมชาติของป่าชายเลน ใชก้ารท่องเทียวมาเป็นเครืองมือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มของชุมชน (พรสุดา เพชรดอนทอง, 2549:79) 

 แม้ชุมชนจะมีการจดัการท่องเทียวด้วยตนเอง แต่การขยายตวัของนักท่องเทียวและ

ธุรกิจท่องเทียว และรวมถึงจะมีการสร้างถนนรอบเกาะ ไดก้ลายเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันา

ของชุมชนสลกัคอก ซึงทางคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกไดต้ระหนกัถึง

ผลกระทบทีอาจจะตามมา และดว้ยการทีมีหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนเขา้มาเสนอโครงการ

พฒันาการท่องเทียวในหลายลกัษณะมากขึน ทาํให้ตอ้งมีการคิดและวิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสีย ความ

คุม้ค่า อยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจมากขึน การทีผูว้ิจยัไดเ้ขา้มาเรียนรู้แนวคิดและวิธีการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ทาํให้ผูว้ิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกใน

การจดัการตนเอง มีแนวทางการดาํเนินงานกลุ่มทีคาํนึงถึงผลกระทบและการเปลียนแปลงต่อสังคม

วฒันธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในอนาคตของชุมชน ท่ามกลางการ

พฒันากระแสหลกัทีแพร่กระจายจากเกาะช้างฝังตะวนัออกและฝังตะวนัตกมาสู่เกาะช้างใตอ้ยู่

ตลอดเวลา ชุมชนทียงัคงมีวถีิชีวติชุมชนอยูนี่ และเลือกทีจะทาํท่องเทียวโดยชุมชน จะสามารถดาํรง

ความเป็นชุมชนทีเขม้แขง็ต่อไปไดอ้ยา่งไร  

 ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงการพัฒนาทีต้องสามารถตอบสนองความต้องการและเกิด

ประโยชน์ทีแทจ้ริงแก่คนในชุมชน และดว้ยศกัยภาพของคนในชุมชนสลกัคอก ซึงมีความพยายาม

พฒันาตนเองให้เข้มแข็ง และตระหนักถึงอนาคตทีมนัคงของทรัพยากรการท่องเทียวและสังคม      

จึงใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดึงศกัยภาพของคนในชุมชนมาร่วมจดัการและ

พฒันาตนเอง ผ่านกลไกการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือนาํไปสู่การพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน       

จึงได้กาํหนดประเด็นในการศึกษาสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก        
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แนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน 

และการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน เพือให้ชุมชน

สามารถจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้เป็นเครืองมือหนึงของการพฒันาชุมชนสลกัคอกได้อย่าง

ยงัยืน และสามารถได้รูปแบบซึงเป็นองค์ความรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอืนทีทาํท่องเทียวได้มี     

แนวทางการจดัการท่องเทียวเพือนาํไปสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื  

 

คําถามในการวจัิย 
 ชุมชนสลักคอกมีรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนอย่างไร  สามารถพฒันาสู่

รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนืไดอ้ยา่งไร 
    
วตัถุประสงค์การวจัิย   
 1. เพือศึกษาสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด 

 . เพือศึกษาแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันา

ชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

 3. เพือพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

 

ขอบเขตการวจัิย 
  การวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยกาํหนดขอบเขตการวจิยัดงันี 

  1. ขอบเขตด้านพนืที 
  งานวิจยันีมุ่งศึกษาในพืนทีชุมชนสลกัคอก ตาํบลเกาะช้างใต ้อาํเภอเกาะช้าง จงัหวดั

ตราด  
 2. ขอบเขตด้านเนือหา 
 งานวิจยันีทาํการศึกษาสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก      

แนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่าง

ยงัยนื และการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื  

 3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายในการวจัิย 
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 การวจิยันีกาํหนดใหมี้กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 3.1 กลุ่มผูร่้วมวิจยั ไดแ้ก่  ผูว้ิจยัและคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้น       

สลกัคอก จงัหวดัตราด 

 3.2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้น ผูใ้หญ่บา้น เจา้อาวาสวดั

วชัคามคชทวีป ครูโรงเรียนวดัวชัคามคชทวีป นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะช้างใต ้และ

นายอาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 

 3.3 กลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู ้เชียวชาญด้านการจัดการท่องเทียวโดยชุมชน           

ทีปรึกษาชมรมนาํเทียวพืนบ้านสลักคอก และผูบ้ริหารองค์กรบริหารพฒันาพืนทีพิเศษเพือการ

ท่องเทียวอยา่งยงัยนื (องคก์ารมหาชน) 

  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ใช้

ระยะเวลาในการวจิยั ตงัแต่เดือนมกราคม 2553 จนถึงเดือน ธนัวาคม 2556 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

   
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การวิจยันีไดใ้ห้ความสําคญัต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือเป็นเครืองมือสู่การ

พฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ทงัในดา้นสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม บนฐาน

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของผูที้เกียวขอ้งเพือร่วมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง และได้ประมวลความรู้สรุปเป็นนิยามความหมายของ

คาํศพัทที์สาํคญั 5 คาํศพัท ์ดงันี  

 1. การพฒันาทียงัยืน หมายถึง การพฒันาทีมีการบริหารจดัการทีดีก่อให้เกิดดุลยภาพ

ของทุกมิติทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม เป็นกระบวนการเปลียนแปลงทีมีเป้าหมายการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มทีสมบูรณ์ ความเขม้แข็งของสังคม และความมนัคงทางเศรษฐกิจ เป็นการบูรณาการ

หรือผสมผสานการอนุรักษ์ การสร้างคุณภาพ และความรู้สู่การพฒันาไปในทิศทางหรือเป้าหมาย

เดียวกนั ดว้ยการเปลียนแปลงโครงสร้างสังคมให้สถาบนัทางสังคมได้เปลียนแปลงค่านิยมการ
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พฒันาทีเน้นให้เกิดคุณภาพมากกว่าปริมาณ และสร้างสมดุลการทาํหน้าทีของทุกสถาบนัสังคม

มากกวา่การผกูขาดของสถาบนัเดียว 

 2. การพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลงและพฒันาอย่างมีโครงสร้าง

และแบบแผน ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน พฒันาความคิดและเรียนรู้ของประชาชนให้

สามารถทาํงานร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชน และระหว่างประชาชนดว้ยกนัเอง ให้สามารถ

พึงตนเองได้ ดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้าทงั

ในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัย และขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม โดยที

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นปัจจยัสาํหรับการดาํเนินชีวติมีความเจริญควบคู่ไป 

 3. การพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน หมายถึง การพฒันาชุมชนให้เกิดความสมดุลของการ

พฒันา ยึดหลกัการความพอเพียงทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ เนน้การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการดาํเนินการหรือกิจกรรมการพฒันาอย่างเป็นระบบให้เกิดสังคมยงัยืน การคง

อยูว่ิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมชุมชน การมีสํานึกร่วมและมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน เศรษฐกิจ

ยงัยืน สร้างอาชีพและรายไดม้นัคง การพึงตนเองไดแ้ละพอเพียง สิงแวดลอ้มยงัยืน การคงอยู่

สิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ สามารถเขา้ถึงทรัพยากรเท่าเทียม 

 4. การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน หมายถึง การจดัการท่องเทียวทีคาํนึงถึงความยงัยืนของ

สิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม ทีชาวบ้านซึงเป็นเจ้าของทรัพยากรเขา้มามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดทิศทางการท่องเทียวด้วยตนเอง โดยการนาํเอาทรัพยากรทีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของชุมชน มาใชเ้ป็นตน้ทุน

โดยนาํการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมาเป็นเครืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตและศกัยภาพของ

คนในชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินงานตงัแต่ การตดัสินใจ การวางแผน          

การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน ให้สามารถฟืนฟู อนุรักษแ์ละปกป้องทรัพยากรและวฒันธรรม 

การเผยแพร่วฒันธรรมอนัดีของชุมชน สร้างความสามคัคีในชุมชน และสร้างรายไดเ้สริมให้กบัคน

ในชุมชน 

 5. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ร่วมกนั

ของบุคคลทีหลากหลายทียดึหลกัการมีส่วนร่วม และการปฏิบติัการร่วมกนั ดว้ยการวิเคราะห์ปัญหา

ชุมชน ศึกษาความตอ้งการของชุมชน สาํรวจทรัพยากร ตลอดจนวางแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาใน

ชุมชน โดยผา่นกลไกการร่วมตดัสินใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบสิงทีคิด เพือนาํไปสู่การพฒันา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สังคมหรือชุมชน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของผูร่้วมวิจยั ดว้ยการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต 

การสะทอ้นผลการปฏิบติั และการปรับปรุงแผนเพือนาํไปสู่การปฏิบติัในวงจรการวิจยัช่วงต่อไป

จนกวา่จะบรรลุเป้าหมายของการวจิยั 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวิจยัการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน กรณีศึกษาชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด ไดน้าํแนวคิดการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) ซึงมีจุดยืนการท่องเทียวเป็นเครืองมือ

ในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ รับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วฒันธรรม และ

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ชุมชนเป็นเจา้ของ ชุมชนเป็นผูจ้ดัการ ชาวบา้นมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจและกาํหนดทิศทาง ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดบัคุณภาพชีวิต คง

เอกลักษณ์และวฒันธรรมท้องถิน การแลกเปลียนเรียนรู้ ชุมชนเป็นผูก้ ําหนดรายได้ เกิด

ผลตอบแทนทีเป็นธรรม มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน (พจนา สวนศรี, 

2546:12 และพรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, 2549:2) แนวคิดการพฒันาชุมชน (Community 

Development) หากชุมชนมีการจดัการท่องเทียวทีดี จะก่อให้เกิดการพฒันาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การ

พฒันาคนให้มีความสุข การพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีองค์กรชุมชน

เขม้แขง็ มีเครือข่ายชุมชน เป็นชุมชนพึงตนเองได ้เป็นชุมชนยงัยืน (โกวิท พวงงาม, 2553:160-162) 

แนวคิดการพฒันาทียงัยืน (Sustainable Development) ให้ความสําคญัอยา่งชดัเจน 3 หลกัของความ

ยงัยืน ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสังคม หรือ ดา้นสิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจจะยงัยืนไดต้อ้ง

อาศยัดา้นสังคมเป็นหลกั (The World Bank, 2003:14) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและพฒันา

รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีสามารถพฒันาชุมชน เชือมโยงไปสู่เป้าหมายปลายทาง

ของการพฒันาชุมชนทียงัยืน โดยนาํแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research) กระบวนการสร้างความร่วมมือกบัสังคมดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป้าหมายเพือ

คน้หาความจริงทีสามารถนาํไปสู่การเปลียนแปลง (Cher, 2009:9-10) และเพือให้ไดอ้งคค์วามรู้ทงั

ทางวิชาการ  การเปลียนแปลงทางสังคม และการพฒันาผูป้ฏิบติั ซึงมีวงจรการวิจยัดว้ยการปฏิบติั

และการสะท้อนกลับ โดยการปฏิบัติมีขนัตอนทีผูร่้วมวิจัยต้องทดสอบการปฏิบัติและค้นหา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้เท็จจริง    ส่วนการสะทอ้นกลบั มีขนัตอนทาํความเขา้ใจขอ้มูลร่วมกนัและการวางแผนในการ

ปฏิบติัต่อไป (Peter and Hilary, 2008:1-4) มากาํหนดวิธีการวิจยัให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วม

ระหว่างนักวิจยัและกลุ่มเป้าหมาย เพือร่วมมือกนัพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

เพือใหเ้กิดการพฒันาชุมชนสลกัคอกไดย้งัยนือยา่งแทจ้ริง รายละเอียดโดยสรุปแสดงในแผนภูมิที 1 

ดงันี 
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แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั  

แนวคดิการพฒันาชุมชน 
1.เป้าหมาย 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้และสามารถพึงตนเองได ้

2.แนวทาง 
2.1 มีส่วนร่วมพฒันาชุมชน 

2.2 มีแผนการพฒันาและการจดัการ

ชุมชน 

2.3 มีองคก์รชุมชนเขม้แขง็ 

2.4 มีการเรียนรู้ร่วมกนั 

แนวคดิการจัดการท่องเทียวโดยชุมชน 
1.เป้าหมาย 
การจัดการท่องเทียวทีค ํานึงถึงความ

ย ังยืนของสิ งแวดล้อม  สังคม  และ

วฒันธรรม 
2.แนวทาง 
2.1 ชุมชนเป็นเจา้ของและผูจ้ดัการดว้ย

ตนเอง 

2.2 รับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

2.3 ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

แนวคดิการวจิัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม 
1.เป้าหมาย 
พฒันาคน  สร้างคนเพือ

พฒันาชุมชนให้มีความ

เข้มแข็ง และสามารถ

แก้ไขปัญหาของชุมชน

ด้วยพลังความร่วมมือ

ของคนในชุมชน 

2.แนวทาง 
2.1 กระบวนการแสวงหา

ความรู้ร่วมกบับุคคลที

เกียวขอ้ง  

2.2 ยดึหลกัการมีส่วน

ร่วม การปฏิบติังาน การ

ตดัสินใจ การเรียนรู้ การ

รับผิดชอบสิงทีคิด เพือ

นาํไปสู่การพฒันาสังคม

หรือชุมชน 

2.3 การดาํเนินงานวิจยั

เป็นวงจรหมุนเกลียวเริม

จากการวางแผน การ

ปฏิบติั การสงัเกต การ

สะทอ้นผลการปฏิบติั

และการปรับปรุงแผน

เพือนาํไปสู่การปฏิบติัใน

วงจรการวิจยัช่วงต่อไป

จนกวา่จะบรรลุเป้าหมาย

ของการวิจยั 

แนวคดิการพฒันาทียงัยนื 
1.เป้าหมาย 
ไม่ทาํลาย รักษา สร้างสมดุลการใช ้การ

อนุรักษ ์และการฟืนฟทูรัพยากร 

2.แนวทาง 
2.1 สังคมยงัยนื 
1) การคงอยูวิ่ถีชีวิต ประเพณีและ

วฒันธรรมชุมชน 

2) การมีสาํนึกร่วมและมีส่วนร่วมพฒันา

ชุมชน 

2.2 เศรษฐกจิยงัยนื 

1) สร้างอาชีพและรายไดม้นัคง 

2) การพึงตนเองไดแ้ละพอเพียง      
 2.3 ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยงัยนื 

1) การคงอยูสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

2) สามารถเขา้ถึงทรัพยากรเท่าเทียม 

รูปแบบการจัดการท่องเทียว
โดยชุมชนเพือพัฒนาชุมชน
สลกัคอกอย่างยงัยนื 

.หลกัการ 

.เป้าหมาย 

.กระบวนการ  

.การประเมินผล 

.ปัจจยัและเงือนไขของ

รูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนา
ชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยนื 

.หลกัการ 

.เป้าหมาย 

.กระบวนการ  

.การประเมินผล 

. ปั จ จั ย แ ล ะ เ งื อ น ไ ข ข อ ง

รูปแบบ 

.การตรวจสอบรูปแบบโดย

ผูท้รงคุณวฒิุ 

.ปรับปรุงแกไ้ข  
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ซึงจะเป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้สามารถพฒันา

ชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื 

 . ทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันา

ชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน ซึงจะเป็นประโยชน์แก่การพฒันาการจดัการท่องเทียวให้ดียิงขึน ตาม

ความตอ้งการและศกัยภาพในการจดัการดว้ยตนเอง 

 3. ทราบถึงการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เพือให้เกิดการพฒันา

ชุมชนอยา่งยงัยืน ซึงจะเป็นประโยชน์สามารถเป็นแบบอยา่งแก่ชุมชนอืนทีทาํการท่องเทียวให้มี

แนวทางพฒันาตนเองในอนาคต  

 4. ผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้และเห็น

ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมทีสามารถขบัเคลือนใหชุ้มชนบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนัได ้
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 
 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนอยา่งยงัยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด ผูศึ้กษาไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

เพือสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั และการออกแบบงานวิจยัให้สามารถตอบโจทยว์ิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และเพือให้กระบวนการวิจยัสามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจยัและคนในชุมชนให้

สามารถแสวงหาแนวทางการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือให้ชุมชนสลกัคอกมีการพฒันาอย่าง

ยงัยนืโดยทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บริบทชุมชนและงานวจิยัทีเกียวขอ้งตามลาํดบัดงันี 

แนวคิดการพฒันาทียงัยนื 

 ความหมายการพฒันาทียงัยนื 

หลกัการการพฒันาทียงัยนื 

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการพฒันาทียงัยนื 

การพฒันาทียงัยนืของประเทศไทย 

แนวคิดการพฒันาชุมชน 

 ความหมายการพฒันาชุมชน 

 เป้าหมายของการพฒันาชุมชน 

 หลกัการพฒันาชุมชน 

 ความเขม้แขง็ของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน  

แนวคิดการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

 ความหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

 หลกัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

 ผลกระทบจากการท่องเทียวต่อชุมชน 



15 
 

  

 การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนอยา่งยงัยนื 

แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 หลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 ขนัตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 เทคนิคประกอบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

บริบทชุมชนสลกัคอก 

งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 ผลกระทบจากการท่องเทียวต่อชุมชน 

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

 การท่องเทียวอยา่งยงัยนื 

 การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

 การพฒันาเกาะชา้ง 

 
แนวคิดการพฒันาอย่างยงัยืน 
 แนวคิดการพฒันาอย่างยงัยืนไม่ได้เป็นเรืองใหม่ แต่มีประวติัศาสตร์สําคญัทีเกิดการ

โตเ้ถียงถึงการคงอยู่ทีดีทีสุดระหว่างการพฒันาและการอนุรักษ์ในอนาคตอนัใกล ้โดยในปี 1980 

เกิดแนวทางการพฒันาและการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มทีตอ้งไปดว้ยกนั โดยมีเป้าหมายให้ความสําคญั

และตอ้งพึงพาอาศยัธรรมชาติ ช่วงปลายปี 1990 เกิดการแพร่หลายแนวคิดนีอย่างกวา้งขวาง ซึงมี

การกาํหนดลกัษณะเฉพาะของระดบัของเศรษฐกิจ นโยบาย และการเปลียนแปลงทางสังคมของ    

ทวัโลก จึงเป็นความทา้ทายและโอกาสของการดาํเนินการพฒันาอยา่งยงัยืน ทีกลายเป็นการโตเ้ถียง 

การออกแบบ และการทาํตอ้งให้สําเร็จ (Elliott, 1999:32) ทาํให้การพฒันาอยา่งยงัยืนไดก้ลายเป็น

แนวคิดหลกัในการศึกษาเกียวกบัการพฒันา การสร้างสภาพแวดลอ้ม สังคมและการวิพากษ์ทาง

การเมืองในการพฒันาสู่การเป็นทฤษฎีและการปฏิบติั ความหมายของการพฒันาอยา่งยงัยืนไม่ไดมี้

เพียงเรืองใดเรืองหนึง แต่มีความแตกต่างตามช่วงเวลานนั การพฒันาจะไม่เป็นประโยชน์หากมีการ

ครอบงาํทางความคิด และการขาดความสามารถในการคิดทีจะพฒันาอย่างยงัยืนทีหลากหลาย
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เพือให้เกิดประโยชน์ เหตุผลสําคญัทีทาํให้แนวคิดการพฒันาอย่างยงัยืนมีความซับซ้อนเพราะ

ความหมายของการพฒันามีความสับสนและมีขอ้โตแ้ยง้ในตวัมนัเอง ช่วงเริมตน้ทศวรรษที 21 โลก

ไดป้ระสบปัญหาความยากจน ปัญหาสิงแวดลอ้มทีทรัพยากรลดปริมาณลง แมว้า่ความรู้การพฒันา

ทียงัยืนสามารถเชือมโยงและแพร่กระจายอย่างกวา้งขวาง แต่ยงัคงมีปัญหาสิงแวดลอ้ม และการ

พฒันาเกิดขึนเพียงบางส่วน จึงตอ้งมีการบูรณาการแนวทาง ซึงเป็นความทา้ทายทางการเมืองที

หลีกเลียงไม่ได ้มนัจึงเป็นทางเลือกระหวา่งการปฏิรูป และการมีแนวคิดทีเด็ดขาดของการทาํให้เกิด

ความยงัยนืและการพฒันา (Adam, 1990:19-20) 

 สําหรับประเทศไทย แนวคิดการพฒันาทียงัยืน (Sustainable Development) เริมให้

ความสาํคญัมากขึน นบัจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 ได้

มีการทบทวนถึงอดีตทีประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอต่อการ

ตอบสนองความตอ้งการพืนฐานดา้นปัจจยัสีของคนในประเทศ จากการทีประเทศไดเ้นน้การพฒันา

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคญั ทาํให้เกิดการบริโภคจนเกินตวั กลายเป็นลทัธิบริโภคนิยม ส่งผล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มลดปริมาณลงและเสือมโทรมไปมาก แนวคิดการพฒันาทียงัยืน

จึงอาจเป็นทางออกให้กบัสังคมไทย โดยตอ้งมีการพฒันาประเทศอยา่งบูรณาการ (Integrated) เกิด

เป็นองค์รวม (Holistic) โดยองค์ประกอบของการพฒันาตอ้งประสานกนัและทาํให้เกิดดุลยภาพ 

(Balanced) (แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั, 2548:219-221) 

 
ความหมายของการพฒันาทยีงัยนื 
นกัวชิาการหลายท่านไดนิ้ยามความหมายของการพฒันาทียงัยืน โดย รีเพทโต (Repetto, 

1986 อา้งถึงใน David Pearce et al., 1990:4) ไดอ้ธิบายความหมายของการพฒันาทียงัยืน เป็น         

กลยุทธ์การพฒันาเพือใช้จดัการทรัพยากรทงัหมด ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยซึ์ง

เป็นทรัพยากรทีเป็นทงัมูลค่าและเป็นวตัถุ โดยมีเป้าหมายให้ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์อย่าง

ยาวนาน  การพฒันาอยา่งยงัยืนจึงไม่ยอมรับนโยบายและการดาํเนินการทีสนบัสนุนให้มีมาตรฐาน

การดาํรงชีวิตทีส่งผลทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ซึงจะส่งผลให้เกิดภาวะความเสียงและ

การประสบภาวะความยากจนของคนรุ่นต่อไปในอนาคต  ซึงมีความหมายสอดคล้องกับ

คณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยสิงแวดลอ้ม (World Commission on Environment and Development : 
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WCEO) การพฒันาทีสนองความตอ้งการของปัจจุบนั โดยไม่ทาํให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคต

ตอ้งลดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ขยายความไดว้า่ การพฒันานนัตอ้ง

สามารถทาํให้คนยุคปัจจุบนัไดส้ามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรไดอ้ยา่งเต็มที ตามความจาํเป็น 

แต่ตอ้งเป็นการใช้อย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นการทาํลายแต่เป็นการรักษาไวใ้ห้คนรุ่นใหม่ไดมี้โอกาส

เช่นกนั (พระธรรมปิฎก, 2549:63-65) 
 สําหรับประเทศไทย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549:20-21) ไดใ้ห้ความหมายการพฒันาที

ยงัยืน มีลกัษณะเป็นบูรณาการหรือผสมผสาน (integrated) มีความเป็นองค์รวม (holistic) และมี  

ดุลยภาพ (balance) หรือการพฒันาทีมีกิจกรรมสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็นการพฒันา

ทีมีลกัษณะผสมผสาน มีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม หากกิจกรรมการพฒันาได้

ส่งผลกระทบดา้นลบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพสิงแวดลอ้ม ตอ้งมีการเสริมสร้างคุณภาพ

สิงแวดล้อมเพือชดเชยให้คุณภาพสิงแวดลอ้มภาพรวมยงัคงอยู่ได ้นอกจากนีการผสมผสานยงัมี

ลกัษณะของการผสมผสานแนวคิดทีหลากหลาย ทงัเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา       

เขา้กบัการปฏิบติังานพฒันาโดยควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือพฒันาไปสู่จุดหมายเดียวกนั    

จะส่งผลใหค้นและสิงแวดลอ้มสามารถอยูคู่่กนัต่อไปได ้และความหมายการพฒันาทียงัยืนเชือมโยง

กบัระบบสังคมของววิฒัน์ชยั อตัถากร (2546:7) เป็นกระบวนการเปลียนแปลงโครงสร้างของสังคม

และของสถาบนัทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนั การเมือง สถาบนัการศึกษา 

สถาบนัสือมวลชน ฯลฯ ด้วยการปรับเปลียนทศันคติ ค่านิยมการพฒันาทีเน้นปริมาณมาสู่การ

พฒันาทีเน้นคุณภาพ สร้างสมดุลของทุกสถาบนัมากกว่าการผูกขาดของสถาบนัใดสถาบนัหนึง 

ผลประโยชน์ทีเกิดขึนคนในสังคมตอ้งไดรั้บอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคกนั 

 การพฒันาทียงัยืน อาจสรุปไดว้่า คือ กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ  ดว้ยการบูรณาการหรือผสมผสานการอนุรักษ ์การสร้างคุณภาพ และความรู้สู่การพฒันา

ไปในทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกนั ดว้ยการเปลียนแปลงโครงสร้างสังคมให้สถาบนัทางสังคมได้

เปลียนแปลงค่านิยมการพฒันาทีเนน้ให้เกิดคุณภาพมากกวา่ปริมาณ และสร้างสมดุลการทาํหนา้ที

ของทุกสถาบนัสังคมมากกวา่การผกูขาดของสถาบนัเดียว 
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 หลกัการของการพฒันาทยีงัยนื 
 ปัจจุบนัการพฒันาอย่างยงัยืน ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างชัดเจน 3 หลกัของความยงัยืน 

ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสังคม หรือ ดา้นสิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจจะยงัยืนไดต้อ้งอาศยั

ดา้นสังคมเป็นหลกั การทีสังคมมีการขบัเคลือน มีความต่อเนืองและมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา 

ในขณะทีสังคมมีความตึงเครียด และมีความขดัแยง้ ได้กลายเป็นตวัฉุดรังการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทงัหมด ซึงเป็นอนัตรายอยา่งยิงต่อความเป็นอยูข่องผูค้นแต่ละยุคสมยั (The World Bank, 2003:14) 

โดยการพฒันาทียงัยืนตอ้งอยูบ่นรากฐาน (Brown และคณะ, 1987:717 อา้งถึงใน วลัลภ ทองอ่อน, 

2551) คนตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรพืนฐานอยา่งต่อเนือง การใชท้รัพยากรการดาํรงชีวิต

ต้องรักษาปริมาณสํารองของทรัพยากรชีวภาพและระบบการผลิตทางการเกษตรให้ยาวนาน 

สามารถรักษาระดบัจาํนวนประชากรไวไ้ด้คงที  สามารถจาํกดัและควบคุมการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทรัพยากร ให้ความสําคญัต่อการพึงพาตนเองไดใ้นระดบั

ชุมชน ใหส้ามารถรักษาคุณภาพชีวติของสิงแวดลอ้มและระบบนิเวศไวไ้ด ้ 

จากรากฐานขา้งตน้ พบว่า มีความสําคญัต่อการหนุนเสริมให้การพฒันามีแนวทางสู่

ความยงัยนืได ้ซึง ประเวศ วะสี (2546 : 6) ไดใ้ห้หลกัการของการพฒันาทียงัยืนทีเนน้การพฒันาให้

เกิดดุลยภาพของทุกมิติ  ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม ซึงตอ้งมีการบริหารจดัการทีดี โดยมีผูที้เกียวขอ้งมีส่วนร่วมทุกขนัตอน การนาํทฤษฎี 

เศรษฐกิจพอเพียง ทีให้ความสําคญัความพอเพียงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญญา 

และการศึกษา ให้สามารถสร้างสังคมทีพออยูพ่อกินและมีไมตรีจิตต่อกนั และทฤษฎีพระมหาชนก 

ทีมุ่งเนน้การพึงตนเอง ความเพียร มาเป็นแนวทางสร้างการพฒันาทียงัยนื หากสามารถพฒันาให้เกิด

เศรษฐกิจพอเพียง จะมีส่วนพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั ซึงสามารถทาํไดด้ว้ยการสร้างการพฒันา

ทียงัยืนในทุกพืนที มีการจดัการโดยทอ้งถิน ให้ความสําคญัสิทธิชุมชน และตอ้งมีการสนบัสนุน

จากทุกหน่วยงาน  

 การพฒันาทียงัยืนตอ้งยึดหลกัความพอเพียงเพือสร้างสมดุลของระบบต่างๆ ในสังคม 

แต่การพฒันาทียงัยืนจะเกิดขึนเมือระบบความสัมพนัธ์ของแต่ละระบบทาํหน้าทีสนับสนุนกัน       

ซึง พระธรรมปิฎก (2549:242-248) ไดใ้ห้หลกัการไวว้า่  ระบบมนุษย ์ ถือเป็นระบบทีสําคญัทีสุด 

ซึงถือว่าเป็นทุนสําคญัในการพฒันาระบบอืนๆ ดังนันมนุษย์ควรได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพ        
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มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ขยนัอดทน ระบบสังคม ควรสร้างบรรยากาศของการ

ช่วยเหลือเกือกูลกัน สังคมแห่งมิตรภาพ มีไมตรีจิตต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน รวมถึงการสร้าง

กฎเกณฑ์ทางสังคมร่วมกนั เพือให้เป็นส่วนในการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการใช้ชีวิตพึงพิงและเกือกูลธรรมชาติ ระบบธรรมชาติ โดยวิถีธรรมชาติหากมนุษยไ์ม่ทาํลาย 

ธรรมชาติจะสร้างสรรคก์ารคงอยูเ่พือประโยชน์ของมนุษยต่์อไป มนุษยจึ์งควรอยูร่่วมกบัธรรมชาติ

อย่างเกือกูลกนั และระบบเทคโนโลยี ซึงเอืออาํนวยให้มนุษยมี์ความสะดวกสบาย แต่เทคโนโลยี

หากไม่เลือกใชอ้าจส่งผลกระทบต่อการมีเกินความจาํเป็น ทาํให้มนุษยฟุ่์มเฟือยได ้มนุษยจึ์งควรมี

สติในการเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสม  

หลักการพฒันาทียงัยืน อาจสรุปได้ว่า ต้องสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ เพือให้คน

สามารถดาํรงชีวติต่อไปได ้ดว้ยการสนบัสนุนให้มีทรัพยากรพืนฐานต่อการดาํรงชีวิตอยา่งต่อเนือง 

มีการใช้ทรัพยากรให้มีปริมาณสํารอง คงรักษาระบบการผลิตทางการเกษตร ควบคุมจาํนวน

ประชากรให้คงที สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทรัพยากรทีมี

อยู่ สามารถรักษาคุณภาพชีวิตของสิงแวดลอ้มและระบบนิเวศไวไ้ด ้ คนในสังคมสามารถพึงพา

ตนเองได้ และการพัฒนาทีมีการบริหารจัดการทีดีก่อให้เกิดดุลยภาพของทุกมิติทังทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และการพฒันาที

ยงัยืน ควรยึดหลกัการทีสําคญั คือ ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ      

โดยคนในสังคมถือเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีสุดทีจะช่วยให้บรรลุจุดหมายแห่งการพฒันาทียงัยืน ซึงตอ้ง

เกือหนุนดว้ยการสร้างบรรยากาศการช่วยเหลือเกือกูล ไม่เบียดเบียนทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ   

การส่งเสริมสนบัสนุนการกระทาํและกิจการทีเกือกูลแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่ง

ต่อเนือง โดยเลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสมเพือสร้างสมดุลของทุกมิติการพฒันาให้เกิดความยงัยนื  

  
 การประยุกต์ใช้แนวคิดการพฒันาทยีงัยนื 

ปัจจุบนัพฒันาการของแนวคิดการพฒันาทียงัยืนไดน้าํเขา้ไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัการ

ทรัพยากรในทุกดา้น (วลัลภ ทองอ่อน, 2551) ไดแ้ก่ การเกษตรแบบยงัยืน(Sustainable Agriculture) 

จากการพฒันาเกษตรแบบเดิม มีเป้าหมายการผลิตสูงสุดในระยะเวลาสันทีสุด นาํไปสู่ความสามารถ

รักษาประสิทธิภาพของการผลิต เป็นการเกษตรทีวางเป้าหมายเพือการผลิตสูงสุดกบัความยงัยืน
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สูงสุด ซึงต้องมีการอนุรักษ์ดิน  นํา ความหลากหลายทางพนัธุกรรม  และการใช้เทคโนโลยี              

ทีเหมาะสม เพือทีจะนําไปสู่การผลิตอาหารเพือตอบสนองคุณภาพชีวิต  และคุณภาพของ

สิงแวดลอ้ม จากการพฒันาเศรษฐกิจทีมีการใช้ทรัพยากรพลงังานเชือเพลิงทีเพิมขึน ไดมี้การนาํ

แนวคิดการพฒันาทียงัยืนมาใช้เป็นแนวทางการจดัการพลงังานแบบยงัยืน (Sustainable Energy 

Management)  ดว้ยการใช้พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานนาํ ทดแทนพลงังานเชือเพลง ทีเป็นนาํมนั 

ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ ซึงนบัวนัมีปริมาณการใชม้ากขึนและอาจหมดลงได ้และในขณะทีการ

ท่องเทียวไดก้ลายเป็นช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ส่งผลให้นโยบายการพฒันาดา้นการ

ท่องเทียวทีขาดการเชือมโยงอย่างเป็นระบบตงัแต่ระดบันโยบายและการปฏิบติั ได้สร้างปัญหา

มากมาย ดงันนัแนวคิดการพฒันาทียงัยืนจึงไดมี้ส่วนให้เกิดการท่องเทียวแบบยงัยืน (Sustainable 

Tourism) เพือให้การจดัการท่องเทียวใส่ใจต่อการรับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติ มีการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและทาํใหชี้วติความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึน  

  นอกจากนีมีการนาํแนวคิดการพฒันาทียงัยืนมาทาํการศึกษาความเป็นเมืองทียงัยืนผา่น

งานวิจยัของ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง (2547:285-304) ซึงไดท้าํการศึกษาแนวคิดและ

ประสบการณ์จากเมืองนารา ประเทศญีปุ่น และเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และได้แนวคิด

สําคัญว่า  ความย ังยืนของเมืองมิได้จ ํากัดอยู่ เพียงการเก็บรักษามรดกทางวฒันธรรมทีเป็น

สถาปัตยกรรมหรือประเพณีวฒันธรรมเท่านัน แต่มีปัจจยัหลายปัจจยัทีตอ้งพิจารณาว่าเมืองนัน 

ยงัยนืหรือไม่ยงัยนื องคป์ระกอบของเมืองยงัยนืในเอเชีย สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

1. ความยงัยนืทางสังคมและวฒันธรรม เป็นความสามารถในการดาํรงอยูข่องประชากร

และชาติพนัธ์ุ การทีประชากรทีเคยอาศยัอยู่ในเมืองยงัคงอาศยัอยู ่และยงัสามารถรักษาวฒันธรรม

ของตนให้ดาํรงอยู ่มีการประกอบพิธีสําคญัตามประเพณี มีการสืบสานและสืบทอดให้คนรุ่นใหม่  

มีความเป็นสังคมทีคนมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความสุข มีสิงอาํนวยความสะอวกเพียงพอต่อการดาํรง

ชิพ และมีบรรยากาศสังคมทีน่าอยูส่ะอาด และปลอดภยั พลเมืองของสังคมมีความเขม้แข็ง มีสํานึก

ต่อส่วนรวมและเป็นกําลังสําคัญของเมือง   กล้าเรียกร้องและพร้อมมีส่วนร่วมให้เกิดการ

เปลียนแปลง การพฒันา และการแกปั้ญหาทีเกิดขึนในสังคม  

2. ความยงัยืนทางเศรษฐกิจ เป็นความมนัคงทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจทีดี ทาํให้

ประชากรในสังคมสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ประชากรมีความมนัคงทางเศรษฐกิจ ส่งผล
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ใหส้ามารถใชชี้วติอาศยัอยูใ่นเมืองต่อไป ความยงัยนืเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายรายไดที้เป็นธรรม 

ให้กับประชากรในสังคม คนทียากจนต้องได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจ ทงัแหล่งทุน และการ

ประกอบอาชีพทีเท่าเทียมกนั  

3. ความยงัยืนทางด้านสิงแวดล้อม มีความคงอยู่ของสิงแวดล้อมและระบบนิเวศ      

ดว้ยความสามารถของประชากรทีตอ้งมีการจดัการทรัพยากรของตนให้มีคุณภาพ ทงั ดิน นาํ อากาศ 

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกนั และยงัคงอยู่ไม่เกิดการเสือมสภาพ หรือก่อให้เกิด

ปัญหาตามมาไดอ้ยา่งยาวนาน 

4. ความยงัยืนทางดา้นจิตวิญญาณ เป็นการเก็บรักษาจิตวิญญาณของเมือง มีการดาํรง

รักษาสิงทีสร้างความศรัทธาของประชากรในเมือง อาจเป็นศาสนสถานทีเก่าแก่ หรือสิงศกัดิสิทธิ 

เพือสร้างจิตทีผูกพนักันของประชากรในเมือง รวมทังมีการสืบทอดปรัชญา ความเชือ และ            

ภูมิปัญญาทอ้งถิน และการสร้างความเขม้แข็งขององคก์รศาสนา ให้ทาํหนา้ทีหล่อหลอมจิตใจให้

ประชากรในเมืองมีศีลธรรมและจริยธรรม  

5. ความยงัยนืทางการเมืองการปกครอง มีการบริหารจดัการเมืองแบบธรรมาภิบาล การ

บริหารจดัการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมพฒันา

ทุกขนัตอนของการทาํงาน มีการหนุนเสริมการพฒันาเมืองในระดับนโยบายของชาติทีให้

ความสําคญักบัทุกมิติของการพฒันา มีการวางผงัเมืองทีมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทีดินเหมาะสม 

โดยต้องมีการเก็บรักษาพืนทีป่า  พืนทีชุ่มนํา  เพือรักษาระบบนิเวศของเมือง  รวมถึงการมี

ประสิทธิภาพในการจดัการของเสีย และความสามารถในการเลียงตวัเองไดข้องเมือง เพือให้เมืองมี

งบประมาณในการดาํเนินกิจการพฒันาต่างๆ  

 จากปัจจยัขา้งตน้ การพฒันาอย่างยงัยืนจะเกิดขึนได้ตอ้งมีการพฒันาอย่างบูรณาการ 

(Integrated Development) ให้มองภาพรวมของเมืองเป็นสําคญั ไม่เนน้หรือให้ความสําคญัเรืองใด

เรืองหนึง แต่ตอ้งพยายามให้ความสําคญักบัทุกเรือง เชือมประสานการทาํงานให้เกิดผลร่วมกนั    

จึงจะทาํใหเ้กิดการพฒันาทีสมดุล  

การประยกุตแ์นวคิดการพฒันาทียงัยืน อาจสรุปไดว้า่ แนวคิดนีถูกนาํไปใชป้ระยุกตก์บั

การจดัการการเกษตร การพลงังาน และการท่องเทียว ทีให้ความสําคญัต่อการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรพืนฐานทีสามารถต่อยอดให้เกิดการแปรสภาพเพือสร้างคุณประโยชน์หรือ
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มูลค่าเพิมแก่สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพือการคงอยูข่องปัจจยัพืนฐานในการผลิตให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นพืนฐานทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

นอกจากนียงัได้นําไปประยุกต์ใช้ในการวดัความยงัยืนของเมือง ซึงพบว่าเมืองทีมีความยงัยืน

สามารถพิจารณาไดจ้ากความยงัยืนทางสังคมและวฒันธรรม ซึงวดัจากการดาํรงอยูข่องประชากร 

การดาํรงอยูข่องสังคมและวฒันธรรม คุณภาพชีวติทีดีของประชาชน ความเขม้แข็งของพลเมืองและ

ชุมชน ความยงัยืนทางเศรษฐกิจ ซึงวดัได้จากความมนัคงทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ทีเป็น

ธรรม ความยงัยืนทางด้านสิงแวดล้อม ซึงวดัได้จากความคงอยู่ของสิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 

ความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากรอยา่งเท่าเทียม ความยงัยนืทางดา้นจิตวญิญาณ ซึงวดัไดจ้ากการ

เก็บรักษาจิตวิญญาณของเมือง การสืบทอดปรัชญา ความเชือ และภูมิปัญญาทอ้งถิน ความเขม้แข็ง

ขององค์กรศาสนา ความยงัยืนทางการเมืองการปกครอง ซึงวดัได้จากการมีธรรมาภิบาล การมี

นโยบายระดับชาติและเมืองทีเกือหนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างย ังยืน การมีผงัเมืองทีมี

ประสิทธิภาพ ความสามารถในการเลียงตวัเองของเมือง และประสิทธิภาพในการจดัการของเสีย 

 

 แนวคิดการพฒันาทยีงัยนืของประเทศไทย 
 แนวคิดการพฒันาทียงัยืนของประเทศไทย มีการประยุกต์ใช้ควบคู่กับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้ไดจุ้ดมุ่งหมายของการพฒันาทีตอ้งสร้างดุลภาพทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างเกือกูลกนั เพือให้ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและ

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน จาํแนกออกเป็น 3 มิติ โดยมิตินิเวศ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์ และสามารถพลิกฟืนให้กลบัคืนสภาพเดิมให้ไดม้ากทีสุด อาจทาํ

ไดด้ว้ยการชะลอการใช้ การฟืนฟู การทดแทนการใช้อย่างเหมาะสม เพือให้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มมีการพฒันาทียงัยนื มิติเศรษฐกิจ เป็นใชท้รัพยากรธรรมชาติเพือเป็นทุนในการผลิต 

ทีคาํนึงถึงการรักษาทุนให้คงอยู่และไม่ทาํให้ทุนนนัสร้างผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ซึงอาจทาํได้

ดว้ยการพยายามใช้พลงังานสะอาด หากในกรณีทีไม่อาจหลีกเลียงไดแ้ต่ตอ้งสามารถควบคุมได ้

โดยไม่ใหเ้กิดมลพิษเกินขีดความสามารถทีธรรมชาติจะบาํบดัได ้เพือการพฒันาให้เกิดการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจ ทีสามารถสร้างความพอเพียงและมีความต่อเนือง เพือตอบสนองความต้องการ

พืนฐานของประชาชนและขจดัความยากจนได้ มิติสังคม เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม    

ทงัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพือให้เกิดการกระจายผลผลิตและการบริโภคระหว่างกนั ด้วยการสร้าง
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ระบบทีเป็นธรรม คนในสังคมไดบ้ริโภคสิงทีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และตอ้งให้สมาชิก

ในสังคมเกิดความเท่าเทียมในการเขา้ถึงการบริโภค เพือควบคุมไม่ให้เกิดช่องวา่งทางสังคม หรือ

ความเหลือมลาํทางสังคม (ภาณี ชนาธิปกรณ์, 2548:40-41)  

 จากยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 

10 (พ.ศ.2550-2554) ไดมี้ส่วนสนบัสนุนแนวคิดขา้งตน้ เนืองจากไดก้าํหนดเป้าหมายการพฒันาที

ใหค้วามสาํคญัความหลากหลายทางชีวภาพ เชือมโยงกบัทุนทางสังคม โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถิน 

และวธีิการดาํรงชีวิตของชุมชน ให้เป็นทรัพยากรทุนทีสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการนาํมา

สร้างมูลค่าเพิมของผลผลิตทงัการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ โดยใช้ “เศรษฐกิจบน

พืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” เป็นแนวทางเสริมสร้างทุนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีสาํคญั โดยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมีความเชือมโยง

กบัการพฒันาทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมอย่างมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยเป็นทงัปัจจยั 

(Means) และผลลพัธ์ (Ends) ทุนทางเศรษฐกิจ ไดมี้การใชท้รัพยากรดิน นาํ ป่าไม ้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สินแร่ มาเป็นวตัถุดิบและปัจจยัเอืออาํนวยต่อการผลิต ผลลพัธ์จากการผลิต และทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดยตรงไดเ้กิดประโยชน์ต่อทุนทางสังคม ทาํให้คนในสังคมมี

กินมีใช้ และมีความอุดมสมบูรณ์มาอย่างต่อเนือง แต่ดว้ยปัจจยัการพฒันาเศรษฐกิจไดส่้งผลให้มี

การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งสินเปลือง เกิดการแยง่ชิงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร เกิดปัญหา

สิงแวดลอ้มทีกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และไดเ้กิดผลลพัธ์โยงไปถึงผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของสังคมเช่นกนั แต่ดว้ยทุนทางสังคม โดยเฉพาะทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญาซึงยงัคงอยู่

กบัวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ไดมี้ส่วนทาํให้เกิดกลไกลทางสังคมในการพยายามแกไ้ขปัญหา 

ด้วยการสร้างจิตสํานึกเชิงอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์กิจกรรมในการฟืนฟูและคืนทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติให้กบัสังคม เช่น การบวชป่า สืบชะตานาํ การทาํประมงพืนบา้น การทาํสวน  

สมรม  ดังนันจึงควรสร้างความสมดุลระหว่างทุนทุนเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม  และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีการเชือมโยงผลประโยชน์ร่วมของการมีการใช้และ

การรักษาทุนทงั 3 ทุนไว ้ตงัแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึงประเทศ (โชติมา จุธากรณ์, 

2548:75-77) 



24 
 

  

 ในขณะเดียวกนัสํานกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(2546:9-11) ไดพ้ิจารณาถึงการพฒันาทียงัยืนของแต่ละกลุ่มคนหรือแต่ละประเทศ ซึงต่างมีวิถี

และบริบททีแตกต่างกนัออกไป ขึนอยูก่บัพืนฐานของทุนทีมีอยู่ สําหรับประเทศไทยมีทุนทรัพยากรทีมี

คุณค่า ทงัทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนมนุษย์ ขณะเดียวกันยงัมีทุนทางปัญญา รวมทงัทุนทาง

วฒันธรรมและจารีตประเพณีทีดีงามอีกดว้ย การพฒันาประเทศไทยไปสู่ความยงัยืนในอนาคต

ไดจ้าํเป็นตอ้งสํารวจเพือรู้ทุนของตวัเอง และนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กบัการพฒันา

ประเทศ การพฒันาทียงัยืนในบริบทไทยทีสอดคลอ้งกบัทิศทางในกระแสโลก ควรตอ้งเป็นการ

พฒันาทีทําให ้เกิดดุลยภาพของมิติต ่างๆ  ทังการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน ดว้ยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณทีระบบนิเวศสามารถฟืนตวั

กลบัสู่สภาพเดิมได ้และปล่อยมลพิษออกสู่สิงแวดลอ้มในระดบัทีระบบนิเวศสามารถดูดซับและ

ทาํลายมลพิษนันไดด้ว้ย คือ การใช้แล้วไม่หมดไป (renewable) มีมาแทนที และใช้ไม่มากเกินขีด

ความสามารถของระบบนิเวศในการผลิตทดแทนได ้  เ พือคงความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การพฒันาเศรษฐกิจอย่างยงัยืน ด้วยการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้

เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความสมดุลและกระจายความมงัคงั เอือประโยชน์ต่อคน

ส่วนใหญ่ และตอ้งเป็นการเติบโตทียงัยนืไดใ้นระยะยาว และการพฒันาสังคมเพือการพฒันาทียงัยืน 

ด้วยการพฒันาคนและสังคม ให้เชือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิงแวดล้อมอย่างสมดุล ให้ความสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของคนให้มีคุณภาพ สามารถรู้เท่า

ทนัการเปลียนแปลง มีจิตสํานึก พฤติกรรมและ วิถีชีวิตทีไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรและผลประโยชน์จากการพฒันาอยา่งทวัถึงและเป็น

ธรรม  มีบทบาทส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  และรู้จักการใช้ทุนทางสังคมและทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูม่าประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

แนวคิดการพัฒนาทียงัยืนของประเทศไทย  อาจสรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติมี

ความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัจจยัในการสร้างสังคมทีอุดม

สมบูรณ์ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติไดท้าํลายฐานเศรษฐกิจของสังคม พร้อมทงัปรับเปลียน

วิถีการดาํเนินชีวิตและสร้างปัญหาความขดัแยง้จากการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

สิงแวดล้อมทีเสือมโทรมลงได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามยัของประชาชน 
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ดงันนั การพฒันาทียงัยืนของไทยควรยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” ด้วยการมีระบบ

บริหารจดัการทียึดหลกัความสมดุลยงัยืน การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วม

ของคนในสังคม เพือสร้างดุลยภาพอย่างเกือกูลกัน ของ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน ดว้ยการเพิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ การ

ชะลอการใช้การฟืนฟูทดแทนการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การ

พฒันาเศรษฐกิจอย่างยงัยืน ด้วยการขยายตวัทางเศรษฐกิจทีเพียงพอและต่อเนือง มีการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความสมดุลและกระจายความ

มงัคงั เอือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และการพฒันาสังคมเพือการพฒันาทียงัยืน มีการกระจาย

ผลผลิตและการบริโภคอยา่งเป็นธรรม ไม่เกิดความเหลือมลาํทางสังคม พฒันาคุณภาพคนไทยให้

รู้เท่าทนัการเปลียนแปลง ไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การเขา้ถึงทรัพยากรและ

ผลประโยชน์จากการพฒันา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม การนาํทุนทาง

สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
แนวคิดการพฒันาชุมชน 

การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการพฒันาทีมีการวางแผน การจดัการทรัพยากรของ

ชุมชนมาใช้เป็นเครืองมือในการพฒันาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อนัมีเป้าหมายหลกัเพือ

ประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในชุมชน คาํนึงถึงผลกระทบอย่างเป็นระบบและรอบคอบก่อนการ

ตดัสินใจในการพฒันาทอ้งถิน เช่น ผลกระทบดา้นบวก และดา้นลบ ในตวับุคคล ครอบครัว กลุ่ม

คน องคก์รชุมชน สังคม เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายเพือเปลียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในดา้น

ต่าง ๆ ให้ดีขึน โดยตอ้งเริมจากการทาํให้ประชาชนตระหนกัในศกัยภาพของตนเอง  ว่ามีความรู้ 

ความสามารถ มีความสาํคญัในการเป็นส่วนหนึงของผูน้าํไปสู่การเปลียนแปลงของชุมชน มีศกัดิศรี

ของตนเองในการกลา้คิด กล้าแสดงออกเพือประโยชน์สาธารณะ อนัจะนาํไปสู่พฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอในการพฒันาชุมชน นาํไปสู่การบรรลุความใฝ่ฝันหรือความ

ตอ้งการของตนเองได้ กระบวนการพฒันาชุมชนต้องเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้

สามารถเรียนรู้ทีจะแกไ้ขปัญหาและหาหนทางในการตอบสนองความตอ้งการดว้ยการพึงพาตนเอง

ใหไ้ด ้และเมือประชาชนมีความพึงพอใจในชีวิตของตนเองในการอยูใ่นชุมชนแห่งนนั จะส่งผลให้
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ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดีและส่งผลให้ชุมชนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ (ทิพยสุ์ดา พุฒจร, 

2550:110) 

 

ความหมายของการพฒันาชุมชน 
นักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายของการพฒันาชุมชน ทีอาจมีแนวคิดใน

กระบวนการพฒันาทีต่างกนัแต่เป้าหมายการพฒันาไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ของ สุภาพ    

เชาวลิต (2524 : 18) ไดใ้ห้ความสําคญัในการนิยามความหมายการพฒันาชุมชนเพือการพฒันาคน

เป็นสําคญั กล่าววา่ การพฒันาชุมชน คือ “การพฒันาความคิด ความสามารถของประชาชนในการ

ทาํงานร่วมมือกนัระหวา่งเจา้หนา้ทีของรัฐบาลกบัประชาชน และระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง เพือ

ปรับปรุงตนเองและชุมชนไปสู่ความเจริญกา้วหน้าทงัในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามยั 

และขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม อนัจะนาํไปสู่ความมนัคงของประเทศในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย” ซึง สนธยา พลศรี (2533 : 44) มีแนวคิดการพฒันาทีทุกฝ่ายตอ้งมีส่วนร่วม 

โดยให้ความหมายการพฒันาชุมชน “เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในทุกๆ ดา้น โดยประชาชนและมีหน่วยงานอืน ๆ ทงัภาครัฐบาลและเอกชนเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุน” โดย เฉลียว บุรีภกัดีและคณะ (2545:70) ไดใ้ห้ความหมายการพฒันาชุมชนทอ้งถินที

เนน้เป้าหมายของการพฒันาชุมชน “การทาํให้การดาํเนินชีวิตของหมู่คนซึงตงัถินฐานหรืออาศยัใน

ชุมชนท้องถินมีความเจริญโดยทีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทังด้านกายภาพและด้าน

ศิลปวฒันธรรม อนัเป็นปัจจยัสําหรับการดาํเนินชีวิตมีความเจริญควบคู่ไปดว้ย” ในขณะที โกวิท 

พวงงาม (2553:132) ไดใ้หค้วามหมายการพฒันาชุมชน หมายถึง “การเปลียนแปลง การสร้างสรรค์

ปรับปรุงอยา่งมีกระบวนการ (Process) และเป็นการเปลียนแปลงอยา่งมีโครงสร้างและแบบแผน 

(Planed and Structured Change) หรือมีการกาํหนดทิศทางเป้าหมายทีแน่นอน (Ultimate Goal)      

ทีอาจเป็นได้ทงัการกระทาํของภาครัฐและภาคเอกชนหรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ

เอกชน ทงันีเพือยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นต่างๆ ให้ดีขึน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพ 

อนามยั วฒันธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพือให้มีความสามารถทีจะพึงตนเองได ้ใน

ขณะเดียวกนัยงัอาจหมายถึง การเรียนรู้และการธาํรงไวซึ้งทุนทางสังคมทีชุมชนมีมาตงัแต่ดงัเดิม 
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คือ ภูมิปัญญา ระบบนิเวศ ความเชือ ค่านิยม วฒันธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพนัธ์ุ ศาสนา 

และภาษาอีกดว้ย” 

จากการที วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559:14-15) ไดท้าํการศึกษาความหมายของคาํวา่ “การ

พฒันาชุมชน” จากนกัวิชาการหลายท่าน มีขอ้สรุปสาระสําคญัทีพยายามแยกแยะให้เห็นประเด็น

ต่างๆ ทีสอดแทรกอยู่ในความหมายได้อย่างน่าสนใจ หากมองเชิงเป้าหมาย การพฒันาชุมชน           

“เป็นการเปลียนแปลงสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนหรือชุมชนทงัดา้นวตัถุและจิตใจ หรืออาจ

จดัแบ่งเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้ดีขึน เชิงกระบวนการ เป็นการยึดหลกัการมีส่วน

ร่วมของประชาชน พร้อมกบัสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความคิดริเริมและร่วมมือกนัช่วยเหลือตวัเอง 

โดย หน่วยงานของรัฐคอยให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการ รวมทงัการเปิดโอกาสให้หน่วยงานของ

ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทร่วมดว้ยผา่นทางกิจกรรมพฒันาต่างๆ อยา่งมีขนัตอน ทงันี คาํวา่ พฒันา

ชุมชน ไม่ใช่การนําคาํว่า พัฒนา กับคําว่า ชุมชน มาอธิบายเชือมโยงกัน แต่เป็นคาํเดียวทีมี

ความหมายของตวัเองโดยเฉพาะ การพฒันาชุมชนเป็นคาํทีมีความหมาย เป้าหมาย ปรัชญา แนวคิด 

หลกัการ และการดาํเนินงานทีแตกต่างไปจากคาํวา่พฒันาโดยทวัไป เช่น ปรัชญาการพฒันาชุมชน

มุ่งพฒันาและให้ความสําคญักับคน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ให้ประชาชน

ช่วยเหลือตวัเอง และปกครองตวัเอง โดยรัฐคอยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แต่การพฒันา

โดยทวัไปมุ่งพฒันาทางวตัถุ เศรษฐกิจ หรือพืนทีเป็นหลกั ไม่ใหค้วามสําคญักบัประชาชนเท่าทีควร 

มีส่วนสาํคญัทาํใหป้ระชาชนตอ้งพึงพิงสังคมเมืองหรือรัฐหรือบุคคลภายนอกชุมชน”  

 ความหมายการพฒันาชุมชน อาจสรุปไดว้า่ หมายถึง กระบวนการการเปลียนแปลงและ

พฒันาอย่างมีโครงสร้างและแบบแผน ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน พฒันาความคิดและ

เรียนรู้ของประชาชนให้สามารถทาํงานร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชน และระหว่างประชาชน

ดว้ยกนัเอง ให้สามารถพึงตนเองได ้ด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี

ความเจริญก้าวหน้าทงัในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามยั และขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรม โดยทีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นปัจจยัสําหรับการดาํเนินชีวิตมี

ความเจริญควบคู่ไป  

 

   



28 
 

  

  เป้าหมายของการพฒันาชุมชน 

  จากการศึกษาเป้าหมายของการพฒันาชุมชน ของไพฑูรย ์เครือแก้ว (2518:239) ได้

กล่าวถึงเป้าหมายของการพฒันาชุมชนไวว้า่ “มุ่งหวงัจะพฒันาบุคคล กลุ่มบุคคล ปรากฏการณ์และ

สิงแวดลอ้มทางวตัถุและสังคมของหมู่บา้น” ซึงสอดคลอ้งกบั วรัิช วรัิชนิภาวรรณ  (2532:10) ทีระบุ 

“เป้าหมายสูงสุดของการพฒันาชุมชน คือ การพฒันาคนในชุมชนให้มีทงัคุณภาพและคุณธรรม

ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” โดย สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2535:29) ระบุถึง “การพฒันาคน 

หมายถึง การกระทาํใดๆ ทีทาํให้คนเป็นคนฉลาดเฉลียวขึน หรือทาํให้คนเป็นคนทีมีคุณภาพ 

นอกจากนี การพฒันาคนยงัหมายรวมถึงการพฒันาความรู้สึกนึกคิด กิริยามารยาท บุคลิกลกัษณะ 

นิสัยใจคอ ความชาํนาญ รสนิยมของคนดว้ย” ซึงไม่ต่างไปจาก โกวิท พวงงาม (2553:160-162)      

ทีให้ความสําคัญของเป้าหมายการพฒันาคน และได้ระบุเป้าหมายของการพฒันาชุมชน มี 2 

ประการ สรุปไดด้งันี 

  1. การพฒันาคนให้มีความสุข มีเป้าหมายในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทงัดา้นร่างกาย 

ความคิด อารมณ์ และจิตใจ กล่าวคือ การทาํให้คนมีสุขภาพกายทีแข็งแรง มีความคิดทีจะประมาณ

ตน มีความพอเพียงในการดาํเนินชีวิต คิดอยา่งเขา้ใจสัจธรรมของชีวิต มีอารมณ์แจ่มใส และมนัคง 

ไม่มีความเครียด และมีจิตใจทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอือเฟือเออาทรต่อผูอื้น เป็นตน้ 

 2. การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ชุมชนทีเขม้แขง็มีลกัษณะดงันี 

 2.1 มีจิตสํานึกชุมชน การทาํให้คนในชุมชนมีความเขา้ใจถึงความแตกต่างของคน 

และการสร้างการยอมรับศกัยภาพซึงกนัและกนั ให้มีจิตสํานึกส่วนรวม มีความรู้สึกร่วมของการ

เป็นเจา้ของชุมชน มีการร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

 2.2 มีจิตวิญญาณชุมชน การทาํให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกชุมชน พฒันาสู่การมีจิต

วิญญาณชุมชน ด้วยการใช้สิงทียึดเหนียวทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ระบบความสัมพนัธ์ของ

เครือญาติ และความเชือต่างๆ ของชุมชนมายึดโยงจิตใจคนในชุมชนให้เกิดความรู้สึกรักและหวง

แหนชุมชน เกิดการรวมพลงัเพืออาสาทาํงานใหแ้ก่ชุมชน 

 2.3 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การทาํให้คนในชุมชนตระหนกัถึงความสําคญัของ

การเรียนรู้ ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ เกิดการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

หรือเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพือนํามาแลกเปลียนความรู้ระหว่างกนัของสมาชิกในกลุ่มต่างๆ    
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ของชุมชน เขา้สู่กระบวนการนาํสิงทีเรียนรู้มาเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการคิด ตดัสินใจ และการ

ดาํเนินกิจกรรมของชุมชนร่วมกนั  

2.4 มีองค์กรชุมชนเขม้แข็ง การทาํให้คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกนั เพือร่วมกนั

แกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนร่วมกนั ดว้ยการมีจิตสํานึกชุมชน จิตวิญญาณชุมชน และการเรียนรู้

ร่วมกนั ทาํใหมี้ส่วนผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มเกิดประโยชน์ทีแทจ้ริงแก่ชุมชน 

2.5 มีการจดัการชุมชนทีดี การทาํให้คนในชุมชนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการ

จดัการตนเอง เพือให้สามารถจดัการและพฒันากลุ่ม และชุมชน ด้วยการมีระบบการวางแผน      

การดาํเนินงาน และการประเมินผลการงานพฒันาชุมชน ทีมีประสิทธิภาพ 

2.6 มีเครือข่ายชุมชน การทาํใหค้นในชุมชนสามารถเชือมโยงการสือสารและความ

ร่วมมือกบักลุ่มและองคก์รต่างๆ ให้เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนทีมีการแลกเปลียนเรียนรู้ และการร่วม

พลงัการดาํเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนั 

2.7 มีภาวะผูน้าํชุมชน การทาํให้ผูน้าํชุมชนเปิดรับความคิดเห็นของคนในชุมชน

อยา่งกวา้งขวาง มีบทบาทการเป็นคนกลางประสานความคิดและเชือมโยงความคิดของคนในชุมชน 

และองค์กรต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของการทาํ

ประโยชน์เพือชุมชนร่วมกนั 

2.8 เป็นชุมชนพึงตนเองได้ การทาํให้คนในชุมชนมีศกัยภาพเพียงพอต่อการ

พึงตนเองได ้เพือให้ชุมชนยงัคงรักษาและสร้างความมนัคงดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

สังคมและวฒันธรรมของชุมชนไดต่้อไป 

2.9 เป็นชุมชนสงบสุข การทาํให้คนในชุมชนมีความสุขในการดําเนินชีวิต 

บรรยากาศชุมชนมีความสงบสุข เพราะคนในชุมชนมีคุณธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบกนั หาก

ชุมชนทาํใหค้นในชุมชนอยูไ่ดอ้ยา่งสบายใจเช่นนี ยอ่มสะทอ้นถึงการเป็นชุมชนทีเขม้แขง็ 

2.10 เป็นชุมชนยงัยืน การทาํให้คนในชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และทรัพยากรต่างๆทีมีในชุมชนให้

คงอยูเ่พือประโยชน์แก่คนรุ่นต่อไปในชุมชน 

นอกจากนีการพฒันาชุมชน ยงัมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสําคญัของชุมชน โดย       

แสงอรุณ  กนกพงศ์ชยั (2548:222) เสนอไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาความยากจน หรือความอด
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อยากของประชาชน เป็นปัญหาทีเกียวขอ้งกบัปากทอ้งของคนในชุมชน ตงัแต่การมีขอ้จาํกดัในการ

ผลิตซึงสาเหตุอาจเกิดจากการไม่มีทีดินทาํกิน การขาดแคลนนาํเพือทาํการเกษตรและการดาํเนิน

ชีวิต รวมถึงการไม่มีงานทาํไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดาํรงชีพ ปัญหาความไม่รู้ หรือการด้อย

การศึกษาของประชาชน เป็นปัญหาทีคนในชุมชนไม่ไดเ้รียนหนงัสือ หรือขาดความรู้พืนฐานใน

การดาํเนินชีวติ แมภ้าครัฐจะให้ความสําคญัและไดพ้ยายามกระจายโอกาสทางการศึกษา แต่ความรู้

ทีถ่ายทอดไปไม่อาจนาํมาใช้ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงันันปัญหาความไม่รู้ ในระดบั

ชุมชน อาจแกไ้ขดว้ยการพฒันากลไกการถ่ายทอดและการขดัเกลาทางสังคมให้คนในชุมชนไดมี้

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถินเพือให้สามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต และ

ปัญหาความเจบ็ป่วย หรือปัญหาสุขภาพของประชาชน เป็นปัญหาทีสาเหตุเกิดจากความไม่รู้ในการ

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ทาํให้คนในชุมชนตอ้งไปพึงพาแพทยเ์พือการรักษา  และมีจาํนวน

ผูป่้วยมากขึนอยา่งต่อเนืองส่งผลใหภ้าครัฐไดแ้กไ้ขปัญหาดว้ยการสร้างโรงพยาบาลกระจายไปตาม

พนืทีต่างๆ และมีการผลิตบุคลากรทางการแพทยม์ากขึน โดยไม่ไดมี้การส่งเสริมให้คนในชุมชนได้

เรียนรู้ทีจะป้องกนัและรักษาสุขภาพดว้ยตนเอง  

 เป้าหมายของการพฒันาชุมชน อาจสรุปไดว้า่ เป็นการพฒันาคนในชุมชนใหมี้ทงัคุณภาพ

และคุณธรรมในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และการพฒันาคนให้มีความสุข รวมถึงการ

พฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง ทาํให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกชุมชน มีจิตวิญญาณชุมชน เป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง มีการจัดการชุมชนทีดี มีเครือข่ายชุมชน มีภาวะผูน้ําชุมชน     

เป็นชุมชนพึงตนเองได้ เป็นชุมชนสงบสุข เป็นชุมชนยงัยืน ทีสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน 

ความไม่รู้ หรือภาวการณ์ดอ้ยการศึกษาของประชาชน และความเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพของ

ประชาชนได ้

 

 หลกัการพฒันาชุมชน 
หลกัการพฒันาชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549:16-17) ได้ชีให้เห็นถึงกระบวนการ

สําคัญทีต้องนําไปเป็นแนวทางการพัฒนา  มีแนวคิดว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ

เปลียนแปลงทีมีการวางแผนหรือตงัใจไวก่้อน ด้วยการให้คนในชุมชนเป็นผูว้างแผน กาํหนด

เป้าหมาย ทิศทาง ระยะเวลา และขนัตอนการดําเนินงาน  ซึงการพฒันาชุมชนนันต้องมีความ
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สอดคล้องกบัขีดความสามารถในการดาํเนินการด้วยตนเองได้ของคนในชุมชน และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัแนวนโยบายของรัฐ ดว้ยการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนโดยเนน้การเปลียนแปลงทาง

ทศันะและแนวคิดให้ถูกตอ้ง เพือนาํไปสู่การเปลียนแปลงทีส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จกัวิธี

ช่วยตนเองโดยใชพ้ลงักลุ่มเป็นสาํคญั ซึงสามารถดาํเนินการดว้ยการสร้างกระบวนการทีส่งเสริมให้

ประชาชนมีความคิดริเริมในการพฒันาชุมชนของตนเอง สร้างกระบวนการทีอาศยัความร่วมมือ

ระหว่างประชาชนกับประชาชนและประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ด้วยการ

ผสมผสานความรู้ความสามารถของบุคคลหลายสาขาเขา้ด้วยกนั เสริมด้วยกระบวนการทีอาศยั

ความช่วยเหลือทางวสัดุอุปกรณ์และวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกชุมชนเมือจาํเป็น

หรือเกิดขีดกําลังความสามารถของชุมชน  โดยกระบวนการพัฒนาต้องพิจารณาถึงสังคม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิน และภูมิปัญญาชาวบา้นทีทาํ

การพฒันา ทีสําคญัตอ้งเป็นกระบวนการพฒันาทีใชห้ลกัการและแนวทางของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นพืนฐานในการดาํเนินงาน เพือให้มีการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในชุมชนมาใช้ประโยชน์และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนให้มาก

ทีสุด พฒันาให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ทีดีขึนทงัดา้นวตัถุและจิตใจ หรือทงัดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และการสร้างกระบวนการสู่การสร้างผลประโยชน์ของการพฒันาที

แทจ้ริงแก่คนส่วนใหญ่ในชุมชน 

 โดย ธีรพงษ์ แกว้หาวงษ์ (2543:45-49) ไดมี้ขอ้เสนอเชิงยุทธวิธีในยุทธศาสตร์การ

พฒันาชุมชนทีสําคญั ด้วยยุทธวิธีการพึงตนเอง จากการพฒันาชุมชนทีผ่านมาประชาชนมีการ        

พึงผูอื้นมาโดยตลอด เมือตอ้งเผชิญกบัปัญหาทีเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์ ภาครัฐซึงเป็นหน่วยงาน

ทีคอยช่วยเหลือประชาชนกลบัไม่ได้ให้ความสําคญัเขา้มาช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้

กลายเป็นประสบการณ์สาํคญัทีทาํให้ประชาชนเรียนรู้ทีจะใชค้วามพยายามปรับตวัเพือความอยูร่อด

ด้วยตนเอง บนความรู้ทีตนเองพอมีอยู่ ทาํให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการไม่สามารถพึงพารัฐได ้          

จึงจาํเป็นตอ้งปรับเปลียนวิถีการดาํรงชีวิตจากแบบแผนการอยูดี่กินดีมาเป็นแบบแผน “การอยูพ่อดี

กินพอดี” หรือ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดาํริ โดย เสรี พงศพ์ิศ (2546:66-67) ไดข้ยาย
ความวา่ เศรษฐกิจพอเพียง การดาํรงชีวิตแบบพอเพียงให้สามารถอยู่ในชุมชนได ้ตอ้งสร้างความ

พอเพียงหลายระดบั ตงัแต่ระดบัครอบครัว ระดบักลุ่ม และระดบัชุมชน ซึงระดบัครอบครัวถือเป็น
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ส่วนสาํคญัทีสุด หากสมาชิกในครอบครัวรู้จกัพอเพียง และสามารถพึงตนเองได ้จะทาํใหส้มาชิกใน

ครอบครัวมีกินมีใช้แบบพออยู่พอกินดว้ยตนเอง เมือทุกครอบครัวอยู่ได ้จะเกิดการเอืออาทรและ

พึงพาอาศยักนัตามศกัยภาพทีแต่ละครอบครัวมี การผลิตเพือการยงัชีพดว้ยการทาํเกษตรผสมผสาน

เมือมีความเพียงพอแลว้ สามารถเพิมการผลิตทีไม่เกิดขีดความสามารถของแต่ละครอบครัว เป็นการ

ทาํเท่าทีทาํได ้ดว้ยทุนและแรงทีมีอยู ่ไม่ก่อหนีสิน ทาํอยา่งพอใจและพอเพียง จะสามารถนาํผลผลิต

ไปขายสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว หากครอบครัวต่างๆในชุมชนสามารถทาํไดเ้ช่นนี จะส่งผลให้

เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนมีความมนัคงได ้ลดความเสียงของการเกิดปัญหาต่างๆตามมา 

 การพฒันาชุมชนตอ้งอยู่บนพืนฐานของวฒันธรรมชุมชน ซึงวฒันธรรมชุมชน เป็น

ตวักาํหนดแบบแผนพฤติกรรม ความคิด ความเชือของคนในชุมชน หากนําวฒันธรรมมาเป็น

เครืองมือสร้างความเป็นหนึงเดียวของคนในชุมชน จะส่งผลใหเ้กิดพลงัการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชน เกิดการนาํภูมิปัญญาหรือความรู้ทีคนในชุมชนเห็นคุณค่ามาเป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหา

และพฒันาชุมชนของตน ผ่านกลไกการรวมกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชนทีหลากหลาย         

โดยภาครัฐตอ้งปรับตวัมาเป็นส่วนหนึงของการให้ความร่วมมือในการพฒันาชุมชน และให้อาํนาจ

ชุมชนในการจัดการด้วยตนเองเป็นสําคัญ ได้เป็นส่วนสําคัญในการลดบทบาทการให้ความ

ช่วยเหลือภาครัฐ ทาํให้ชุมชนเรียนรู้ทีจะเพิงตนเอง มีความเขม้แข็ง และมีอาํนาจในการจดัการ

ตนเอง รวมถึงอาํนาจในการต่อรองภาครัฐหรือภาคส่วนต่างๆ เพือรักษาประโยชน์ของตน  

 หลักการพฒันาชุมชน อาจสรุปได้ว่า การสร้างกระบวนการเปลียนแปลงพฒันาให้

ประชาชนในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ทีดีขึน มีการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และ

สร้างประโยชน์แก่ชุมชน การปรับเปลียนวถีิการดาํรงชีวติสู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง  การปรับเปลียน

แบบแผนการผลิตเพือยงัชีพ มีการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเนน้การส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนรู้จกัวธีิช่วยตนเองโดยใชพ้ลงักลุ่มเป็นสาํคญั การรวมกลุ่มเพือจดัตงัองคก์รชุมชนหรือองคก์ร

ชาวบา้น เพือสร้างความเขม้แข็งและอาํนาจต่อรองของภาคประชาชน การส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความคิดริเริมในการพฒันาชุมชนของตนเอง การพฒันาทีตอ้งพิจารณาถึงสังคมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิน และภูมิปัญญาชาวบา้น การพฒันาทีใช้

หลกัการและแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขเป็น

พืนฐาน  และการคืนอาํนาจในการจดัการทรัพยากรทอ้งถินให้แก่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
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ทรัพยากรอย่างยงัยืน การผสมผสานความรู้ความสามารถของบุคคลหลายสาขาเขา้ดว้ยกนั และ

ผลประโยชน์ของการพฒันาเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน  

 
ความเข้มแข็งของชุมชน 
หลกัการของความเข้มแข็งของชุมชน 
นกัวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงหลกัการของความเขม้แข็งของชุมชน โดย ทศันีย ์

ลกัขณาภิชนชัช (2545:24) ได้มีแนวคิดว่า การพฒันาประเทศเพือให้เกิดความเข้มแข็งได้นัน         

สิงสําคญัต้องให้โอกาสชุมชนต่างๆในประเทศได้สะท้อนปัญหาและความตอ้งการของตนเอง 

เพือให้การพฒันาทงัด้านสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิงแวดล้อมของประเทศมีความ

มนัคง การทีชุมชนจะสามารถเป็นส่วนหนึงของการพฒันาประเทศไดน้นั  ชุมชนตอ้งเรียนรู้และทาํ

ให้ชุมชนของตนมีความเขม้แข็ง ดว้ยการรวมกลุ่มคนในชุมชน ทีมีจิตสํานึกเพือส่วนรวม มีความ

สามคัคีกนั มีการใหค้วามสาํคญัของการเรียนรู้ผา่นกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ของคนในชุมชน 

และเครือข่ายชุมชน ลว้นมีส่วนพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้มีความเขม้แข็งได ้ซึง เสน่ห์ จามริก 

(2550:36) ไดชี้ให้เห็นวา่ ความเขม้แข็งของชุมชน ดว้ยการนาํตน้ทุนและความรู้ของชุมชนมาสร้าง

ให้เกิดความเขม้แข็งขึนมา  เพือเป้าหมายให้เกิดความสามารถในการพึงตนเองได ้มีความเขม้แข็ง

พอทีจะรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงและจดัการป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก ให้คนในชุมชนสามารถ

ดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ 

สอดคล้องกับแนวคิดชุมชนเข้มแข็งและพึงตนเองของ เสรี พงศ์พิศ (2546:25-27) 

ชุมชนเขม้แข็งเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเพือนาํไปสู่การพึงตนเองไดข้องชุมชน 

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมทีจะเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพือการดาํเนินการจดัการ การพฒันา 

และการแกไ้ขปัญหาของชุมชน รวมถึงการตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระดว้ยตนเอง มีการจดัการทุนทาง

ธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน

อยา่งมีประสิทธิภาพ บนพืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล ซึงชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการและร่วม

รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม นอกจากนี เสรี พงศ์พิศ (2548:31-32) ได้ให้แนวคิดของความ

เข้มแข็งของชุมชนเพิมเติม โดยชุมชนเข้มแข็งเป็นผลของกระบวนการพฒันาทีใช้ภูมิปัญญา

ชาวบา้นมามีส่วนวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเอง ทาํให้ชาวบา้นรู้วิธีการดาํเนินการศึกษาและเก็บ



34 
 

  

ข้อมูลชุมชน  การรู้จกัวางแผนพฒันาชุมชน และดาํเนินการตามแผนพฒันาชุมชนด้วยตนเอง         

ซึงตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ทีอาจตอ้งใช้เวลายาวนานอย่างต่อเนือง ดงันนั การสร้างชุมชน

เขม้แขง็ตอ้งเริมจากการคน้พบศกัยภาพของตนเอง คน้พบภูมิปัญญาของตนเอง คน้พบแนวทางทีจะ

พฒันาตนเองจากทุนเดิมทีมีอยู ่และสร้างกระบวนการทางปัญญา เพือใหค้นในชุมชนเกิดปัญญาจาก

การเรียนรู้ นาํไปสู่การพฒันาตนเอง พฒันาสู่ความสามารถแกไ้ขปัญหาทุกครัวเรือน และในระดบั

ชุมชน 

หลกัการของชุมชนเขม้แขง็ อาจสรุปไดว้า่ เป้าหมายของความเขม้แข็งของชุมชนคือการ

พฒันาความสามารถการพึงตนเองบนฐานความรู้และฐานตน้ทุนของชุมชน ดว้ยการรวมตวัของ

ประชาชนเป็นชุมชนทีเขม้แข็ง มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรักความสมานสามคัคีกนั     

มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกนัและกบัเครือข่ายประชาชนทีต่างชุมชน มีการช่วยเหลือเกือกูล

และแบ่งปันผลประโยชน์ทีร่วมกนัสร้างสรรค์ขึน ซึงลกัษณะของชุมชนเขม้แข็ง เป็นชุมชนทีมี

ศกัยภาพและกาํลงัพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสู่เป้าหมาย สู่ภาวะการพึงตนเอง เป็นชุมชนเรียนรู้

และพร้อมทีจะเรียนรู้ ไม่นงัรอรับความช่วยเหลือจากภายนอก แต่ลุกขึนมาแสวงหาทางออกดว้ย

ตวัเอง ชุมชนตดัสินใจไดอ้ย่างเป็นอิสระ จดัการทุนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จดัการชุมชน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส โดยชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลของ

กระบวนการพฒันาทีอาศยัภูมิปัญญาชาวบา้นทีรู้จกัวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเอง รู้จกัเก็บขอ้มูล

ชุมชนดว้ยตนเอง รู้จกัวางแผนแม่บทและดาํเนินการตามแผนนนัดว้ยตนเอง  

 

หลกัการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ทศันีย ์ลกัขณาภิชนชชั (2545:30) ไดใ้ห้แนวคิดในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนมี

วิธีการทีหลากหลายขึนอยู่กบัมุมมองและแนวคิดของผูส้ร้างกระบวนการ แต่สิงทีสําคญัคือการ

สร้างความพร้อมระดบับุคคลของคนในชุมชน ใหส้ามารถเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดความเขม้แข็งของ

ชุมชน ดว้ยการทาํให้คนในชุมชนมี “จิตวิญญาณ” เขม้แข็ง ดว้ยการมีจิตวิญญาณความเป็นตวัเอง     

มีความพร้อมต่อสู้กบัการดาํเนินชีวติอยา่งสมศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์ปฏิบติัตนตามกรอบกติกา

ของสังคมอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม มี “จิตสาธารณะ” ทีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกวา่ส่วนตน 

สิงเหล่านีสถาบนัทางสังคม ได้แก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา เป็นตน้   
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ตอ้งมีบทบาทสําคญัในการทาํหนา้ทีขดัเกลาทางสังคมให้เกิดขึน ซึงความเขม้แข็งของชุมชนมีแฝง

อยูใ่นตวับุคคลทีเรียกวา่ “ศกัยภาพ” หรือความสามารถทีแฝงเร้นอยู ่หากส่งเสริมให้แต่ละบุคคลมี

ความมนัใจในตนเองจนเกิด “ความเขม้แขง็ทางจิตใจ” และมีความรู้ความสามารถในการกระทาํดว้ย

ความถูกตอ้ง เหมาะสม จนเกิด  “ความเขม้แข็งทางการปฏิบติั” ซึงหากแต่ละบุคคลในชุมชนไดรั้บ

การพฒันาลกัษณะนี และโดยเฉพาะมีอยู่ในตวัผูน้าํชุมชน จะมีส่วนสําคญัในการร่วมผลกัดนัให้

ชุมชนมีความเขม้แขง็ไดอ้ยา่งยงัยนื โดย เสน่ห์ จามริก (2551:31) ไดเ้สนอเพิมเติมวา่ นอกจากนีตอ้ง

สร้าง “เอกภาพ”  ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดพลงัทีมีความเป็นหนึงเดียว 

และรวมถึงความเป็นเอกภาพร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชุมชน จะมีส่วนผลักดัน

ร่วมกบั ภูมิปัญญาทอ้งถิน และตน้ทุนทางทรัพยากรไดมี้ความเขม้แข็งพอทีจะทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง

สามารถคุม้ครองการคุกคามจากภายนอกได ้  

นอกจากนี ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543:65) มีแนวคิดว่า กระบวนการของชุมชนทีจะ
สามารถสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนได ้ตอ้งทาํให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกนั โดยเฉพาะ

การรู้จกัชุมชนของตนเอง และปัญหาของชุมชน เพือให้สิงทีไดจ้ากการเรียนรู้สามารถนาํมาใชเ้ป็น

ข้อมูลเพือหาวิธีแก้ปัญหาของชุมชน และการพัฒนาต้องให้ความสําคัญต่อระบบการศึกษา 

สาธารณสุข สิงแวดลอ้ม การจดัสรรทรัพยากร ระบบสวสัดิการและกฎหมาย ซึงตอ้งมาจากการคิด

ขึนมาร่วมกันของคนในชุมชน หากชุมชนมีการพฒันาจนมีความเข้มแข็งชุมชนจะสามารถ

พึงตนเองได้และเกิดการพฒันาทียงัยืน แต่ทงันี กลไกการพฒันาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทาง

การเมือง ระบบการจดัสรรทรัพยากร ระบบตวัแทนทอ้งถิน ระบบการวางแผนพฒันาทอ้งถิน ระบบ

การจดัการทรัพยากรทอ้งถิน การจดัสรรภาษีและงบประมาณ ระบบความร่วมมือและความเป็น

ประชาคม ประชาสังคม ต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมจดัการให้เป็นระบบทีมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั จะเป็นส่วนสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการสร้างดุลย

ภาพทางการพฒันา 

กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งอาจกระทาํได ้โดยอาศยักระบวนการทีสําคญั    

4 ขนัตอน (ธีรพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2543:65-84) ดงันี 

1. การเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล  กระบวนการนีให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาศกัยภาพของผูน้าํและประชาชน เพือให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ดว้ยการพฒันาให้มี
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ความสามารถพงึตนเอง มีความเสียสละ คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  มีความมุ่งมนั ตงัใจ ขยนั 

กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น  เคารพความคิดเห็นของผูอื้น สามารถทาํงานเป็นทีมได ้      

สิงเหล่านีหากไดรั้บการพฒันาจะสามารถสร้างความพร้อมในการมีส่วนร่วมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน ซึงมีการดาํเนินการดงันี  

1.1 การคน้หาทรัพยากรบุคคล เป็นการแสวงหาคนทีมีความพร้อม มีความสนใจ 

และเป็นผูป้ระสบปัญหา ให้เขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการ ซึงอาจเป็นผูน้าํทีเป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ และประชาชนทวัไป  

 1.2 เนือหาสาระ เป็นการกาํหนดเนือหาของขอ้มูลทีใชน้าํเสนอให้คนในชุมชนได้

เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจตวัตนของชุมชนร่วมกนั ไดแ้ก่  

1.2.1 สภาพชุมชน เป็นขอ้มูลเกียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน การ

เปลียนแปลงของชุมชน สภาพปัญหาชุมชน และผลกระทบจากการพฒันาภายนอกทีส่งผลต่อ

ชุมชน เป็นตน้ 

1.2.2 วิถีของชุมชน เป็นข้อมูลเกียวกับความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 

ความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติ วธีิการจดัการความขดัแยง้ของชุมชน แนวคิดในการพึงพาตนเอง

ของชุมชน เป็นตน้ 

1.2.3 ความรู้ความเชียวชาญดา้นอาชีพเพือการดาํรงชีวิต เป็นขอ้มูลเกียวกบั

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน การใช้ทุนและการใช้ทรัพยากรเพือการทาํอาชีพ การพฒันา

อาชีพ เป็นตน้ 

1.2.4 ความรู้สุขภาพและคุณภาพชีวิต เป็นขอ้มูลเกียวกบัสภาพสุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพ การป้องกนั การรักษา และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงการให้บริการ

สุขภาพ การเขา้ถึงบริการ และการส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานสาธารสุข เป็นตน้  

1.2.5 ส่งเสริมอุดมการณ์และวฒันธรรมชุมชน เป็นขอ้มูลเกียวกบัอุดมการณ์

และวฒันธรรมทีส่งผลต่อการรวมกลุ่มแกไ้ขปัญหาของชุมชน ความตระหนกัในสํานึกความเป็น

ชุมชน ความรู้สึกเอืออาทรต่อสังคม และความผกูพนัต่อชุมชน เป็นตน้ 

1.3 วิธีการถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดความรู้มีความแตกต่างขึนอยูก่บัองคก์ร

ชุมชนทีทาํหนา้ทีในการถ่ายทอดความรู้ มีวธีิการถ่ายทอดความรู้ดงันี 
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1.3.1 การถ่ายทอดความรู้อุดมการณ์วฒันธรรม  ดว้ยวิธีการให้คนในชุมชน

ไดเ้รียนรู้ผา่นการร่วมพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน และการให้ความรู้ผา่นระบบการศึกษา เพือให้คน

ในชุมชนได้รู้จกัรากเหง้าของตนเอง ด้วยการให้ความรู้เรืองประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี 

ปรัชญา ความเชือ ซึงตอ้งเป็นความรู้ทีคนในชุมชนสามารถประยุกตใ์ช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตที

ดีขึนได ้ ซึงตอ้งสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติเพือการรักษาให้คงอยู ่

และการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํรงชีวติของคนในชุมชน  

1.3.2 การถ่ายทอดทกัษะทางสังคม ดว้ยวิธีการสร้างกิจกรรมหรือส่งเสริม

ใหค้นในชุมชนรวมกลุ่มและเขา้ร่วมกลุ่มมากขึน เพือสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมให้สามารถ

อยูร่่วมกนั และสามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ผา่นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรม สร้างเครือข่ายชุมชน 

และตอ้งเป็นการรวมกลุ่มทีดาํเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน 

1.3.3 ความรู้ความเชียวชาญดา้นอาชีพ ดว้ยการจดัการเรียนรู้ให้คนในชุมชน

ไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (Learning By Doing) ทงัทีเป็นการเรียนรู้ดว้ยกนัเองของคนในชุมชน 

หรือการมีผูมี้ประสบการณ์หรือผูมี้ความชํานาญมาเป็นผูถ่้ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ หรือการ

แลกเปลียนความรู้กบัเครือข่ายชุมชน หรือการจดัอบรมใหค้วามรู้ เป็นตน้ 

1.3.4 ดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวิต ดว้ยการจดัการเรียนรู้ผา่นการถ่ายทอด

ความรู้ดา้นอาหารสมุนไพร อาหารส่งเสริมสุขภาพ ยาสมุนไพรและการรักษาแบบพืนบา้นลว้นเป็น

ภูมิปัญญาทีมีการสืบทอดต่อกันมาในชุมชน และความรู้ทีถ่ายทอดต้องเป็นความรู้ทีสามารถ

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวติและการพฒันาตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน 

2. การกาํหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพฒันาทางเลือกเพือดาํเนินกิจกรรม
เป็นกระบวนการทีมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และผูที้เกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 

ด้วยการร่วมมองเห็นถึงปัญหา และแนวทางการพฒันาทีจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้วิธี

การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพือให้มีขอ้มูลเพียงพอในการกาํหนดปัญหาทีแทจ้ริง และพฒันาสู่

การกาํหนดทางเลือกใหเ้กิดกิจกรรมพฒันาต่างๆ ซึงมีกระบวนการทีสาํคญั ดงันี 

 2.1 กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เป็นกระบวนการทีมุ่งให้ชุมชนมี

ความสามารถในการเขา้ใจชุมชนตนเอง สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา การจดัลาํดบั
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สําคญัของปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพือเป็นฐานขอ้มูลพฒันาสู่การวางแผนแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชน บนขีดความสามารถและศกัยภาพของตนเอง มีขนัตอนดงันี 

2.1.1 การทาํให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล ดว้ยวิธีการต่างๆ     

ทีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม เช่น การให้ขอ้มูลผ่านการตอบแบบสํารวจ การ

สอบถามผ่านการสนทนา การให้คาํปรึกษาหารือผา่นการสะทอ้นถึงปัญหาและความตอ้งการของ

ชุมชน เป็นตน้ 

2.1.2 ศึกษาทรัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชน เป็นการศึกษาเพือคน้หาทรัพยากรทีมี

คุณค่าของชุมชน ดว้ยการศึกษาแนวทางการดาํเนินงานของกลุ่มสังคม และผูน้าํกลุ่ม เพือคน้หาคนที

มีความพร้อม มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาชุมชน และรวมถึงคนที

มีความสาํนึกรักทอ้งถิน และความตอ้งการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถิน และตอ้งศึกษาคน้หาสิงที

อยู่เบืองหลังของคนทีมีส่วนผลักดันศักยภาพออกมา เช่น ภูมิหลัง ภูมิรู้ ภูมิธรรม วฒันธรรม 

ประเพณี ค่านิยม ความเชือของทอ้งถิน เป็นตน้ 

2.1.3 การพฒันาทางเลือกเพือดาํเนินกิจกรรม เป็นกระบวนการทีให้โอกาส

คนในชุมชนและผูเ้กียวขอ้งไดน้าํขอ้มูลและความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน มาทาํการ

พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ดว้ยการให้มีการแสดงความคิดอย่างกวา้งขวาง ทงัการเห็นดว้ย

และไม่เห็นดว้ย รวมทงัวิเคราะห์ไปถึงความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการ ขอ้จาํกดัและโอกาสของ

ชุมชน จนสามารถพฒันาไปสู่การกาํหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาชุมชนในปัจจุบนั 

และรองรับการเปลียนแปลงและการพฒันาในอนาคต  

3. การดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมของชุมชน ซึงอาจมีความหลากหลายของกิจกรรม แต่กิจกรรมนีตอ้งเกิดจากความตอ้งการ 

ความสนใจ และการมีเป้าหมายร่วมกนัของคนในชุมชน ซึงจะมีส่วนสําคญัให้คนในชุมชนได้

ร่วมกนัแสดงออกในการคิดวิเคราะห์ คิดกิจกรรม ร่วมจดัการและดาํเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์

ตามเป้าหมายทีกําหนด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจดัการร่วมกันของคนในชุมชน และ

เชือมโยงสู่เครือข่ายความร่วมมือหลายฝ่ายทีทาํงานร่วมกบัชุมชน มีการดาํเนินการดงันี 

 3.1 การจดัองคก์รและการบริหารจดัการ ดว้ยการจดัตงัองคก์ร หรือคณะกรรมการ 

คณะทาํงาน ใหเ้ป็นกลุ่มสังคมทีร่วมรับผดิชอบในการบริหารจดัการชุมชน ซึงอาจมีการจดัตงัขึนมา
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ใหม่ หรือพฒันามาจากองค์กรเดิมทีมีอยู่ในชุมชน ทีให้ความสําคัญในการแสดงบทบาทการ

ประสานเชือมโยงความร่วมมือระหวา่งองคก์รและคนในชุมชน 

 3.2 ส่งเสริมการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการให้โอกาสคนในชุมชนและผูที้

เกียวกบัการพฒันาชุมชนทุกฝ่าย ได้เขา้มามีส่วนร่วมวางแผนการพฒันา ให้ชุมชนมีทิศทางการ

พฒันาของตนเอง ดว้ยการกาํหนดวสิัยทศัน์และเป้าหมาย การวางแผนร่วม การระดมทรัพยากร การ

แบ่งบทบาทหน้าที การจดัระบบการติดตามประเมินผลการพฒันา และการสรุปบทเรียนจากการ

พฒันาร่วมกนั 

 3.3 การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ ดว้ยการให้คนในชุมชนและทุกฝ่ายที

เกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลของการดาํเนินงานพฒันาต่างๆ เพือให้ชุมชนสามารถ

ประเมินความสําเร็จ เห็นถึงปัญหา อุปสรรค เพือให้สามารถปรับแนวทางการดาํเนินงานพฒันาให้

ดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ 

 3.4 พหุภาคีจดัระบบสนบัสนุนกระบวนการและแผนงานโครงการขององค์กร

ชุมชน ด้วยการทาํงานร่วมกนัแบบพหุภาคี คือ หลายฝ่ายประสานความร่วมมือและดาํเนินงาน

ร่วมกนั ด้วยการกาํหนดบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน ธุรกิจ นักวิชาการ 

นกัพฒันา สือมวลชน รวมทงัองคก์รปกครองทอ้งถิน ให้มีบทบาทกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน และ

ร่วมดาํเนินการกบัชุมชน เพือใหชุ้มชนสามารถพฒันาตนเองไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเกิดการพฒันาศกัยภาพและ

การเรียนรู้ ผา่นการแลกเปลียนเรียนรู้และประสบการณ์กบัสังคมภายนอก เพือให้มีศกัยภาพในการ

จดัการตนเองและรู้เท่ากนัการเปลียนแปลงภายนอก ดว้ยการปฏิบติัดงันี 

 4.1 ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิดการรวมตวัของกลุ่มต่างๆ ดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุน

การร่วมกลุ่มของคนในชุมชนในการดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ซึงอาจเป็นการรวมกลุ่มเพือ

การเกษตร การประกอบอาชีพ การจดัการหรืออนุรักษ์สิงแวดลอ้มของชุมชน ซึงหากชุมชนมีการ

รวมกลุ่มสังคมจาํนวนมาก จะส่งผลใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือเชือมโยงในระดบัชุมชนทอ้งถิน 

 4.2 พฒันาความเป็นประชาคมอาํเภอ จงัหวดั ดว้ยการเชือมโยงเครือข่ายกลุ่มสังคม

ระดบัชุมชนทอ้งถิน สู่ระดบัอาํเภอ และจงัหวดั เป็นการขายพืนทีทางสังคม ให้เกิดการแลกเปลียน

เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาชุมชนกนัอยา่งกวา้งขวางมากขึน 



40 
 

  

 4.3 ส่งเสริมขบวนการเคลือนไหวประชาสังคม ดว้ยการพฒันาความเป็นเครือข่าย

สังคมทีให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ความสําคัญต่อการตรวจสอบการ

ดาํเนินงานพฒันาทีเป็นของส่วนรวม และการวิเคราะห์หรือสะท้อนถึงผลกระทบต่อส่วนรวม 

เพือให้การเคลือนไหวของประชาสังคมไดมี้ส่วนส่งเสริมให้งานพฒันาเกิดประโยชน์ทีแทจ้ริงแก่

ส่วนรวมและทาํใหก้ารพฒันาเกิดดุลยภาพ 

หลกัการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  อาจสรุปได้ว่า การทาํให้คนในชุมชนมี     

จิตวิญญาณในความเป็นตวัเอง ปฏิบติัตนตามกรอบกติกาของสังคมอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม มีจิต

สาธารณะทีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตน ซึงตอ้งมีการพฒันาอบรมสังสอนสืบต่อ

กนัมาจากสถาบนัสังคมต่างๆ การผนึกพลงัในชุมชนทอ้งถินให้เกิดความเป็นเอกภาพ ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตาํบลกบัชุมชนทอ้งถิน ทาํให้พลงัของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตน้ทุนทาง

ทรัพยากรมีความเข้มแข็งพอทีจะคุ้มครองการคุกคามจากภายนอกได้ และการมีภาวะผูน้ําทีดี 

สามารถร่วมกนัทาํให้ทงัชุมชนมีความเขม้แข็งได้อย่างยงัยืน การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

ส่งผลให้ชุมชนเป็นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และ

ระบบทุนของชุมชนให้พึงตนเองไดแ้ละยงัยืน นาํไปสู่การจดัสรรทรัพยากรทีเป็นของประชาชน

อยา่งแทจ้ริง เกิดระบบความร่วมมือและความเป็นประชาคม ประชาสังคม จะทาํใหส้ังคมโปร่งใส มี

การเรียนรู้ร่วมกนัเพือสร้างดุลยภาพทางการพฒันา โดยกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง

กระทาํไดด้ว้ยการเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล  เพือใหผู้น้าํหรือแกนนาํ และประชาชน

สามารถพึงตนเอง มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ การ

กาํหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพฒันาทางเลือกเพือดาํเนินกิจกรรมกระบวนการศึกษา

และวิเคราะห์ชุมชน และการพฒันาทางเลือกเพือดาํเนินกิจกรรม ภายใตค้วามร่วมมือจากทุกฝ่ายที

เกียวข้องในชุมชน การดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  ริเริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

หลากหลาย มีการจดัการร่วมกันภายใต้ความสัมพนัธ์ในแนวระนาบ เรียนรู้และสรุปบทเรียน

ร่วมกนั และการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ชุมชนตอ้งเปิดตนเองเขา้สู่การแลกเปลียนเรียนรู้กบั

สังคมภายนอกเพือใหมี้ความรู้และประสบการณ์ทีเท่าทนัการเปลียนแปลง  
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การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 
นกัวิชาการหลายท่านไดนิ้ยามความหมายของการมีส่วนร่วมทีต่างให้ความสําคญัของ

บทบาทคนและองคก์รทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ซึง ไพรัตน์  เดชะรินทร์  (2527:6 ) ได้

ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง “กระบวนการทีรัฐบาลทําการส่งเสริม  ชักนํา  

สนับสนุน  และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทงัในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม 

มูลนิธิ และองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ  ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในเรืองหนึง หรือหลาย

เรืองร่วมกนั เพือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาทีกาํหนดไว”้ โดยความหมายของ เสน่ห์  

จามริก (2537:31  ) สามารถขยายความเพิมเติมไดว้า่  “การมีส่วนร่วมของประชาชนทีแทจ้ริง คือการ

ทีประชาชนมีโอกาสอย่างมีอิสระ  ปราศจากการแทรกแซง  ครอบงาํ  บงัคบั  ให้ได้พฒันาขีด

ความสามารถของตนในการจดัแจงใชค้วบคุม ระดมทรัพยากรและปัจจยัการผลิตทีมีอยูใ่นชุมชนมา

ใชป้ระโยชน์เพือการดาํรงชีพตามความจาํเป็นอย่างสมศกัดิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม  เป็นการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้และภูมิปัญญาซึงแสดงออกในรูปของการตดัสินใจทีจะกาํหนดวิถีชีวิต

ของตนอยา่งเชือมนั  เพือเป้าหมายแห่งการพึงตนเองไดใ้นทีสุด”  

ซึง เฉลียว บุรีรักษ์และคณะ (2545:113) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที

สอดคลอ้งกบัแนวคิดขา้งตน้วา่ “การมีส่วนร่วมเป็นการเขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัของกลุ่มบุคคลทีมีส่วน

ไดส่้วนเสียในทุกขนัตอนของโครงการพฒันา การมีส่วนร่วมตอ้งให้ผูรั้บการพฒันาเขา้มามีส่วน

กระทาํให้เกิดการพฒันา มิใช่เป็นผูรั้บการพฒันาตลอดไป เป็นการเกือหนุนให้เกิดการพฒันาที

แทจ้ริงและถาวร ซึงอาจกล่าวไดว้า่การมีส่วนร่วม  คือการทีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขา้ไปมี

ส่วนในการตดัสินใจ ในการกาํหนดนโยบายพฒันาทอ้งถิน  อนัเป็นกระบวนการขนัตน้ของการ

วางแผนในการพฒันาท้องถินทีเป็นทีอยู่อาศัยในการดํารงชีวิตของตน หลังจากทีได้กําหนด

วตัถุประสงคแ์ละแผนงานร่วมกนั  และปฏิบติังานตามแผนงานของโครงการร่วมกนัแลว้  ยงัมีส่วน

ร่วมในการรับประโยชน์ รวมทงัมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆของทอ้งถิน” และ 

อภิชยั พนัธเสน (2539:151-162 อา้งถึงใน ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2543:138) มีแนวคิดวา่ การมีส่วน
ร่วม “เป็นการใหโ้อกาสประชาชนแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการพืนฐานของตน ดว้ยการช่วยเหลือ

ซึงกนัและกนัตามประเพณีดงัเดิม มีการใช้วฒันธรรมและการสือสารทีสอดคลอ้งกบัการพฒันา    
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อนันาํไปสู่ความสามารถดาํเนินการพฒันาดว้ยตนเองได้” ซึง พงษ์ธร ธญัญสิริ (2552:39) สรุปให้

เขา้ใจถึงความหมายการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการหลายคน การมีส่วนร่วมโดยสรุปจึงหมายถึง 

“การเขา้ไปไดรั้บอาํนาจทีจะคิดทาํมากขึน ไม่ว่าในเรืองการเมือง หรืออาํนาจในการตดัสินใจทีจะ

ดาํเนินการใดๆ ตอ้งร่วมกนัอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียม และควรมีส่วนร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริง 

อยา่งเขม้แขง็ ตอ้งร่วมตงัแต่ขนัแรกของกระบวนการ จนถึงขนัสุดทา้ยของโครงการ และการมีส่วน

ร่วมมกัเป็นเรืองทีผูด้อ้ยโอกาสขอแบ่งอาํนาจจากผูที้มีอาํนาจเหนือกวา่เพือปรับปรุงวิถีชีวิตของตน

ใหดี้ขึน” 

ความหมายของการมีส่วนร่วม อาจสรุปไดว้า่ การเขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัของกลุ่มบุคคลที

มีส่วนไดส่้วนเสียในทุกขนัตอนของโครงการพฒันา ผา่นกระบวนการส่งเสริม  สนบัสนุน และ

สร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน สามารถมีส่วนตดัสินใจ  กาํหนดนโยบายพฒันา  แกไ้ขปัญหา

ความตอ้งการพืนฐานของตน ดว้ยการช่วยเหลือซึงกนัและกนัตามวฒันธรรมของชุมชน ให้สามารถ

พฒันาด้วยตนเองได้ ซึงประชาชนตอ้งมีโอกาสอย่างมีอิสระ เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากการ

แทรกแซง  ครอบงาํ  บงัคบั ดว้ยการพฒันาบนขีดความสามารถของตนในการระดมทรัพยากรและ

ปัจจัยการผลิตทีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ตามความจาํเป็น มีกระบวนการเรียนรู้และใช ้         

ภูมิปัญญาในการตดัสินใจอยา่งเชือมนั เพือเป้าหมายแห่งการพึงตนเองไดใ้นทีสุด  

 
หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประชาชนมีบทบาทสําคญัในการมีส่วนร่วมการพฒันาชุมชน ดว้ยการตดัสินใจกาํหนด

ความต้องการของตนเอง ได้มีส่วนเสริมพลังอาํนาจให้ประชาชนใช้ความสามารถทีตนมีอยู ่          

มาดาํเนินการจดัการทรัพยากร การตดัสินใจและควบคุมกิจกรรมต่างๆ มากขึน ทาํให้เป็นโอกาสให้

ประชาชนสามารถพฒันาขีดความสามารถของตนเองมากขึนตามลาํดบั ส่งผลให้ชุมชนสามารถ

พฒันาการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม (ปกรณ์ ปรียากร, 2530:64 อา้งถึงใน ปาริชาติ วลัย

เสถียร, 2543:137) และจากการทีประชาชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการควบคุม

การใชแ้ละกระจายทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนปัจจยัการผลิตทีมีอยูใ่นสังคม เพือให้เกิดประโยชน์

ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจ  ซึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนพฒันาการรับรู้ สติปัญญา และความสามารถใน
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การตดัสินใจ กาํหนดชีวิตดว้ยตวัเอง ซึง กองพฒันาเกษตรทีสูง (2545:9-11) ได้เสนอแนวทางใน

การพฒันาให้เกิดการมีส่วนร่วม สามารถทาํได้โดยต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของ

ประชาชนเป็นจุดเริมตน้ของกิจกรรม หากกิจกรรมเป็นเรืองใหม่สําหรับประชาชน ตอ้งใช้เวลา

กระตุน้ความสนใจ ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนจนยอมรับความจาํเป็นและประโยชน์ทีจะ

ได้รับ กิจกรรมต้องดําเนินการเพือสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก  ปลูกฝังทศันคติ พฤติกรรมทีเห็นแก่ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั แนว

ทางการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนตอ้งคาํนึงถึงขีดความสามารถของประชาชนในการทาํงาน

ร่วมกนั และมีศกัยภาพเพียงพอทีจะไม่พึงพาภายนอก ทีตอ้งเกิดจากการสร้างความสํานึกการเป็น

เจา้ของกิจกรรมและความสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง กิจกรรมพฒันาทีนาํเขา้ไปในชุมชนตอ้ง

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม สภาพชุมชน ทรัพยากรชุมชน และขนบธรรมเนียมประเพณี การ

เริมต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู ้นําชุมชน ทีชาวบ้านเคารพนับถือ เพือให้เป็นผู ้เริมต้นพูดคุยกับ

ประชาชนในชุมชนให้มาสนใจและเห็นความสําคญั การดาํเนินงานตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมทุกขนัตน้ ตงัแต่การหาขอ้มูล การคน้หาปัญหา และการกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

รวมถึงการตดัสินใช้ทรัพยากรทีมีขีดจาํกัดให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทงัมีการร่วมกัน

ดาํเนินการจดัการพฒันาระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 นอกจากนี ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2546:1-3) มีแนวคิดว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน  

(Public Participation) มีความสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิงต่อการพฒันาทียงัยืน”  การผลกัดนั

ใหป้ระชาชนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของ เกิดความตอ้งการอยากเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยความสมคัร

ใจ และการใหโ้อกาสแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมดาํเนินงานพฒันาดว้ยตนเอง ตงัแต่การร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์  จะส่งผลให้การพฒันามีความยงัยืน ซึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชนประกอบดว้ย  ขนัตอน ดงันี 

 1. ร่วมรับรู้ เป็นขนัตอนแรกของการมีส่วนร่วม ทีตอ้งทาํให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหา

นโยบายและแผนงานพฒันาต่างๆ ทีถูกต้องชัดเจน ซึงประชาชนมีสิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารตาม

รัฐธรรมนูญ (People and Community Right to Know)  

 2. ร่วมคิด เป็นขนัตอนทีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงออกดว้ยการแสดงความคิดเห็น

อย่างกวา้งขวาง  เพือให้สามารถเกิดแนวทางการแก้ปัญหา และการตดัสินใจร่วมกัน (Decision 
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Making) โดยเริมจากการมีส่วนร่วมขนัตน้ (Initial Decision) ดว้ยการศึกษาแสวงหาความตอ้งการที

แทจ้ริง และวิธีการทีจะทาํให้สามารถเขา้ไปเป็นส่วนหนึงของการร่วมโครงการ จากนนัจึงนาํไปสู่

การมีส่วนร่วมในขนัเตรียมการ (Ongoing Decision) ดว้ยการวิเคราะห์เพือจดัลาํดบัความสําคญัของ

ปัญหา แลการกาํหนดแนวทางหรือโอกาสในการแกไ้ขปัญหา ตามดว้ยขนัตอนการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจปฏิบติัการ (Operation Decision) ดว้ยการให้โอกาสประชาชนทีมีความพร้อม และ

อาสามาทาํงานเขา้มามีส่วนตดัสินใจในการเลือกดาํเนินโครงการ  

 3. ร่วมทาํ ด้วยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Implementation) เป็นการให้โอกาส

ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงานตามโครงการทีไดต้ดัสินใจเลือกแลว้ ทาํให้มีส่วนผลกัดนั

ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วมของการเป็นเจา้ของโครงการทีตอ้งร่วมกนัดาํเนินการให้บรรลุผล 

ซึงสามารถแสดงถึงการมีส่วนร่วมไดห้ลายลกัษณะดงันี 

3.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ดว้ยการมีส่วน

ร่วมในการออกแรง การเสียสละทรัพยสิ์น การให้วสัดุอุปกรณ์หรือสิงของ การให้ความรู้และการ

ใหค้าํแนะนาํ เป็นตน้  

3.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Administration and 

Coordination) ดว้ยการมีส่วนร่วมสรรหาบุคคลทีมีศกัยภาพมาทาํงานให้บรรลุเป้าหมายทีกาํหนด 

การมีส่วนร่วมการประสานงานการทาํงานร่วมกนัของผูที้เกียวขอ้ง และการมีส่วนร่วมในการให้

คาํแนะนาํปรึกษาการดาํเนินโครงการ  

3.3 การมีส่วนร่วมในการเขา้เป็นผูป้ฏิบติัในโครงการ (Programmer Enlistment 

Activities) ดว้ยการสมคัรใจอาสาเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํงาน และมองประโยชน์ของการมีส่วน

ร่วมดาํเนินโครงการเพือประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and 

Evaluation) ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาํเนินโครงการ การตรวจสอบการ

ดาํเนินโครงการ และการประเมินผลสําเร็จของโครงการ รวมถึงผลลพัธ์ของโครงการวา่ก่อให้เกิด

ประโยชน์หรือไม่ นบัวา่เป็นขนัตอนสุดทา้ยทีสาํคญั ทีทาํใหรู้้ผลการดาํเนินโครงการของตนเอง 

4. ร่วมรับผลประโยชน์ ดว้ยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) ใน

โครงการ หรือกิจกรรม ซึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมนีมีดงันี 
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4.1 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในดา้นวตัถุดิบ (Material Benefits) เป็นการมี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในการไดรั้บการเพิมผลผลิต การมีรายได ้และการไดรั้บทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

4.2 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในดา้นสังคม (Social Benefits) เป็นการมีส่วน

ร่วมไดรั้บผลประโยชน์จากสังคม จากผลของการดาํเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ไดส่้งผลให้สังคม

เกิดการพฒันา ทงัดา้นการศึกษา การสาธารณูปโภคพืนฐาน การสาธารณสุข ประชาชนจึงไดรั้บ

ผลประโยชน์ผ่านองค์กรทางสังคม ซึงมีส่วนช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตทีดีขึนให้แก่ประชาชนใน

ชุมชน   

4.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในดา้นบุคคล (Personal Benefits) เป็นการมี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ทีแต่ละบุคคลไดรั้บ ไดแ้ก่  “ความนบัถือตนเอง (Self-Esteem) พลงัอาํนาจ

ทางการเมือง (Political Power) ความคุม้ค่าของผลประโยชน์ (Sense of Efficiency) เป็นตน้”  

 ดงันนั การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการพฒันาต่างๆ 

ได้มีส่วนสําคญัในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน ให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของ

โครงการ มีความผูกพนัในการร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

ส่งผลให้การมีส่วนร่วมนีมีส่วนผลกัดนัให้ประชาชนได้พฒันาศกัยภาพและความสามารถของ

ตนเอง และรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ และลด

ความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนไดใ้นชุมชน สิงทีสําคญัเมือประชาชนไดใ้ห้การยอมรับโครงการพฒันา

ร่วมกนั จะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความราบรืนและบรรลุเป้าหมายได ้ 

 ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบณัฑูร อ่อนดาํ (2536:67  ) ไดมี้สมมติฐานวา่ “ถา้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรืองต่างๆ แล้ว ประชาชนจะยินดีให้ความร่วมมือหรือมีพนัธกรณี 

 (Commitment    ) ในเรืองนนัๆ ทาํให้สามารถดาํเนินกิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปได”้ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีความสําคญัและประโยชน์อย่างยิง ทาํให้เกิดการพฒันาศักยภาพและคุณภาพของ

ประชาชน ทาํใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วม ตงัแต่การรู้ขอ้เท็จจริง คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ร่วม ไดแ้สดงความคิดเห็น การวางแผนการดาํเนินงาน การลงทุนและปฏิบติังาน และร่วมติดตาม

และประเมินผล ซึงการเขา้มามีส่วนร่วมนี จะส่งผลต่อการเกิดสํานึกรับผิดชอบ และมีบทบาทดว้ย

ความเต็มใจ  และ พงษธ์ร ธญัญสิริ (2552:47) มีแนวคิดสนบัสนุนไดว้า่ กระบวนการมีส่วนร่วมทาํ
ใหป้ระชาชนไดร่้วมดาํเนินกิจกรรมการต่างๆ ของส่วนรวม เป็นการทาํงานทีตอ้งอาศยัความสามคัคี
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และความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชน  ได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจใน

ความสามารถของตน เกิดความผูกพนัและมีความรักหวงแหนชุมชนของตน ภาพรวมได้สร้าง

บรรยากาศการเป็นครอบครัวทีเขม้แข็ง เนืองจากสมาชิกในครอบครัวทีอาจต่างคนต่างอยู่ ได้มี

ความรู้สึกร่วม และได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํงาน ส่งผลต่อการเป็นชุมชนเขม้แข็ง ทีมีการ

ช่วยเหลือและเอืออาทรต่อกนั ทาํใหชุ้มชนสามารถแกไ้ขปัญหาและการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื 

 หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน  อาจสรุปไดว้่า หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน ควร

ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาประชาชนใหมี้คุณภาพ ยดึหลกัความตอ้งการและปัญหาของประชาชน

เป็นจุดเริมต้นของกิจกรรม กิจกรรมต้องดําเนินการในลักษณะกลุ่มเพือสร้างพลังกลุ่มในการ

รับผิดชอบร่วมกนั ตอ้งคาํนึงถึงขีดความสามารถของประชาชน โดยไม่พึงพาภายนอก กิจกรรม

พฒันาตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสภาพชุมชน การเริมตน้กิจกรรมตอ้งอาศยัผูน้าํชุมชน 

ทีชาวบา้นเคารพนบัถือเป็นผูบุ้กเบิกชกันาํ และขนัตอนการดาํเนินงานตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ตงัแต่ตน้จนจบ ซึงประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) ร่วมรับรู้ ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน  รวมถึงนโยบายและแผนงานพฒันา 2) ร่วมคิด ร่วมกนัแกปั้ญหา ร่วมกนั

ตดัสินใจ และสร้างรูปแบบเพือแกไ้ขปัญหา 3) ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติัการดาํเนินงานตามโครงการและ

แผนงาน 4) ร่วมรับผลประโยชน์ ในโครงการหรือกิจกรรม 5) ร่วมติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล และการทาํให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นฝ่ายตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของ

ตนเอง เป็นการเสริมพลงัอาํนาจให้ประชาชนระดมขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากร การ

ตดัสินใจและควบคุมกิจกรรมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนพฒันาการรับรู้ สติปัญญา และ

ความสามารถในการตดัสินใจ  กาํหนดชีวิตดว้ยตวัเอง  เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทาง

เศรษฐกิจและสังคม  และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึก

ภาคภูมิใจในความสามารถของตน เกิดสภาพชุมชนแห่งการช่วยเหลือและเอืออาทรต่อกนั ส่งผลให้

ชุมชนนนัสามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้เขม้ทียงัยนื  
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แนวคิดการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 
 ความหมายของการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 
 พจนา สวนศรี (2546:14) ไดใ้ห้ความหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน หมายถึง 

“การท่องเทียวทีคาํนึงถึงความยงัยืนของสิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดย

ชุมชน จดัการโดยชุมชนเพือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพือให้

เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน” ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สินธ์ุ สโรบล (2546 : 12) ไดใ้ห้นิยามการ

ท่องเทียวโดยชุมชน หมายถึง “ทางเลือกในการจดัการท่องเทียวทีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดทิศทางของการท่องเทียวบนฐานคิดทีว่าชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้

ส่วนได้เสียจากการท่องเทียว โดยการนาํเอาทรัพยากรทีอยู่ในทอ้งถินดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของชุมชน มาใชเ้ป็นตน้ทุน

หรือปัจจยัในการจดัการท่องเทียวอยา่งเหมาะสม รวมทงัมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนให้มี

ความรู้ ความสามารถในการดาํเนินงานตงัแต่ การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุป

บทเรียนโดยเน้นในเกิดความยงัยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน และเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถิน ตลอดจน

คาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสําคญั” โดย พรเพ็ญ วิจกัษณ์ประเสริฐ 

(2549:6) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน “เพืออนุรักษแ์ละปกป้องทรัพยากร 

อนุรักษแ์ละฟืนฟูวฒันธรรม เผยแพร่วฒันธรรมอนัดีของชุมชน เป็นเครืองมือในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิต เป็นเครืองมือในการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความ

สามคัคีในชุมชน การเรียนรู้และแลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างนกัท่องเทียวกบัชาวบา้น และเป็น

การสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัชาวบา้นและหารายไดเ้ขา้กองทุนหมู่บา้น” ทงันี สินธ์ุ สโรบล (2547:12) 

ไดท้าํตารางเปรียบเทียบการท่องเทียวทวัไปกบัการท่องเทียวโดยชุมชน ดงันี 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบการท่องเทียวทวัไปกบัการท่องเทียวโดยชุมชน 

ประเด็นเปรียบเทยีบ การท่องเทียวทวัไป การท่องเทียวโดยชุมชน 
1.นกัท่องเทียว รักสบาย ไม่หลากหลาย          

ไม่ชอบเสียง ระมดัระวงั 

รักผจญภยั รับการศึกษาเรียนรู้ 

ชอบทดลอง 

2.แรงจูงใจในการเดินทาง พกัผอ่นชายทะเล ทศันาจร หาประสบการณ์ มองหา

โอกาสใหม่ ไม่จาํเจ สนใจใฝ่รู้

ในวถีิชีวติและวฒันธรรม 

3.ความถีในการเดินทางและ

การจดัการ 

ท่องเทียวในวนัหยดุยาว          

ใชบ้ริษทันาํเทียว เทียวเป็นกลุ่ม

ใหญ่ 

จดัการท่องเทียวเอง เป็นกลุ่ม

เล็ก ใชผู้เ้ชียวชาญเฉพาะ ไม่

ตามฤดูกาลธรรมชาติ 

4.ความตอ้งการ กินอาหารโรงแรม อาหารจาน

ด่วน กิจกรรมบนัเทิงยามราตรี 

อาหารทอ้งถิน สนใจ

วฒันธรรม วถีิชีวติ ความ

เป็นอยู ่

5.วตัถุประสงคข์องการ

ท่องเทียว 

รับผดิชอบสิงแวดลอ้ม 

เอกลกัษณ์ วฒันธรรมทอ้งถิน 

รับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้ม 

ทรัพยากร/ตอบสนองชุมชน 

6.ความเป็นเจา้ของ ไม่ไดก้าํหนดวา่ใครเป็นเจา้ของ ชุมชนเป็นเจา้ของร่วมกนั 

7.การจดัการท่องเทียว ไม่ไดก้าํหนดวา่ใครเป็น

ผูจ้ดัการ อาจเป็นส่วนราชการ

หรือบริษทันาํเทียว 

จดัการท่องเทียวเป็นกลุ่มเล็ก   

ใชค้นในชุมชนเป็นผูจ้ดัการ 

8.การเชือมโยงการท่องเทียว เนน้การท่องเทียวกบั

สิงแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เนน้การพฒันาแบบองคร์วม

ในการพฒันาคุณภาพชีวติให้

ยงัยนื 

 
 ความหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน สรุปไดว้่า การจดัการท่องเทียวทีคาํนึงถึง

ความยงัยนืของสิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ทีชาวบา้นทุกคนซึงเป็นเจา้ของทรัพยากรเขา้มามี

ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการท่องเทียวดว้ยตนเอง โดยการนาํเอาทรัพยากรทีอยู่ในชุมชน      
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ไม่วา่จะเป็นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของชุมชน มาใช้

เป็นต้นทุนโดยนําการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมาเป็นเครืองมือการพฒันาคุณภาพชีวิตและ

ศกัยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถการดาํเนินงานตงัแต่การตดัสินใจ การวางแผน 

การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน ให้สามารถฟืนฟู อนุรักษแ์ละปกป้องทรัพยากรและวฒันธรรม 

การเผยแพร่วฒันธรรมอนัดีของชุมชน สร้างความสามคัคีในชุมชน และสร้างรายไดเ้สริมให้กบัคน

ในชุมชน  

 
หลกัการของการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน “เกิดขึนจากความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ทุกคน

ในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ และผูที้รับผลประโยชน์จากการท่องเทียว

สูงสุดต้องเป็นคนในชุมชน ในขณะเดียวกันก็ต้องคาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรท่องเทียวอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบาํรุงรักษาอย่างดีทีสุด” (พรเพ็ญ วิจกัษณ์ประเสริฐ, 2549:1) ซึง 

พจนา สวนศรี (2546:12) และ พรเพญ็ วิจกัษณ์ประเสริฐ (2549:2) ไดร้ะบุถึงการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนมีจุดยนืทีใชก้ารท่องเทียวเป็นเครืองมือในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ของการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วฒันธรรม 

และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ชุมชนเป็นเจา้ของการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ชุมชน

เป็นผูจ้ดัการการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนด

ทิศทางการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของชุมชน การยกระดบั

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การมีความยงัยืนทางด้านสิงแวดล้อม การยงัคงเอกลกัษณ์และ

วฒันธรรมทอ้งถิน การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงเป็นกระบวนการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ก่อให้เกิด

การเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม การเคารพในวฒันธรรมทีแตกต่างและศกัดิศรีของความเป็น

มนุษย ์ การเกิดผลตอบแทนทีเป็นธรรมแก่คนในทอ้งถิน การมีรายไดเ้สริม ซึงไม่ใช่รายไดห้ลกั 

ชุมชนเป็นผูก้าํหนดรายได ้มีการกระจายรายไดสู่้สาธารณประโยชน์ของชุมชน การพฒันา เน้น

หลกัการพฒันาแบบองคร์วม  

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนจึงมีองค์ประกอบทีสําคญั 4 ประการ (พจนา สวนศรี, 

2546:15) ดงันี 
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1. ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ มีวิถี

การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพือการดาํรงชีพอยา่งพึงพากนั เพือให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ยงัคงอยู่อย่างยงัยืน  และการมีวฒันธรรมประเพณีทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถินแสดงถึงลกัษณะเด่น

ของทอ้งถิน 

2. องค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคม ซึงประกอบด้วยคนในชุมชน ปราชญ์หรือผูมี้

ความรู้ หรือทกัษะในเรืองต่างๆ มีการร่วมกลุ่มกนัเพือมีส่วนร่วมในการจดัการและพฒันาชุมชน 

โดย พรเพ็ญ วิจกัษณ์ประเสริฐ (2549:2) มีแนวคิดขยายความตรงนีไดว้า่ การทีประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวของชุมชน ได้มีส่วนสําคญัในการสร้างสํานึกการเป็นเจา้ของ

ร่วมกนั ทาํให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับ เกิดความรักหวงแหนชุมชน และมีความภาคภูมิใจใน

ชุมชนของตน 

3. การจดัการชุมชน ชุมชนมีการสร้างกฎและกติกาการจดัการสิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

และการท่องเทียว โดยชุมชนมีการรวมกลุ่มจดัตงัองค์กรในชุมชน เพือทาํหน้าทีจดัการท่องเทียว 

เพือใหก้ารท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การพฒันาชุมชน ทงัดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการกระจาย

ผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั โดย พรเพญ็ วิจกัษณ์ประเสริฐ (2549:5) ระบุวา่ การบริหารจดัการ

ท่องเทียว ตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนกบันักท่องเทียวเพือให้เกิดจิตสํานึก

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนร่วมกนั   

4. การเรียนรู้ ชุมชนมีการสร้างกิจกรรมการท่องเทียวเพือให้นกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้ถึง

วฒันธรรมทีแตกต่าง  มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชนและนกัท่องเทียว และรวมถึงการ

เรียนรู้ในการมีจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนให้แก่

นกัท่องเทียวและคนในชุมชน 

จากการสนับสนุนงานวิจยัเพือพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศในภาคเหนือรวม 36 

โครงการ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สาํนกังานภาคสามารถสรุปประสบการณ์การ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีไดจ้ากโครงการวจิยั (สินธ์ุ สโรบล, 2547:15-17) ดงันี 

1. การท่องเทียวโดยชุมชนในบริบทของพืนทีแหล่งทรัพยากรอนัหลากหลายของชุมชน 

เป็นการจดัการท่องเทียวทีให้ความสําคญัต่อระบบนิเวศทีเชือมโยงสู่ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 

วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ของชุมชน ดว้ยการมุ่งเนน้การอนุรักษสิ์งทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน และ
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การทาํให้คนในท้องถินมีความภาคภูมิใจและสํานึกในการอนุรักษ์สิงทีมีคุณค่าของชุมชนทัง 

ทรัพยากรธรรมชาติ วถีิชีวติ วฒันธรรม ประเพณี โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถินชาติพนัธ์ุ ทีมุ่งให้เกิดการ

เคารพศกัดิศรีและสิทธิการเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ การเคารพต่อความเชือ วฒันธรรม ประเพณี และ

พิธีกรรมของชาติพนัธ์ุของตน และรวมถึงพยายามการสือสารใหน้กัท่องเทียวเกิดการเขา้ใจและเห็น

คุณค่าในความเป็นชาติพนัธ์ุของตน 

2. การท่องเทียวโดยชุมชนบนบริบทของการจดัการ เป็นการจดัการท่องเทียวทีให้

ความสาํคญัของการจดัการทีมีความรับผดิชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้มและสังคม การมี

ระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดว้ยการอนุรักษ ์ป้องกนั รักษา และลดมลพิษ

ทีอาจส่งผลต่อชุมชน เพือให้เกิดการจัดการทียงัยืน นอกจากนียงัเน้นการควบคุมการจัดการ

ท่องเทียวใหเ้หมาะสม และการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเทียวให้แก่คนในชุมชน รวมทงัมี

การจดัการผลประโยชน์เพือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน  

3. การท่องเทียวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรม เป็นการจดัการ

ท่องเทียวทีให้ความสําคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ให้ทงัคนในชุมชน            

ผูป้ระกอบการ องค์กรเครือข่ายทีเกียวขอ้ง และนกัท่องเทียว นอกจากนีไดมุ้่งสร้างความตระหนกั

และมีจิตสํานึกทีถูกตอ้งเพือให้การจดัการทรัพยากรและแหล่งท่องเทียวมีความยงัยืน ด้วยการมี

ระบบให้การศึกษาเกียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทียว การสร้างเครือข่าย

การจดัการทรัพยากรหรือ จดัโปรแกรมการท่องเทียวทีสร้างสรรคแ์ละเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 4. การท่องเทียวโดยชุมชนในบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการตวัเอง เป็น

การจดัการท่องเทียวทีให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน ในการจดัการควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรและแหล่งท่องเทียวอยา่งมีคุณภาพ เพือให้

เกิดการกระจายรายได ้และการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 5. การท่องเทียวโดยชุมชนในมิติของการพฒันาองคก์รชุมชน เป็นการจดัการท่องเทียว

ทีใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทหนา้ทีอนุรักษฟื์นฟูธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื และการพฒันา

องค์กรชุมชนไปพร้อมกัน โดยใช้ฐานของวฒันธรรม จารีต ประเพณี ความเป็นชาติพนัธ์ุ เป็น

ตวักําหนดทิศทางการจัดการท่องเทียวเพือการพฒันาชุมชน และการอนุรักษ์ฟืนฟูธรรมชาติ

แวดลอ้มของชุมชน 
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 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึงของการพฒันา หรือเป็นทางเลือก

ใหม่ของการพฒันาทีมีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มและความยากจนของชุมชน การจดัการ

ท่องเทียวไดมี้ส่วนสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนให้สามารถนาํเงินมาใชด้าํเนินโครงการพฒันาของชุมชน 

ชุมชนจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในบริบทของตนเองทงัดา้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และสภาพแวดลอ้ม ทีมีส่วนเชือมโยงสัมพนัธ์กนัภายในชุมชน และสัมพนัธ์ต่อปัจจยัเงือนไขการ

พฒันาประเทศ ซึงมีส่วนสําคญัให้ชุมชนสามารถนาํความเขา้ใจบริบทและรวมถึงการเปลียนปลง

ต่างๆ ทงัภายในและภายนอกชุมชนมาเป็นตวัชีทางแนวทางการพฒันาชุมชน ซึง พรเพญ็ วิจกัษณ์

ประเสริฐ (2549:1-2) ได้ให้แง่คิดถึงข้อควรระวงัในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้ยงัยืน 

โดยเฉพาะบทบาทหน่วยงานภาครัฐทีเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเทียว ซึงหากไม่มีการ

เตรียมความพร้อมของชุมชนให้มีความเขม้แข็ง มีความรู้ในการอนุรักษ์และการพฒันาทีถูกตอ้ง   

อาจสร้างผลกระทบดา้นสังคม  ด้านวฒันธรรมประเพณี ดา้นเศรษฐกิจและด้านสิงแวดล้อมของ

ชุมชน การจะทาํให้ชุมชนมีความพร้อมในการจดัการท่องเทียว ตอ้งทาํให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ

สามารถรู้ขีดความสามารถในการรองรับของพืนทีของตน ดว้ยการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเทียวทีเขา้

ไปเทียวต่อวนัอยา่งเหมาะสม การจดักิจกรรมท่องเทียวตอ้งไม่กระทบต่อการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม

และวฒันธรรมท้องถิน และการทาํให้ชุมชนเห็นความสําคญัต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของ             

ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการจดัการท่องเทียวทีไม่สร้างผลกระทบดา้นลบต่อชุมชน 

 แมห้ลายชุมชนจะมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมานาน และมีความพยายามในการ

พฒันาระบบการจดัการมาอย่างต่อเนือง แต่ก็มีขอ้จาํกดัของการจดัการท่องเทียวของชุมชน การที

นกัท่องเทียวเขา้มาในชุมชนไม่แน่นอน เนืองจากจาํนวนนกัท่องเทียวขึนอยูก่บัการประชาสัมพนัธ์ 

และการวางแผนการท่องเทียวของนกัท่องเทียวเอง ทาํให้ชาวบา้นขาดความมนัใจในการจดัการ    

ไม่กล้าต่อรองกับไกด์นําเทียว เพือปรับราคาค่าตอบแทนหรือเสนอขายโปรแกรมของหมู่บ้าน     

บางชุมชนมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ในชุมชนก็เพิมมากขึน มีการแข่งขนักนัในเชิงอาํนาจและ

อิทธิพลทางการเมือง การเขา้มาของการท่องเทียวในชุมชนทาํให้เกิดความแตกต่างทางชนชนัใน

ชุมชนเพิมมากขึน แมจ้ะมีการจดัการทีดีดว้ยการจดัตงัคณะกรรมการการท่องเทียวของชุมชนซึงมา

จากตวัแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และมีการจดัประชุมเป็นประจาํ แต่ความขดัแยง้ก็ยงัไม่สามารถ

แกไ้ขไปได ้(ยศ สันตสมบติั, 2547:297-298) 
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 หลกัการของการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน สรุปไดว้า่ การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมี
จุดยนืสาํคญัเป็นเครืองมือในการพฒันาชุมชน ทีตอ้งรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ 

สังคม วฒันธรรม และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ

กาํหนดทิศทางการจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างการมีส่วน

ร่วมเพือยกระดบัคุณภาพชีวิต คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรม กระจายผลตอบแทนทีเป็นธรรมแก่คน

ในชุมชน และจดัสรรสู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนต้อง

ประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทีอุดมสมบูรณ์ มีการจดัการกฎกติกาในการจดัการ

สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเทียว มีองคก์รหรือกลไกการทาํงานเพือจดัการท่องเทียว และ

สามารถเชือมโยงการท่องเทียวกบัการพฒันาชุมชน กิจกรรมการท่องเทียวสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ 

และการเรียนรู้ระหว่างชาวบา้นกบัผูม้าเยือน ในวิถีชีวิต และวฒันธรรม สร้างจิตสํานึกและการ

ตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและสร้างความเขม้แข็ง

ให้กบัชุมชนทีตอ้งการพฒันาการท่องเทียวตามหลกัการอนุรักษ์และการพฒันาทียงัยืน โดยตอ้ง

คาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพืนที การอนุรักษ์สิงแวดล้อมและวฒันธรรมทอ้งถิน

เป็นสําคญั เน้นการมีส่วนร่วมของผูที้เกียวขอ้งในกิจกรรมการท่องเทียว การกาํหนดบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เข้ามามีบทบาทสําคญัร่วมกับภาคประชาชน และการจัดการ

ผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม  

 

 ผลกระทบของการท่องเทยีวต่อชุมชน 
 ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัคงเป็นชุมชนชนบท ซึงเป็นสังคมเกษตรกรรม 

ประชากรทีอาศัยอยู่ในชนบท  มีวิ ถี ชีวิตทีผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ  เนืองจากได้นํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวติและการดาํรงชีพ เมือมีการส่งเสริมการพฒันา

ดา้นการท่องเทียวในชุมชนชนบท ส่งผลให้การท่องเทียวไดมี้ส่วนส่งผลกระทบทงัดา้นบวกและ

ดา้นลบแก่ชุมชน (บุญเลิศ   จิตตงัวฒันา, 2548:156-160) ดงันนัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนจึง

ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่างๆ ทีจะตามมา เพือการเตรียมหามาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นลบที

อาจจะเกิดขึน และส่งเสริมผลกระทบดา้นบวกเพือการท่องเทียวในทิศทางทียงัยืนต่อไป (พรเพ็ญ 

วิจักษณ์ประเสริฐ , 2549:9-10) หากประมวลแนวคิดผลกระทบของการท่องเทียวต่อชุมชน          
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จาก บุญเลิศ จิตตงัวฒันา, พรเพญ็ วิจกัษณ์ประเสริฐ และพจนา สวนศรี (2550:34-35) อาจจาํแนก

ผลกระทบออกเป็น 4 ดา้น ดงันี 

 1. ผลกระทบจากการท่องเทียวต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจ ชุมชนเมือทาํการท่องเทียวแลว้

ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ทงัดา้นบวกและดา้นลบต่อชุมชน ดงันี 

 1.1 ผลกระทบดา้นบวก ก่อใหเ้กิดผลดีต่อชุมชน ไดแ้ก่ การเปลียนแปลงโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจของชุมชน การขยายตวัของธุรกิจท่องเทียวในชุมชน การสร้างสรรคอ์าชีพและการจา้ง

งานแก่ชุมชน การก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ชุมชน การจา้งงานในชุมชน การกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค การ

เพิมรายไดต่้อหวัของชุมชน การกระตุน้การผลิตของชุมชน การช่วยแกไ้ขปัญหาดุลการชาํระเงิน

ระหวา่งประเทศ และการเกิดกองทุนพฒันาชุมชน 

 1.2 ผลกระทบดา้นลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหา

รายได้ในและนอกฤดูกาลท่องเทียว ปัญหาคุณภาพของแรงงานแก่ชุมชน ปัญหาค่าครองชีพสูง 

ปัญหาการสังซือสินค้าจากต่างประเทศ ปัญหาการแก่งแย่งผลประโยชน์  ปัญหาส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์อนัควรไดข้องชุมชน การกระจายรายไดก้ระจุกตวัเฉพาะพืนที ปัญหาค่าใช้จ่ายการ

จดัการชุมชน ปัญหาราคาทีดิน และปัญหาเงินมีอิทธิพลต่อชาวบา้นมากขึน 

 2. ผลกระทบของการท่องเทียวต่อชุมชนด้านสังคม ชุมชนเมือทาํการท่องเทียวแล้ว

ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบดา้นสังคม ทงัดา้นบวกและดา้นลบต่อชุมชน ดงันี 

  2.1 ผลกระทบดา้นบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ไดแ้ก่ การเปลียนแบบแผนการ

ประกอบอาชีพของชุมชน การสร้างสรรคค์วามเจริญทางสังคมแก่ชุมชน การช่วยยกมาตรฐานการ

ครองชีพของชุมชน การเปลียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน การสร้างความเขา้ใจอนัดี

ระหวา่งนกัท่องเทียวกบัชุมชน การสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน การป้องกนัการอพยพยา้ยถินของ

ชุมชน การเสริมสร้างการศึกษา เกิดองค์ความรู้และทักษะทีเพิมขึนจากกระบวนการเรียนรู้          

การเสริมสร้างความปลอดภยัแก่ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ของทรัพยากรการ

ท่องเทียว การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็นให้กบัชุมชน การพฒันาความรู้ ความสามารถและ

ทกัษะในการทาํงานใหก้บัสมาชิกกลุ่มท่องเทียวโดยชุมชน การสร้างความมนัใจให้เกิดขึนแก่คนใน

ชุมชน เป็นการสร้างพลงัชุมชนในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอกอย่างมีศกัดิศรี การสร้างโอกาส

ใหแ้ก่ผูห้ญิง และผูอ้าวโุสชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานและแสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ที 
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 2.2 ผลกระทบดา้นลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหา

การเปลียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน ปัญหาความผกูพนัของครอบครัวของชุมชน 

ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมของชุมชน ปัญหาการแตกแยกของสังคมในชุมชน ปัญหาการ

เปลียนแปลงอุปนิสัยอนัดีงามของชุมชน ปัญหาเพศพาณิชยใ์นชุมชน ปัญหาการอพยพยา้ยถินของ

ชุมชน ปัญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนกัท่องเทียวของชุมชน ปัญหาอาชญากรรมขึนในชุมชน 

ปัญหาการขดัแยง้ระหวา่งนกัท่องเทียวกบัชุมชน และปัญหาเอาพืนทีสาธารณะมาใชเ้ชิงพาณิชยเ์พือ

คนบางกลุ่ม 

 3. ผลกระทบของการท่องเทียวต่อชุมชนดา้นวฒันธรรม ชุมชนเมือทาํการท่องเทียวแลว้

ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบดา้นวฒันธรรม ทงัดา้นบวกและดา้นลบต่อชุมชน ดงันี 

  3.1 ผลกระทบดา้นบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ไดแ้ก่ การใช้วฒันธรรมของ

ชุมชนเป็นสิงดึงดูดใจนกัท่องเทียว การสร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเทียวเกียวกบัวฒันธรรมของ

ชุมชน การฟืนฟูสืบทอดวฒันธรรมของชุมชน การสร้างความรัก ความหวงแหน และความ

ภาคภูมิใจของวฒันธรรมประเพณีแก่ชุมชน การร่วมมือร่วมใจช่วยอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชน  

การแลกเปลียนวฒันธรรมอนัดีระหว่างชุมชนและแขกผูม้าเยือน ส่งผลต่อการเคารพวฒันธรรมที

แตกต่าง การส่งเสริมการผลิตและจาํหน่ายงานศิลปวฒันธรรมแก่ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจ    

รักและหวงแหนในวฒันธรรมประเพณี 

 3.2 ผลกระทบดา้นลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหา

การขดัแยง้ทางวฒันธรรมระหว่างนักท่องเทียวกับชุมชน ปัญหาการเปลียนแปลงค่านิยมทาง

วฒันธรรมของชุมชน ปัญหาการเปลียนแปลงรูปแบบวฒันธรรมอยา่งรวดเร็วแก่ชุมชน ปัญหาการ

ลดคุณค่าของวฒันธรรมในชุมชน ปัญหาการลดคุณค่างานศิลปหัตถกรรมของชุมชน ปัญหาการ

ทาํลายศิลปวตัถุของชุมชน และปัญหาการดดัแปลงวฒันธรรมประเพณีเพือเอาใจนกัท่องเทียวหรือ

การนาํศิลปวฒันธรรมทางศาสนาและเอกลกัษณ์ไทยมารับใชก้ารท่องเทียวอยา่งไม่เหมาะสม 

 4. ผลกระทบของการท่องเทียวต่อชุมชนดา้นสิงแวดลอ้ม ชุมชนเมือทาํการท่องเทียว

แลว้ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม ทงัดา้นบวกและดา้นลบต่อชุมชน ดงันี 

  4.1 ผลกระทบดา้นบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ไดแ้ก่ การเกิดความตระหนกัถึง

คุณค่าสิงแวดลอ้มและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มของชุมชน  
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การช่วยรักษาสิงแวดล้อมและทรัพยากรท่องเทียวของชุมชนให้มีความยงัยืน การช่วยฟืนฟูและ

เสริมคุณค่าของสิงแวดลอ้มในชุมชน การพฒันาและปรับปรุงสิงแวดลอ้มของชุมชน การคน้ควา้หา

แนวทางรักษาสิงแวดลอ้มของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน การมีคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดี การเกิด

ความหวงแหนในทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม การเกิดแนวร่วมในการรักษาทรัพยากร

ท่องเทียวและทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดแบบแผนการจดัการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีเรืองการ

ท่องเทียวเป็นส่วนหนึงและมีกฎกติกาในการดูแลรักษาเพือการใช้อย่างยงัยืน และการมีระบบ

จดัสรรรายไดเ้ขา้ไปดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม เช่น กองทุนสิงแวดลอ้ม 

  4.2 ผลกระทบดา้นลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหา

การทาํลายทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน ปัญหาทรัพยากรนาํของชุมชน ปัญหาทาํลายทรัพยากรชีวภาพ

ของชุมชน ปัญหามลภาวะในชุมชน ปัญหาการทรุดตวัของทรัพยากรดินในชุมชน ปัญหาทาํลาย   

ภูมิทศัน์ของชุมชน และปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติเสือม

โทรม 

  ผลกระทบของการท่องเทียวต่อชุมชน สรุปไดว้่า การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนตอ้ง

คาํนึงถึงผลกระทบต่างๆ ทีจะตามมา เพือเตรียมมาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นลบทีอาจจะเกิดขึน 

และส่งเสริมผลกระทบดา้นบวกเพือการท่องเทียวในทิศทางทียงัยืนต่อไป ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ มีการขยายตวัของธุรกิจท่องเทียวในชุมชน ไดส้ร้างอาชีพและรายได้แก่คน

ในชุมชน แต่ไดส้ร้างปัญหารายไดที้ไม่แน่นอน ค่าครองชีพสูงขึน ดา้นสังคม ไดส่้งผลให้เกิดความ

สามคัคี การป้องกนัการอพยพยา้ยถิน การพฒันาโครงสร้างพืนฐานต่างๆ การสร้างพลงัชุมชน แต่ได้

สร้างปัญหาการเปลียนแปลงวถีิชีวติและค่านิยม ความผกูพนัของครอบครัว การแตกแยกของสังคม 

ดา้นวฒันธรรม ไดส่้งผลให้มีการฟืนฟู สืบทอดวฒันธรรม การสร้างความรัก ความหวงแหน และ

ความภาคภูมิใจของวฒันธรรม การอนุรักษ์วฒันธรรม แต่ไดส้ร้างปัญหาการเปลียนแปลงค่านิยม

ทางวฒันธรรมอยา่งรวดเร็ว การลดคุณค่าของวฒันธรรม การทาํลายศิลปวตัถุของชุมชน และดา้น

สิงแวดล้อม ได้ส่งผลเกิดความตระหนักคุณค่าสิงแวดล้อมและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม การรักษา ฟืนฟูและเสริมคุณค่าของสิงแวดลอ้ม การพฒันาและ

ปรับปรุงสิงแวดล้อม การมีคุณภาพสิงแวดล้อมทีดี แต่ได้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการทาํลาย

ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรนาํ ทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เกิดมลภาวะในชุมชน  
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การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนอย่างยงัยนื 
การท่องเทียวแบบยงัยืน เป็นการจดัการท่องเทียวทีสร้างกระบวนการใชท้รัพยากรทาง

ปัญญาและมรดกทางวฒันธรรม ทงัทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถินใช้ประโยชน์เพือ

ก่อให้เกิดการสร้างรายได ้และการกระจายรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชนให้สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง

พอเพียง โดยการท่องเทียวแบบยงัยนื ใหค้วามสาํคญัในการสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมที

มีความแตกต่างในแต่ละชุมชน ใหน้กัท่องเทียวเกิดความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม และ

สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นสุขร่วมกนั (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2550:10) การพฒันาการท่องเทียว

เพือนาํไปสู่การพฒันาทียงัยนื จึงควรยึดหลกั 3 ประเด็น เพือเชือมโยงกนัและกาํหนดทิศทางในการ

พฒันา (ภราเดช พยฆัวเิชียร, 2547:5) ดงันี 

1. การพฒันาเศรษฐกิจ เป็นการจดัการท่องเทียวทีสามารถพฒันาเศรษฐกิจทีดีขึนให้แก่

ชุมชน ซึงมีส่วนช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่ดีขึนดว้ย  

2. การพฒันาสังคม เป็นการจดัการท่องเทียวทีสามารถพฒันาสังคม ให้สังคมสามารถ

สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคน สังคม วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความเขม้แข็งพอทีจะไม่

ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงได ้หรือกลไกลทางสังคมทีจะเลือกวฒันธรรมสมยัใหม่ทีดีเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนมาปรับใชใ้หเ้ปลียนแปลงสังคมเดิมของวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชน 

3. การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นการจดัการท่องเทียวทีมีการ

ดาํเนินการแลว้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มของชุมชน ดว้ยการ

จดัระบบการจดัสรรและใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นธรรมตามความจาํเป็น  

ทงันี การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยืน ตอ้งใชก้ลไกการมี

ส่วนร่วมเขา้มาเกียวขอ้งเป็นสําคญั เนืองจากการจดัการท่องเทียวยอ่มมีผูเ้กียวขอ้งหลายฝ่ายในการ

เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซึง บุญเลิศ จิตตงัวฒันา (2548:175-176) ไดก้าํหนดลกัษณะการมีส่วนร่วม

ทางการท่องเทียวแบบยงัยืนของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ชุมชนสามารถร่วมกนัพฒันาการท่องเทียวให้

เกิดความยงัยนืทุกขนัตอน ตงัแต่ร่วมศึกษาคน้ควา้ปัญหาทางการท่องเทียว การร่วมกาํหนดนโยบาย 

การวางแผน การตดัสินใจ ทีตอ้งมีความพยายามใชท้รัพยากรท่องเทียวทีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนอย่างแทจ้ริง การร่วมปฏิบติัตามนโยบายหรือแผนงานการท่องเทียว และการร่วมควบคุม
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ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนทีกาํหนด และรูปแบบการมีส่วนร่วมการวางแผน

พฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนืของชุมชน แบ่งออกเป็น  รูปแบบดงันี 

1.  รูปแบบรัฐบาลเป็นผูว้างนโยบายและวางแผนโครงการด้วยตนเอง เป็นรูปแบบที

ประชาชนในชุมชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมตงัแต่ตน้ หรือตงัแต่การวางแผนและจดัทาํโครงการท่องเทียว 

แต่รัฐบาลจะเขา้มาชกัชวนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในขนัตอนการดาํเนินโครงการ  

2.  รูปแบบองคก์รชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองการพฒันาการท่องเทียว

แบบยงัยืน เป็นรูปแบบทีรัฐบาลและตวัแทนขององคก์รชุมชนทาํงานพฒันาร่วมกนั บทบาทสําคญั

อยู่ทีองคก์รชุมชนทีเขา้ร่วมตดัสินใจและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในโครงการทีภาครัฐริเริม ให้

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ดงันนัองคก์รชุมชนตอ้งมีศกัยภาพและความสามารถ

อยา่งมากในการเจรจาต่อรองเพือประโยชน์ของชุมชน 

 3.  รูปแบบการให้ชุมชนจดัการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืนดว้ยตนเอง เป็นรูปแบบ

ทีชุมชนเป็นผูจ้ดัการ ควบคุม และวางแผนพฒันาการใช้ทรัพยากรท่องเทียวดว้ยตนเอง ซึงชุมชน

ตอ้งมีความพร้อมและศกัยภาพอยา่งมากในการพยายามพึงตนเองให้มากทีสุด การจดัการท่องเทียว

เป็นโดยอิสระ มีการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจการแกไ้ขปัญหาและกาํหนดแนวทางการพฒันาการการ

ท่องเทียวอยา่งยงัยนืดว้ยตนเอง โดยภาครัฐไม่สามารถชกัจูงชุมชนได ้

 นอกจากนี จิตศกัดิ พุฒจร (2549:134-140) ไดมี้แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวโดยชุมชน ดงันี 

 1.  การอนุรักษท์รัพยากรสิงแวดลอ้มและวฒันธรรม การทีคนในชุมชนเป็นผูอ้ยู่อาศยั

และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในพืนที จึงมีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดการใชป้ระโยชน์และควบคุม

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวในพืนทีนนั ๆ ตอ้งมีบทบาทในการ

สร้างความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรสิงแวดลอ้มและวฒันธรรมแก่คนในชุมชนดว้ยการให้

ความรู้เกียวกบัการท่องเทียวและการอนุรักษ์แก่ชุมชน การชีให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและ

วฒันธรรมทีดีนนัมีคุณค่าและเป็นรากฐานทีดีต่อการท่องเทียว สามารถสร้างรายไดแ้ละชือเสียงแก่

ชุมชน ยงัมีคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิตของชุมชน การสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมตอ้งจดัวาง

กระบวนการการปลูกฝังสร้างจิตสํานึก ด้วยการจดัอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิงแวดล้อมและ

วฒันธรรมโดยเจา้หนา้ทีจากองคก์ารพฒันาเอกชน  หรือเจา้หนา้ทีอุทยานแห่งชาติ แต่สิงสําคญัที
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ชุมชนสามารถพฒันาตนเองจนสามารถกลายมาเป็นบุคลากร  ทีดาํเนินการทางการท่องเทียวเชิง

นิเวศภายในชุมชนได้เองและมีความเขา้ใจเกียวกบัการท่องเทียวเป็นอย่างดี จะส่งผลให้ชุมชนมี

ความตระหนกัต่อการอนุรักษท์รัพยากรสิงแวดลอ้มและวฒันธรรมมากขึน 

2.  เศรษฐกิจและการกระจายรายได ้เป้าหมายของการดาํเนินการการท่องเทียวเชิงนิเวศ

โดยชุมชน ดว้ยการก่อให้เกิดรายได้จากการขายอาหาร รายได้จากการนาํทาง ก่อให้เกิดการจา้ง

แรงงานท้องถิน การช่วยลดอัตราการอพยพยา้ยถินเพือเป็นแรงงานในเมือง เมือมีการนําเอา

ทรัพยากรหรือวตัถุดิบของชุมชนมาผลิตและใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากขึน ก่อให้เกิดการกระตุน้การ

ใชจ่้ายเป็นรอบ ๆ ต่อเนืองกนัไป หากชุมชนสามารถสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมทางการท่องเทียวได้

แล้วนัน จาํเป็นอย่างยิงต้องมีการกระจายรายได้ภายในชุมชนอย่างทวัถึง ซึงทาํให้ชุมชนโดย

ส่วนรวมไดรั้บประโยชน์และโอกาสการสร้างรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เพือลดปัญหาความขดัแยง้การ

จดัการผลประโยชน์ในชุมชน 

3. โอกาสในการสนบัสนุนดา้นการพฒันาและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เป็นการไดรั้บ

การสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุน การให้คาํแนะนาํ การออกกฎระเบียบ นโยบายหรือมาตรการ   

ต่าง ๆ ทีเอือต่อระบบการดาํเนินงานของพืนทีแหล่งท่องเทียว รวมทงัการมีส่วนร่วมในการวางแผน

ของภาครัฐในพืนทีแหล่งท่องเทียว ดงันนัการพฒันาโอกาสทีรัฐจะให้การสนบัสนุนและเขา้มามี

ส่วนร่วมนันจึงจาํเป็นและมีความสําคญั ด้วยการสนับสนุนการรวมกลุ่มดาํเนินการทางการ

ท่องเทียวทีเป็นรูปธรรมทาํให้ภาครัฐสามารถให้การสนบัสนุนงบประมาณได้ การสร้างเครือข่าย

การท่องเทียวระหว่างพืนทีแหล่งท่องเทียว รวมทงัเป็นการรวมกันดูแลผลประโยชน์และการ

ดาํเนินการระหว่างกนั เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมให้คาํปรึกษาและขยาย

โอกาสการไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุนทางการพฒันา การเปิดโอกาสให้นกัวิชาการศึกษา

คน้ควา้วิจยัในการรับขอ้มูลจากการคน้ควา้วิจยันนั ซึงขอ้มูลเหล่านีสามารถสะทอ้นกลบัสู่ชุมชน

และเป็นขอ้มูลทีจะทาํใหภ้าครัฐหรือหน่วยงานสามารถพิจารณาการให้การสนบัสนุนในการพฒันา

ไดอี้กทางหนึง และการเขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ เพือให้แหล่งท่องเทียวเป็น

ทีรู้จกัของคนทวัไปมากขึน  

4.  ชุมชนเขม้แขง็มีศกัยภาพและมีส่วนร่วมในการพฒันา การทีชุมชนมีความพร้อมและ

มีความเขม้แข็ง รวมทงัศกัยภาพเพียงพอต่อการเขา้มามีส่วนร่วมกบัการดาํเนินการการท่องเทียว
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ภายในชุมชน ทาํให้ชุมชนสามารถดูแลทรัพยากรของตนเองและไดรั้บประโยชน์ทงัทางตรงและ

ทางออ้มจากการดาํเนินงาน การสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนจึงมีความสําคญั ดว้ยการรวมกลุ่ม

อยา่งเป็นรูปธรรม สมาชิกตอ้งสามารถทีจะเขา้ร่วมการตดัสินใจเกียวกบัการจดัการ การดาํเนินการ 

และไดรั้บผลประโยชน์อย่างเต็มที และตอ้งมีความยุติธรรม ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงนิเวศตงัแต่เริมตน้ มิใช่ภาครัฐหรือหน่วยงานอืนมีการวางแผนการจดัการ

และไดข้อ้สรุปในเรืองแผนปฏิบติัการแลว้ จึงให้ชุมชนเขา้มารับรู้และให้ความเห็นในลกัษณะการ

จดัทาํประชาพิจารณ์   

5.  ความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิงแวดล้อมของชุมชน  องค์กรพืนที  และ

นกัท่องเทียว ผลกระทบจากการท่องเทียวเกิดไดจ้ากหลายปัจจยัดว้ยกนั ไม่วา่จากตวัชุมชน องคก์ร

พืนทีและนกัท่องเทียว ซึงจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียว ดงันนัจึงควรสร้างความตระหนกัต่อ

ผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มของชุมชน ดว้ยการการอบรมให้ความรู้ผลกระทบจากการดาํเนินการ

ท่องเทียวอยา่งจริงจงั การให้ชุมชนมีโอกาสร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

การใหบ้ทบาทและหนา้ทีกบัชุมชนดูแลรักษาและปกป้องสภาพแวดลอ้มดว้ยตนเอง การให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมวางแผนและกาํหนดนโยบายการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มในพืนที การสร้างความตระหนกัต่อ

ผลกระทบทางสิงแวดล้อมขององค์กรพืนที ด้วยการให้หน่วยงานในพืนทีมีความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัปัญหาสิงแวดลอ้ม และศึกษาผลกระทบจากการท่องเทียวทีมีผลต่อสิงแวดลอ้ม มีการออก

มาตรการและการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการประเมิน

สภาพแวดลอ้มและมีการดาํเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเนือง มีการให้ความรู้แก่ชุมชนควบคู่ไปกบั

การพฒันาแหล่งท่องเทียวภายในชุมชน และการสร้างความตระหนกัต่อผลกระทบทางสิงแวดลอ้ม

ของนักท่องเทียว ด้วยการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรสิงแวดล้อมให้แก่นักท่องเทียว 

แนะนาํวธีิการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการทีเหมาะสมและชีให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทีจะ

เกิดขึน ออกมาตรการและบทลงโทษแก่นกัท่องเทียวทีละเมิดขอ้บงัคบั และมีการสือความหมายที

แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม 

 การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนอยา่งยงัยนื สรุปไดว้า่ เป็นกระบวนจดัการทรัพยากร
ทางปัญญา วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งเน้น การพฒันาเศรษฐกิจ เพือพฒันา

คุณภาพชีวติของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยูที่ดีขึน การพฒันาสังคม เพือสร้างความสัมพนัธ์ของ
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คนและสังคม วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ และการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

เพือให้การจดักิจกรรมท่องเทียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 

โดยรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืนของชุมชน ไดแ้ก่ การจดัการ

ท่องเทียวทีให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทียวเพียงบางส่วนร่วมกบัรัฐบาล การ

จัดการท่องเทียวทีองค์กรชุมชนมีบทบาทเจรจาต่อรองการทํางานร่วมกับรัฐบาลเพือรักษา

ผลประโยชน์ของชุมชน และการจดัการท่องเทียวทีให้ชุมชนจดัการพฒันาการท่องเทียวดว้ยตนเอง

ทุกขนัตอน โดยแนวทางการพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมตอ้งดาํเนินการดว้ยการ

ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรสิงแวดล้อมและ

วฒันธรรมแก่คนในชุมชน มีการกระจายรายไดภ้ายในชุมชนอยา่งทวัถึง มีการสร้างรายไดอ้ยา่งเป็น

ธรรม และชุมชนโดยส่วนรวมได้รับผลประโยชน์ การไดรั้บการสนับสนุนการพฒันาและการมี

ส่วนร่วมจากภาครัฐทีเอือต่อการดาํเนินงานของชุมชน และการให้ชุมชนมีความพร้อมและมีความ

เขม้แข็ง มีศกัยภาพเพียงพอต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการการท่องเทียวภายใน

ชุมชน  

อาจกล่าวไดว้า่ การท่องเทียวโดยชุมชนเป็นการท่องเทียวรูปแบบหนึงทีให้ความสําคญั

ต่อชุมชน โดยชุมชนเป็นฐานในการพฒันาและการจดัการ และเป็นเครืองมือหนึงของการพฒันา

ชุมชน  ด้วยการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่อง เทียว  ทังการจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วฒันธรรมของชุมชนในให้มีคุณภาพ  เพือเป็นทุนของชุมชนในการ

ดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียว การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จึงมีความมุ่งหวงัเพือสร้างประโยชน์

แก่ชุมชนทงัดา้นการพฒันาชุมชนและการอนุรักษท์รัพยากรต่างๆ ของชุมชน การจดัการท่องเทียว

โดยชุมชน การพฒันาดา้นการท่องเทียว ไดส่้งผลกระทบทงัดา้นบวกและลบต่อชุมชนและประเทศ

อย่างมาก หากชุมชนใดมีความพร้อมในการจดัการการท่องเทียวย่อมไดรั้บผลบวกมากกว่าผลลบ 

การจะทาํให้ผลประโยชน์ทีเกิดขึนโดยไม่ตอ้งสูญเสียทรัพยากรจาํนวนมาก หรือยงัสามารถคงอยู่

ของทรัพยากรการท่องเทียวในพืนทีตอ้งสามารถพฒันาการมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวอย่าง

ยงัยนื ดว้ยการสร้างความตระหนกัและความร่วมมือในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่ง

คุม้ค่า 

 



62 
 

  

แนวคิดการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ความหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
นกัวิชาการหลายท่านไดนิ้ยามความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ซึง บรู๊ค (Bruce, 

2006:224) ไดนิ้ยามความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นแนวทางการทาํงานวิจยัทีตอ้งมีการ

จดัเตรียมคนเพือดาํเนินการไปสู่เป้าหมายการแกไ้ขปัญหาเฉพาะอยา่งเป็นระบบ เป็นกลยุทธ์ในการ

สร้างการยอมรับ การเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของคนทีเกียวขอ้งในการร่วมมองถึงผล

สะทอ้นกลบัทีอาจกระทบต่อตนเองและต่อชุมชน และเป็นการสนบัสนุนให้ร่วมกนัประเมินและ

อธิบายสถานการณ์และการวางแผนการพฒันาเพือการแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้งกบั ปีเตอร์ และ ฮิลารี 

(Peter and Hilary, 2008:4) มีแนวคิดวา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ

พฒันาการปฏิบติัเพือให้คนบรรลุวตัถุประสงค์ ด้วยการแสวงหาทงัแนวทางการปฏิบติัและการ

สะท้อนกลับ ทฤษฎีและการปฏิบติั การมีส่วนร่วมกับผูอื้น ในการแสวงหาแนวทางการแก้ไข

ประเด็นปัญหาทีกดดนัและสร้างความกงัวลในระดบับุคคลและชุมชน และ แจ๊ค และ นอร์แมน 

(Jack and Norman, 2008:589) มีแนวคิดวา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการกระทาํขึนของคนคนเดียว

หรือมากกวา่หนึงคนหรือกลุ่มคนทีมีวตัถุประสงคเ์พือการแกไ้ขปัญหาหรือการไดข้อ้มูลมาเพือบอก

แนวทางปฏิบติั โดยการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจยัเชิงปฏิบติัการโดยทวัไปมกัแก้ไขปัญหาทีเจอ

เฉพาะหน้า หากทาํการศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซึงมีแนวคิดทีไม่แตกต่างกนั    

ซีลเดล (Seidel, 1982 อา้งถึงใน Henry, 2000:62) ได้อธิบายว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี       

ส่วนร่วม  เป็นข้อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่เพือให้เ กิดองค์ความรู้ใหม่ตามพฤติกรรมและ

สภาพแวดลอ้มของชุมชน ดว้ยการบูรณาการการออกแบบ การวางแผน การวิจยั และการมีส่วนร่วม 

เป็นงานวิจัยทีมีแบบแผนเพือนําไปสู่เป้าหมาย การมีคุณค่า และการแก้ไขปัญหา ซึงมีความ

คลา้ยคลึงการวิจยัรูปแบบพฤติกรรม ซึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัอืนๆ ทีไม่สามารถสร้างความ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักออกแบบ และนักวางแผนได้ สอดคล้องกับ พันธ์ุทิพย์ รามสูตร 

(2545:59) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ “กระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างหนึงที

บุคคลจาํนวนหนึงนาํความรู้ทีได้จากการศึกษาวิจยัและการลงมือกระทาํมาปรับปรุง แกไ้ข หรือ

เปลียนแปลงสังคมของตน” โดย นลิณี กงัศิริกุล (2547:3) มีแนวคิดวา่ “เป็นกระบวนการแสวงหา

ความรู้ร่วมกนัของบุคคลทีหลากหลายทียึดหลกัการร่วมคิด ร่วมทาํการตดัสินใจ และร่วมเรียนรู้ 
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ร่วมรับผิดชอบจากสิงทีคิดร่วมกนั ตดัสินใจร่วมกนั เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ร่วมกนัเพือ

นาํไปใชไ้ดจ้ริง มุ่งเนน้เพือให้เกิดการเปลียนแปลง เกิดการพฒันาในชุมชน ในสังคม และแมแ้ต่ใน

ตวัของผูที้ร่วมในการทาํวิจยัร่วมกนั” หากพิจารณาจากคาํศพัท ์ของ ศิริพงศ ์พยอมแยม้ (2547:8-9) 

ซึงไดก้ล่าววา่ “Participatory Action Research : PAR มีส่วนประสมของคาํสําคญั (Keyword) อยู ่2 

คาํ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม (Participation) และคาํวา่การปฏิบติัการ (Action) โดยจะตอ้งบูรณาการทงั

การมีส่วนร่วมและการปฏิบติัการเขา้ด้วยกนั นักวิจยักบัประชาชนเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในชุมชน 

(Steak holder) จะต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ศึกษาความต้องการของชุมชน สํารวจ

ทรัพยากร ตลอดจนวางแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาในชุมชน และปฏิบติัการร่วมกนั จึงจะเป็น PAR 

ทีแทจ้ริง การวิจยัลกัษณะนีเป็นรูปแบบจากล่างขึนบน (Bottom up approach) คือ จากรากหญา้ใน

ชุมชนสู่ระดบันโยบาย ซึงน่าจะเป็นการแกไ้ขปัญหาชุมชนทีตรงจุดมากกวา่” 

 ความหมายการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สรุปไดว้า่ คือ กระบวนการแสวงหา

ความรู้ร่วมกนัของบุคคลทีหลากหลายทียึดหลกัการมีส่วนร่วม และการปฏิบติัการร่วมกนั ดว้ยการ

วเิคราะห์ปัญหาชุมชน ศึกษาความตอ้งการของชุมชน สาํรวจทรัพยากร ตลอดจนวางแผนปฏิบติัการ

แก้ไขปัญหาในชุมชน โดยผ่านกลไกการร่วมตดัสินใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบสิงทีคิด เพือ

นาํไปสู่การพฒันาสังคมหรือชุมชน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของผูร่้วมวจิยั 

 

หลกัการของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรลี (Rory, 1998) ไดอ้ธิบายหลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นการศึกษาจาก

สถานการณ์จริงมากกว่าการสร้างขึนหรือการทดลอง มีเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนจริง 

สามารถใชก้ารวจิยัทางสังคมศาสตร์หรือการวจิยันาํร่อง (การวิจยัเฉพาะกลุ่ม) ในการศึกษาเบืองตน้ 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการทีมีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจยั มีการเปลียนแปลงสถานที หรือการ

เปลียนแปลงองค์ประกอบโดยรวมอย่างรวดเร็ว  จึงต้องเป็นการวิจัยทีมีความยืดหยุ่นตาม

สถานการณ์ บทบาทของนกัวิจยัเชิงปฏิบติัการจึงมีความหลากหลายในแต่ละขนัตอนของการวิจยั 

ไดแ้ก่ การเป็นผูน้าํ ผูว้างแผน ผูก้ระตุน้ ผูอ้าํนวยความสะดวก ผูส้อน ผูฟั้ง ผูส้ังเกต ผูส้ังเคราะห์ 

และผูร้ายงานผลและบทบาทสําคญัของนกัวิจยั คือการให้ผูมี้ส่วนร่วมวิจยัไดมี้ส่วนรับผิดชอบใน

กระบวนการวจิยั เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในวิธีวิทยาและสามารถดาํเนินการวิจยัไดเ้องหลงัจากผูว้ิจยั
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ออกจากพืนที การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยัมีบทบาทพืนฐานในการอาํนวยการจดัให้มีการพูดคุย
และการวิเคราะห์อยา่งไตร่ตรองระหว่างผูมี้ส่วนร่วมเป็นระยะ และการเขียนรายงานสรุปหลงัจาก

เสร็จสินการทาํวิจยั ซึง บรู๊ค (Bruce, 2006:224) ระบุวา่การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนนั
หลกัการมุ่งใชว้ิธีการและเทคนิคในการศึกษาประชากรในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม กิจกรรม

โตต้อบ และอารมณ์ความรู้สึก แมว้่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการจะใช้กลยุทธ์ในการรวบรวมขอ้มูลที

หลากหลาย แต่ก็มีความแตกต่างในวิธีการและวตัถุประสงค์ การวิจยัเชิงปฏิบติัการทีตอ้งทาํงาน

ร่วมกบัคนจาํนวนมาก จะไม่สามารถทาํไดห้ากนกัวิจยักาํหนดความละเอียดและความซบัซ้อนของ

งานทีตอ้งทาํประจาํ  ลว้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปีเตอร์ และ ฮิลารี (Peter and Hilary, 2008:1-4) 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการจึงเป็นชุดของการปฏิบติัในการศึกษาสิงทีเป็นอยู ่มีความหลากหลายเชือมโยง

วธีิการและความคิด เป็นการคน้หาวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินภารกิจอยา่งมี

คุณภาพ ความอยากรู้อยากเห็นและการตงัคาํถามมีความสําคญัต่อการปฏิบติัในแต่ละประเด็นใน

การศึกษา ซึงเป็นความทา้ทายอย่างมากแก่ผูว้ิจยั เนืองจากเป็นการฝึกปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

เพือใหไ้ดรั้บองคค์วามรู้ทงัทางวชิาการ การเปลียนแปลงทางสังคม และการพฒันาผูป้ฏิบติั ผูมี้ส่วน

ร่วมในการทาํวจิยักบันกัวจิยั มีความสาํคญัยงิต่อการร่วมคน้หาขอ้มูลของชุมชน การคน้หาแนวทาง

ปฏิบติั และการกาํหนดประเด็นคาํถาม ซึงมีวงจรการวิจยัด้วยการปฏิบติัและการสะท้อนกลับ        

โดยการปฏิบติัมีขนัตอนทีผูร่้วมวิจยัตอ้งทดสอบการปฏิบติัและคน้หาขอ้เท็จจริง ส่วนการสะทอ้น

กลบั มีขนัตอนทาํความเขา้ใจขอ้มูลร่วมกนัและการวางแผนในการปฏิบติัต่อไป หลงัจากทีมีการนาํ

การปฏิบติัและการสะทอ้นกลบัของวงจรการวจิยัไปใช ้ทาํให้การวิจยัเชิงปฏิบติัการสามารถช่วยลด

กระทบจากการเปลียนแปลงและนาํไปสู่การประยกุตใ์นการทาํวจิยั 

เป้าหมายเบืองตน้ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ คือ การสร้างความรู้ไปสู่การปฏิบติั ซึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตพืนฐานของประชาชน เป้าหมายทีกวา้งออกไปจะพยายามมุ่งไปสู่

การพฒันาความรู้ไปสู่การปฏิบติัเพือยกระดบัความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยา จิตวิญญาณ

ของความเป็นคนและชุมชน เพิมความเท่าเทียมและความเกียวพนัทียงัยนืท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที

เราเป็นอยู ่ ซึง แจ๊ค และ นอร์แมน (Jack and Norman, 2008:590) อธิบายเพิมเติมไดว้า่การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการมีเป้าหมายในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่ระดบับุคคลและกลุ่มคนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี

ขึนและนาํไปสู่การเปลียนแปลงของสังคมในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ โรงเรียน ชุมชน หรือสังคม มีความ
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รอบคอบในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนขนาดใหญ่ ทีมีความหลากหลายของประสบการณ์และ

มุมมอง แต่มีจุดร่วมของปัญหาเดียวกนั จึงเป็นการแกไ้ขปัญหาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีมีหนา้ทีใน

การทาํงานร่วมกนัอยา่งเท่าเทียม สอดคลอ้งกบั เฉลียว  บุรีภกัดีและคณะ (2545: 248) ระบุเป้าหมาย

ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยัทีสร้างกระบวนการในการพฒันาคน สร้าง

คนเป็นสาํคญัเพือใหส้ามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็ง มีความสามารถเพียง

พอทีจะปรับตวัและพฒันาตนเองไดท้่ามกลางความเปลียนแปลงภายนอกชุมชน  ทงัดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง สิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม รวมทงัสร้างกระบวนการการศึกษาในประเด็นต่างๆ ทีทาํ

ใหชุ้มชนมีแนวคิดในการปรับตวัและเลือกแนวทางการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 โดย  สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2546:17) มีแนวคิดทีเน้นการมีส่วนร่วมของผู ้ที

เกียวขอ้ง การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการทาํการวิจยัทีมีผูที้เกียวขอ้งอย่างน้อย 3 

ฝ่าย ไดแ้ก่  ชาวบา้น ผูน้าํชุมชน, นกัพฒันาทีทาํงานในพืนทีชุมชน ทงัหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

พฒันาเอกชน หรือองคก์รทางสังคมต่างๆ และ นกัวิชาการหรือนกัวิจยั ผูต้อ้งการทาํวิจยัเพือแกไ้ข

ปัญหาให้แก่ชุมชน ลว้นเป็นกลุ่มคนทีมีความเกียวพนักบัพืนทีทีตอ้งการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา    

ทาํให้สามารถมีบทบาทร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาแนวคิด วิธีการ        

การจดัการในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงตอ้งมีกระบวนการ

ตงัแต่การศึกษาชุมชน คน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมดาํเนินการทุก

ขนัตอน จากการร่วมกระบวนการจะมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดาํเนินการวิจยัได้ด้วย

ตนเองแมน้กัวจิยัจะออกจากพืนทีแลว้  

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีรูปแบบของการมีส่วนร่วม 3 รูปแบบ (เฉลียว        

บุรีภกัดีและคณะ, 2545: 239) ดงันี  

1.  มีนกัวิจยัภายนอกเป็นนักวิจยัหลกั (Principal Researcher) ช่วงแรก หรือวงรอบ

แรกๆ ของกระบวนการวจิยั และใหบ้ทบาทแก่ประชาชนเป็นนกัวิจยัร่วม ดาํเนินการวิจยัร่วมกนัไป

ไดร้ะยะเวลาหนึง หรือวงรอบหลงั ๆ จึงเริมเพิมบทบาทให้ประชาชนไดด้าํเนินการวิจยัดว้ยตนเอง

มากขึน และเปลียนบทบาทมาเป็นนกัวจิยัหลกั เพือดาํเนินการวจิยัดว้ยตนเอง 

2. ไม่มีนกัวิจยัหลกัจากภายนอก นกัวิจยัซึงเป็นประชาชนในชุมชนคิดและดาํเนินการ

วจิยัดว้ยตนเอง โดยมีคนนอกชุมชนเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา ซึงอาจเป็นคณะผูใ้หค้าํปรึกษาไดเ้ช่นกนั  
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3.  รูปแบบอืน ๆทีดดัแปลง หรือประยกุตไ์ปจากรูปแบบทงัสองขา้งตน้ เช่น การวิจยัทีผู ้

เขา้มาทาํหนา้ทีอาํนวยการใหเ้กิดการวจิยัหรือ เรียกวา่ ผูอ้าํนวยการ (Facilitator) เป็นตน้ 

ทงันี เชียร์ (Cher, 2009:9-10) ได้ระบุประเภทของการวิจยัเชิงปฏิบติัการออกเป็น 4 

ประเภท ดงันี 

1. การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบความร่วมมือ (Collaborative Action Research) 

ประกอบดว้ยผูว้จิยัทีหลากหลาย จากโรงเรียน มหาวิทยาลยั ในการจดัระบบการทาํงานร่วมกนั เพือ

ศึกษาปัญหาของการศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างครูและผูบ้ริหาร และอาจเป็นความร่วมมือ

ระหวา่งบุคลากรของโรงเรียนและนกัวิจยัของมหาวิทยาลยั โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการนีมีเป้าหมาย

เพือสร้างความเชียวชาญให้แก่ผูใ้ห้ความร่วมมือ ดว้ยการการแลกเปลียนความรู้ระหวา่งแก่ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทีมีวถีิหรือสภาพทีมีความแตกต่างกนัอยา่งต่อเนือง 

2. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบการวิเคราะห์ (Critical Action Research) รูปแบบการวิจยั

เชิงปฏิบติัการนีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการจดัระบบการศึกษาซึงมีส่วนสนบัสนุนการสร้างความ

ร่วมมืออย่างกวา้งขวางระหว่างนกัวิจยัของมหาวิทยาลยั โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูและชุมชน โดยมี

เป้าหมายประเมินประเด็นหรือสถานการณ์ทางสังคม ทีเป็นผลให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคม 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบการวิเคราะห์นีจะให้ความสําคญัต่อการให้ความรู้อย่างเหมาะสมของ

ความเป็นเพศ ชาติพนัธ์ุ และชนชนัทางสังคมทีมีความแตกต่างกนั  

3. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบชนัเรียน (Classroom Action Research) รูปแบบการวิจยั

เชิงปฏิบติัการนีดาํเนินการโดยครู มีเป้าหมายพฒันาการสอนในห้องเรียน ซึงมีความสําคญัในการ

อธิบายสิงทีครูไดท้าํบนพืนฐานของขอ้มูลทีไดร้วบรวมมาจากนกัเรียน แมจ้ะเป็นความพยามยาม

เพียงคนเดียวในการกระทาํ แต่ก็ปรากฏความร่วมมือในระดบัชนัเรียนของครูหลายคน 

4. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กระบวนการ

สร้างความร่วมมือกบัสังคมดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป้าหมายของการวิจยันีเพือการคน้หาความ

จริงทีสามารถนาํไปสู่การเปลียนแปลง เชือในการปดปล่อย (ผูว้ิจยัสามารถคน้หาแนวทางปฏิบติั

ภายใตก้รอบโครงสร้างของสังคม) วกิฤตสู่การเปลียนแปลง (เป้าหมายของการปฏิบติัของผูว้ิจยั คือ

ความทา้ทายของการทาํให้เกิดความบาดหมาง การไม่เกิดแนวทางการทาํงาน และอาํนาจของการ

ต่อสู้) และการปฏิรูป (การเปลียนแปลงของทฤษฎีและการปฏิบติั)  
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นอกจากนี ทศันีย ์ ลกัขณาภิชนชชั (2545:99-100) ไดมี้แนวคิดในการศึกษาชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal-PRA) ซึงพฒันามาจาก “งานวิจยัเชิงปฏิบติัการ” (Action 

Research) ให้เกิดเทคนิคการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)   

แนวทางการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคนี จึงให้ความสําคญัต่อการ ใช้วิธีการศึกษา

ข้อมูลเชิงลึก ให้สามารถเข้าใจถึงปัญหา ความต้องการ บริบทชุมชน ได้แก่ ประวติัศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ วฒันธรรมชุมชน ความสัมพนัธ์ของคน ระบบกลุ่ม ผูน้าํ อาํนาจ อิทธิพล เป็นตน้ ซึงเป็น

ขอ้มูลสําคญัในการกาํหนดแนวทางการพฒันาชุมชนไดเ้หมาะสมกบัสภาพของชุมชน ซึงชาวบา้น 

ชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการจดัการตนเอง แทนระบบเดิมทีหน่วยงานของรัฐคิดและดาํเนินการเอง 

แลว้ส่งผลกระทบให้ชุมชนโดยไม่ไดมี้ส่วนร่วมใดๆ มีวิธีการศึกษาชุมชนหลายวิธีการ ไดแ้ก่ การ

สังเกต การพูดคุย การสนทนากลุ่ม การจดบนัทึก ซึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาเชิงลึกมาก แนวคิดนี

ไดรั้บการยอมรับมากขึนจากทงัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติและระดบั

สากลในการทาํวิจยัชุมชน และเลือกทีจะมีการแฝงตวัอยูใ่นชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึง เพือให้ได้

ข้อมูลทีแท้จริงจากชุมชน  โดยฐานคิดสําคัญของการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญัดงันี 

1. นกัวิจยัตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ให้คนในชุมชนตระหนกัถึงปัญหา และการแสวงหาแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา ไม่ใช่เป็นผูคิ้ด ริเริม และดาํเนินการ หรือเป็นเจา้ของวิจยั คนในชุมชนตอ้งเป็น

ผูคิ้ด และสร้างการเรียนรู้ในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดาํเนินการ และตรวจสอบการ

พฒันาดว้ยตนเอง  

2. นกัวจิยัตอ้งเชือมนัในศกัยภาพของคนในชุมชนและชุมชน ความเป็นชุมชนทีมีบริบท

ทีแตกต่าง ทงัความเป็นชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชุมชนโรงงาน ชุมชนแออดั ซึงประกอบดว้ยกลุ่ม

คนทีมีความหลากหลาย ยอ่มมีศกัยภาพทีหลากหลายเช่นกนั กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมตอ้งมีส่วนกระตุน้ให้คนในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมทาํงานเพือส่วนรวม จะเกิดพลัง

สําคญัในการร่วมขบัเคลือนการพฒันาชุมชน และผลลัพธ์ทีตามมา กระบวนการวิจยัได้มีส่วน

พฒันาศกัยภาพคนใหแ้ขง็แกร่งมากขึน อนัมีส่วนผลกัดนัให้เกิดการพฒันาชุมชนดว้ยความสามารถ

ของคนในชุมชนเอง  
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3. นกัวจิยัตอ้งมีการกระจายงานใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมขบัเคลือนงานวิจยั ไม่ควร

ควบคุมและดาํเนินการวิจยัดว้ยตนเอง เนืองจากผูที้รู้ถึงปัญหาของชุมชนไดดี้ทีสุดคือคนในชุมชน 

ตอ้งใหโ้อกาสคนในชุมชนร่วมศึกษา วเิคราะห์ เก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  

4. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตอ้งสร้างกระบวนการให้คนในชุมชนซึงเป็น

ผูรู้้ปัญหาเชิงลึกและความตอ้งการของชุมชน ไดมี้ความรู้สึกร่วม พฒันาสู่การสร้างความเขา้ใจและ

การกระทาํร่วม เพือใหเ้กิดการพฒันาตนเองและพฒันาชุมชน 

5. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการวิจยัทีไม่สินสุด       

มีการเริมตน้และดาํเนินการเป็นวงจร และเกิดวงจรใหม่อยา่งต่อเนือง ตามการดาํเนินการของกลุ่ม

หรือสมาชิกชุมชนทียงัคงดาํเนินการอยา่งไม่หยดุนิง 

ทงันี ชมชืน สมประเสริฐ (2542:59-61) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่ง

มีส่วนร่วมไวว้า่ กระบวนการวิจยัตอ้งให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมมือกนัดาํเนินการวิจยัให้สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ด้วยการค้นปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไขที ซึงต้องการการประเมิน

สถานการณ์ เพือกาํหนดการวางแผนและวธีิการใหเ้กิดการเปลียนแปลงหรือไปสู่เป้าหมายทีกาํหนด

ร่วมกนั การศึกษาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล ดว้ยวธีิการจดบนัทึก มีภาพถ่าย คาํบรรยายต่างๆ ตอ้งนาํมา

ทาํการวิเคราะห์ เพือจาํแนก จดัระบบขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลให้ขอ้มูลมีความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติ มีความเชือมนัและความเทียงตรงภายใน เพือสรุปเขียนเป็นรายงานการวิจยั ส่วนความ

เทียงตรงภายนอกซึงเป็นขอ้มูลทีนกัวจิยัไดน้าํเสนอความคิดของผูร่้วมวิจยั สามารถนาํมาใชไ้ดห้าก

เป็นขอ้มูลตามสถานการณ์จริง สิงสําคญัการทาํวิจยันนั ผูว้ิจยัตอ้งมีจรรยาบรรณของนกัวิจยั เพือให้

ขอ้มูลหรือผลการศึกษาทีไดมี้ความถูกตอ้งและเป็นจริงตามสถานการณ์ทีเกิดขึนจริง นอกจากนี

เฉลียว  บุรีภกัดีและคณะ (2545:238) ไดก้าํหนดลกัษณะกิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม 3 ประการ ทีเชือมโยงกนั ดงันี 

1. การคน้ควา้วิจยัเพือให้ไดค้าํตอบทีจาํเป็น เป็นการศึกษาเพือหาขอ้มูลทีมีเป้าหมาย 

เพือใช้ประโยชน์ทงัให้ได้ความจริงของปัญหา แผนการดาํเนินงานเพือการพฒันา หรือแก้ปัญหา

และการติดตามประเมินผลการพฒันา เป็นตน้ 

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทอ้งถิน เป็นการกาํหนดให้คนในชุมชนไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมดาํเนินการวจิยั เนืองจากคนในชุมชนเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการวิจยั 
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3. การปฏิบติัการตามการดาํเนินชีวิตจริง เป็นการวิจยัทีไม่ใช่การจาํลองเหตุการณ์จริง 

แต่เป็นการวิจัยบนสถานการณ์ทีเป็นจริงโดยธรรมชาติ จึงไม่ใช่การทดลองแบบการวิจัยเชิง

วทิยาศาสตร์  

 นอกจากนี เค็มมิส และ วิลคินสัน (Kemmis and Wilkinson, 1998 อา้งถึงใน พรสันต์ 

เลิศวิทยาวิวฒัน์,  2554) ไดส้รุปลกัษณะเด่นของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคม เป็นการศึกษาและทาํความเขา้ใจระบบ

ความสัมพันธ์ของคนและส่วนรวม ด้วยการศึกษาการปฏิบัติการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม          

เพือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการประยุกตแ์นวทางการศึกษา  ผูร่้วมวิจยัตอ้งทาํการศึกษาและวิเคราะห์

ตนเองตลอดกระบวนการวิจยัวา่มีความเขา้ใจในปัจจุบนัแง่มุมต่างๆ วา่อยา่งไร  เป็นการวิจยัทีเน้น

การลงมือปฏิบติัและทาํงานร่วมกนั เป็นการปฏิบติัการทีเนน้การคิดทีสร้างสรรค์ ให้สามารถหา

หนทางออกแกไ้ขปัญหาได ้ และเป็นการวิจยัทีตอ้งมีการไตร่ตรองครุ่นคิด ก่อนลงมือปฏิบติัอยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไป ทีต้องมีการทบทวนตลอดเวลาจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทีกําหนด มีความ

สอดคลอ้งกบั พนัธ์ุทิพย ์รามสูตร (2545:64-69) การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมมีลกัษณะเด่น 

10 ประการ ดงันี 

1. การสร้างความรู้ (Produce Knowledge) เป็นการเรียนรู้ร่วม (Co-generative learning) 

ระหวา่งชาวบา้นกบันกัวจิยั เกิดการผสมผสานความรู้วิชาการกบัความรู้พืนบา้น หรือทฤษฎีกบัการ

ปฏิบติัใหเ้กิดความรู้ใหม่ ซึงตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ร่วมกนัแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เกิดการมีส่วน

ร่วมมากขึนตามลาํดบั  

2. รูปแบบความรู้ทีไดจ้ากการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ 

(Interactive) และสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการวิจยัทีให้ความสําคญัของการเรียนรู้ที

หลากหลายศาสตร์หรือสาขาวิชา เพือให้สามารถเชือมสัมพนัธ์ความรู้แต่ละส่วน นาํไปสู่การนาํ

หลกัการหรือทฤษฎีมาใชใ้นการปฏิบติัดว้ยตนเอง และส่วนรวม  

3. การลงมือปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมเป็นความจริง (Act to transform reality) จากการ

เรียนรู้และเขา้ใจ ตอ้งมีการลงมือกระทาํให้เกิดรูปธรรม ซึงการกระทาํจะสะทอ้นถึงความเขา้ใจ 

ความรู้ ความคิด ของผูว้จิยัในการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  
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4. การลงมือปฏิบติัความรู้หรือใชค้วามรู้ลงสู่การปฏิบติั (Practical) เป็นการวิจยัทีเน้น

การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดบั ให้มามีส่วนศึกษาปัญหาทีสําคญัและเป็นจริงของชุมชน 

วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง เพือร่วมกระบวนการพฒันาให้มีส่วนสามารถ

พฒันาบทบาทประชาชนทุกระดบัและพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการสร้างความรู้ใหแ้ก่สังคม ดว้ยการใหโ้อกาส ไม่สร้างขอ้จาํกดั 

เกิดการแสดงออกและความคิดเห็น มีการรับฟังและการยอมรับ เพือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของ

ทุกคนทุกฝ่าย 

6. กระบวนการทางการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการต่อเนืองทีไม่

มีเวลาจาํกดั มีการเคลือนไหวและเปลียนแปลงตามสถานการณ์ทีเกิดขึนในชุมชนตลอดเวลา ทาํให ้

การวิจัยจึงไม่สามารถเห็นภาพอนาคตหรือทาํนายได้ล่วงหน้า การกําหนดแผนงานหรือการ

ดาํเนินงานล่วงหนา้จึงตอ้งมีความยดืหยุน่สูง  

7. สร้างความตระหนักถึงความเป็นตวัของตวัเอง (Self – awareness) การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม ทีให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดบั ได้มีส่วน

สร้างความตระหนกัถึงความเป็นตวัของตวัเอง ทาํให้มีความเชือมนัในตนเอง และกลา้แสดงออก

มากขึน 

8. ชุมชนเป็นแหล่งทีสําคญัในการวางแผนเป้าหมายชีวิตของตน ชุมชนช่วยให้คนใน

ชุมชนสามารถโยงภาพ สถานการณ์ และความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนและชุมชนในอดีต ปัจจุบนั

และอนาคตได ้ซึงมีส่วนช่วยในการวางแผนการพฒันาวา่ควรเป็นอยา่งไร  

9. การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมเป็นการมองอนาคต กระบวนการวิจยัไดมี้ส่วน

สร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได ้ชุมชนรู้แนวทางการจดัการหรือพฒันา

ตนเอง ด้วยวิธีการศึกษา และการทบทวนตนเองอย่างต่อเนือง และมีส่วนทาํให้ชุมชนสามารถ

พฒันา ปรับปรุงเปลียนแปลงใหอ้นาคตของชุมชนดีขึน 

10. การวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมมองโลกในแง่ดี (Optimistic) ดว้ยแนวคิด

พืนฐานของการวิจยัทีเห็นความสําคญัของศกัยภาพบุคคล เชือมนัพลังในความสามารถในการ

จดัการปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้  
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 หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สรุปไดว้า่ มีเป้าหมายสําคญัในการ

พฒันาคน สร้างคนเพือสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง สามารถตา้นทานกระแสความเปลียนแปลง

จากปัจจยัแวดล้อมภายนอกชุมชน ทงัด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิงแวดล้อม สังคม และสามารถ

ปรับตวั แกไ้ข และเลือกแนวทางการพฒันาทีเหมาะสม ซึงตอ้งมีผูที้เกียวขอ้งอยา่งนอ้ย 3 ฝ่าย คือ 

ชาวบา้น นกัพฒันา นกัวิชาการหรือนกัวิจยั ร่วมใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

เพือทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผูที้เกียวขอ้งร่วมกนั บนฐานคิดวา่ ชุมชนมีความหลากหลาย 

ต่างมีคนทีมีศกัยภาพ หากกระตุน้ส่งเสริมให้เขาได้ทาํงาน เขาจะสามารถเป็นกาํลงัสําคญัให้แก่

ชุมชนได ้ ตอ้งมีการให้คนในชุมชนร่วมศึกษา วิเคราะห์ เก็บขอ้มูลดว้ยตนเองเพือเปิดโอกาสให้

ชุมชนรู้ซึงถึงปัญหาของตนเอง และดาํเนินการอยา่งต่อเนืองและไม่สินสุดลงในวงจร วงจรนีจะคง

อยูแ่ละดาํเนินต่อไปหาก ชาวบา้นสมาชิกของชุมชนยงัสามารถรวมกลุ่มได ้

 โดยรูปแบบของการมีส่วนร่วม ดว้ยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม มี 3 รูปแบบไดแ้ก่ นกัวิจยั

ภายนอกเป็นนกัวจิยัหลกั มีประชาชนในชุมชนเป็นนกัวจิยัร่วมช่วงแรก และค่อยๆ เพิมบทบาทและ

เปลียนใหป้ระชาชนเป็นนกัวจิยัหลกัช่วงหลงั  ไม่มีนกัวจิยัหลกัจากภายนอกแต่อาจมีผูใ้ห้คาํปรึกษา

จากภายนอก และผูร่้วมวิจยัเป็นสมาชิกจากในชุมชน และรูปแบบอืนๆ ทีดดัแปลงหรือประยุกตไ์ป

จากรูปแบบทงัสอง เช่นผูว้ิจยัภายนอกเป็น ผูอ้าํนวยการ (Facilitator) เป็นตน้ ลกัษณะของงานวิจยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการคน้ควา้วิจยัเพือให้ไดค้าํตอบทีจาํเป็น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั

ตอ้งร่วมมืออย่างมีเป้าหมายร่วมกนั เป็นการสร้างความรู้ โดยการผสมผสานระหว่างความรู้จาก

นักวิชาการกับความรู้พืนบ้านทีมีการเรียนรู้ร่วม และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนทีมีความรู้

หลากหลาย การลงมือกระทาํโดยใชค้วามรู้ลงสู่การปฏิบติั ให้เป็นรูปธรรม มีการใชท้รัพยากรอยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นกนัและ เป็นการให้โอกาสทุก

คนไดเ้รียนรู้ เป็นกระบวนการต่อเนืองทีไม่มีเวลาจาํกดั เป็นรูปแบบทีไม่สามารถกาํหนดแผนการ

ล่วงหนา้ มีการเปลียนแปลงเกิดขึนตลอดเวลา เป็นการสร้างความตระหนกั ให้เชือมนัในตนเอง การ

โยงอดีต ปัจจุบนัและอนาคตเขา้ดว้ยกนั เพือวางแผนทีจะเขา้ควบคุมเป้าหมายของการวจิยั  
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 ขนัตอนการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เคมมิส และแทกการ์ด (Kemmis and McTaggart, 1988 : 14 อา้งถึงใน นุชวนา        

เหลืององักูร, 2552) ไดเ้สนอขนัตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 4 ขนัตอน ประกอบดว้ย การวางแผน 

การปฏิบติั การสังเกต การสะทอ้นผล ดงันี 

 1. การวางแผน (Plan) เป็นขนัตอนของการกาํหนดแนวทางขา้งหน้าว่าควรตอ้ง

ดาํเนินการวิจยัอย่างไร เพือไม่อยูบ่นความเสียงท่ามกลางการเปลียนแปลงของสังคม และสามารถ

ลดความขดัแยง้ทีจะเกิดขึนได ้ดว้ยการกาํหนดความคาดหวงั การมองอนาคต เพือนาํไปสู่การเลือก

แนวทางหรือกิจกรรมทีตอ้งมีความยดืหยุน่สูง 

 2. การปฏิบติั (Action) เป็นขนัตอนการดาํเนินการตามแผนทีกาํหนด เพือให้สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ จึงตอ้งมีการดาํเนินงานอย่างมีเหตุผล และมีการควบคุม มีความยืดหยุ่น เพือลด

ความเสียง และพร้อมทีจะเปลียนแปลง 

 3. การสังเกต (Observation) เป็นการเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากการปฏิบติังาน ซึงตอ้งมีการ

วางแผนไวล่้วงหน้า และมีความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงโดยไม่

คาดคิดได ้ดว้ยการจบัประเด็นอยา่งรวดเร็ว  

 4.  การสะทอ้นผล (Reflection) เป็นการประเมินผลการดาํเนินการวิจยัวา่เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยัหรือไม่ ผูว้ิจยัตอ้งตดัสินใจให้ชดัเจนเพือชีชดัวา่ควรปรับปรุงหรือแนะนาํ

การดาํเนินการต่อไปอยา่งไร  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที 2 ขนัตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
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ในขณะที บรู๊ค (Bruce, 2006:225) เสนอขนัตอนพืนฐานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการทีมี

การดาํเนินงานเป็นเกลียว และไม่ได้เป็นการดาํเนินงานแบบเส้นตรงตามลักษณะของงานวิจยั

แบบเดิม โดยมี 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ การระบุคาํถามในการวิจยั การรวบรวมขอ้มูลเพือตอบคาํถามวิจยั 

การวิเคราะห์ และการตีความขอ้มูล และการแบ่งปันขอ้มูลจากผลการศึกษากบัผูมี้ส่วนร่วมในการ

วิจยั ซึง เชียร์ (Cher, 2009:9) กาํหนดกระบวนการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการตามขนัตอนเริมดว้ยผลของ

การกระทาํของนกัวจิยั การกระทาํหรือการปฏิบติั และการประเมินผล โดยหลงัจากการประเมินผล

จะมีกระบวนการต่อเนืองไปสู่การเกิดผลสะท้อนกลับ การกระทําหรือการปฏิบัติ และการ

ประเมินผล จึงเป็นกระบวนการวิจยัแบบเกลียวหรือก้นหอย ทีมีการปรับปรุงการปฏิบติัอย่าง

ต่อเนือง และ เออร์นี (Ernie, 2008:5) ไดร้ะบุวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research Cycle) 

ออกเป็น 4 ขนัตอน ดงันี 

1. การออกแบบ (Designing) ออกแบบการศึกษาทีตอ้งระมดัระวงัดว้ยการกลนักรอง

ประเด็นในการสํารวจ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ทีต้องมีกระบวนการตรวจสอบ การมีหลัก

จริยธรรม และการทาํงานทีเทียงตรง 

2. การรวบรวมขอ้มูล (Collecting Data) จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล (Analyzing Data) การคน้หาลกัษณะเฉพาะทีสําคญัของประเด็น

ทีตอ้งสาํรวจ 

4. การสือสารถึงผลลพัธ์สุดทา้ย (Communicating Outcomes) แก่ผูที้เกียวขอ้งโดยตรง 

5. การดาํเนินการ (Taking Action) การทาํงานเพือไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย 

นอกจากนี จาํเริญ  จิตรหลงั (2553) กาํหนดขนัตอนการทาํวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วมจากนกัวชิาการต่างๆ โดยมีขนัตอนดงันี   

1. ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) เป็นระยะเริมตน้ของการวิจยัทีตอ้งมีการ

เตรียมชุมชน เพือให้ชุมชนมีความพร้อมก่อนเขา้ร่วมในกระบวนการวิจยั โดยมีจุดมุ่งเน้นให้การ

ร่วมกระบวนการวิจยัได้สร้างสัมพนัธภาพทีดีระหว่างผูว้ิจยั  ผูน้ําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึง

เจา้หนา้ทีหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

      1.1 การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Build-up Rapport) เริมตน้จากการลงพืนที

เพือแสวงหาบุคคลสําคัญของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย เพือเข้าไปทาํการชีแจง
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วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจยั การทาํความรู้จกัระหว่างกนั เป็นจุดเริมตน้ของการสร้าง

ความเขา้ใจ การยอมรับ อาจทาํดว้ยการเขา้ไปทาํความรู้จกัเป็นพิเศษกบัคนในชุมชนทีสามารถเพือ

เป็นกุญแจแนะนาํคนในชุมชนทีผูว้ิจยัอยากรู้จกัต่อไป (Snowball Sampling Technique) และการ

เห็นความสําคญัของการวิจยั รวมทงัการลงพืนทีเพือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เป็นวิธีสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีและเรียนรู้ความคิดของคนในชุมชนและชุมชนมากขึน 

    1.2 การสํารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) ดว้ยการศึกษา

ข้อมูลทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ภายในชุมชน ข้อมูลพืนฐานด้านประชากร สังคม 

เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง เป็นตน้ ดว้ยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพถ่าย

ทางกายภาพและสถานทีสําคญัต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัชุมชน รวมถึงการคน้หา

เอกสารทีไดบ้นัทึกไวที้เกียวขอ้งกบัชุมชนในหน่วยงานต่างๆ  

     1.3 คดัเลือกชุมชน (Selecting Community) การคดัเลือกชุมชนขึนอยูก่บัเงือนไข

ต่างๆของผู ้วิจ ัย ซึงอาจให้ความสําคัญต่อการเลือกชุมชนทียงัด้อยการพัฒนา (Disadvantage 

Community) และควรไดรั้บการพฒันาต่อไป หรือการเลือกชุมชนตามปัญหาเร่งด่วนทีตอ้งรีบแกไ้ข 

หรือชุมชนทีมีความพร้อมร่วมการพฒันาเพือให้เป็นชุมชนต้นแบบแก่ชุมชนอืน ซึงผูว้ิจยัต้อง

คาํนึงถึงโอกาสของการพฒันาให้เกิดความเท่าเทียมของชุมชนต่างๆ เพือให้การวิจยันาํการพฒันา

คุณภาพชีวติทีดีใหแ้ก่ชุมชน 

    1.4 การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) การตดัสินใจกาํหนดพืนทีดาํเนินการ

วิจยั จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลภาพรวมของชุมชน ทงัด้านสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ ซึงสามารถทาํได้

ดว้ยการสํารวจชุมชน (Community Surveying) ดว้ยตนเอง หรือการขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ 

ทงัส่วนราชการ และองคก์รพฒันาเอกชน  

      1.5 การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ดาํเนินการวิจยั ด้วยการเตรียมคนทีเกียวข้องกับการวิจยัให้มีความพร้อมในการประสานความ

ร่วมมือกนั โดยมีการเตรียมการ ดงันี  

           1.5.1 เตรียมคนในชุมชน ด้วยการทําให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับ

กระบวนการวิจยั และการดาํเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมอยา่งชดัเจนและรวดเร็ว ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การจดัประชุมในชุมชน เป็นตน้ 
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            1.5.2 เตรียมนกัพฒันา ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน พฒันากรอาํเภอหรือพฒันาการ

อาํเภอประจาํตาํบล และเจา้หนา้ทีหน่วยงานอืนทีมีความสนใจร่วมกระบวนการวจิยัดว้ยกนั ดว้ยการ

จดัประชุมสร้างความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั การกาํหนดแนวทางการประสานความร่วมมือ

ระหวา่งกนั และการกาํหนดแนวทางการพฒันาชุมชนร่วมกนั  

            1.5.3 เตรียมนกัวิจยั ดว้ยการประชุมเพือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจตรงกนั 

และการปรึกษาหารือเพือกาํหนดบทบาทหนา้ทีของนกัวจิยัแต่ละคน แต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน 

  1.5.4 เตรียมเครือข่ายความร่วมมือ ดว้ยการทีนกัวิจยัทาํการประสานงานกบั

องคก์รทงัภาครัฐ และหรือองค์กรพฒันาเอกชน เพือให้เขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการวิจยั พฒันาสู่

การเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพือการดาํเนินงานวจิยั เพือช่วยใหก้ระบวนการวจิยัดาํเนินไปไดด้ว้ยดี   

2. ระยะดาํเนินการวจิยั (Research Phase) มีขนัตอนดงันี  

      2.1  การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 

เป็นขนัตอนทีเนน้การศึกษาวเิคราะห์ชุมชน และการให้การศึกษากบัชุมชน (Community Education 

Participation-CEP) เพือประเมินปัญหาและความตอ้งการของชุมชน (Need Assessment) พร้อมกบั

การประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร (Resource Assessment) ทีมีอยู่ในชุมชน ได้แก่

ทรัพยากรมนุษย ์ภูมิปัญญาทอ้งถิน และทรัพยากรธรรมชาติ ดว้ยการจดัให้มีการประชุมให้ชาวบา้น

ได้พูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกนั ให้สามารถมองถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดว้ยทรัพยากรทีชุมชนมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ในการกาํหนดแผนเพือจดัทาํโครงการการพฒันา

ต่อไป 

2.2  การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project 

Appraisal and Identification) เป็นการประเมินความตอ้งการของชุมชน เพือคน้หาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาทีแทจ้ริงและมีความเหมาะสมกบัชุมชน และตอ้งมีความเป็นไปได ้โดยให้ชาวบา้นมี

ส่วนร่วมการพิจารณา เพือกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมทีจะดาํเนินการร่วมกนัได ้

2.3  การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) เป็น

กระบวนการคดัเลือกโครงการและกิจกรรม ด้วยการตดัสินใจอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย บน

พนืฐานของความเชือมนัวา่เป็นโครงการหรือกิจกรรมทีสามารถดาํเนินการได ้  
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2.4  การปฏิบติัตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขนัตอนทีผูร่้วมวิจยั

ดาํเนินการตามบทบาทหนา้ทีทีกาํหนดร่วมกนัวา่ ใคร ทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร 

ระยะดาํเนินการวิจยัอาจประสบปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของชาวบา้น ซึงขึนอยู่

กบัความสนใจ  และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจกระบวนการและผลประโยชน์ของการทาํวิจยั มองวา่

การวจิยัตอ้งใหผู้เ้ชียวชาญดาํเนินการ และคิดวา่เป้าหมายของการวิจยัอาจไม่เกียวขอ้งกบัปัญหาของ

ตนเองโยตรง และยงัไม่กลา้แสดงความคิดเห็นในกระบวนการวจิยัและมกัเป็นผูฟั้งมากกวา่  

3. ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) เป็น

ขนัตอนวดัผลสาํเร็จของโครงการ ซึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งทาํการประเมินผลร่วมกนั ดว้ยการจดั

ประชุมนาํเสนอผลการวิจยั เพือพิจารณาความครบถว้นถูกตอ้ง ก่อนการจดัทาํรายงานการวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ สร้างการเรียนรู้ระหว่างกนั และการเชือมโยงสู่การดาํเนินการแก้ไขปัญหาหรือพฒันา

ชุมชนไดต่้อไป ทงันีการประเมินผลโครงการตอ้งไม่ตีกรอบการวดั เนืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมอาจมีขอ้จาํกดัเรืองของเวลา ความพร้อมทงัส่วนของนกัวิจยัและผูร่้วมวิจยัทีเป็น

ชาวบา้น การวดัผลควรให้ความสําคญัถึงการสามารถทาํให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้ การมองปัญหา

ของตนเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ เกิดความมุ่งมนัในการมีส่วนร่วมกระบวนการวิจยั และการนาํผลของการ

วิจยัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาชุมชนของตนต่อไปเป็นสําคญั ดังนัน ระยะการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ จึงเป็นขนัตอนทีต้องมีการสร้างระบบการตรวจสอบงานวิจัย และการมี

เครืองมือประเมินผลการวิจยั เพือให้สามารถประเมินผลได้ชดัเจนว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ 

อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบา้ง เป็นไปตามความตอ้งการหรือสามารถแกไ้ขปัญหาได้

หรือไม่  

ขนัตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สรุปไดว้า่ มี 3 ขนัตอนหลกั ไดแ้ก่ ระยะ

เตรียมการวิจยั เป็นการเตรียมชุมชน เพือให้มีความพร้อมเขา้สู่กระบวนการวิจยั ด้วยการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีกบัชุมชน การสํารวจชุมชน การศึกษาชุมชน การคดัเลือกชุมชน โดยตอ้งมีการ

เตรียมคนใน นกัพฒันา นกัวิจยั และเครือข่ายความร่วมมือให้พร้อมเพือเขา้สู่ระยะดาํเนินการวิจยั 

ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

โครงการ การกาํหนดแผนงานโครงการและการ การปฏิบติัตาม จากนันจึงเขา้สู่ระยะการติดตาม

และประเมินผลโครงการ เพือวดัผลสาํเร็จของโครงการ ทาํการตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของ
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ขอ้มูล และจดัเวทีชาวบา้น เพือสะทอ้นผลการวิจยั เพือให้ชาวบา้นดาํเนินการแก้ไขปัญหาหรือ

พฒันาชุมชนต่อไปดว้ยตนเอง โดยการดาํเนินการวจิยัตอ้งมีการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และ

การสะทอ้นผล เป็นกระบวนการวิจยัแบบเกลียวหรือก้นหอย ทีมีการปรับปรุงการปฏิบติัอย่าง

ต่อเนือง 

 

เทคนิคประกอบการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
จากการศึกษา พบวา่มีเทคนิคทีสามารถนาํมาใชป้ระกอบกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมทีสาํคญั 2 เทคนิค ไดแ้ก่   

1. เทคนิค SWOT Analysis สรุปรายละเอียดของเทคนิคจาก กรมพฒันาชุมชน (2543: 

51-53) เป็นเครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์หน่วยงาน ด้วยการวิเคราะห์ถึงการเปลียนแปลง

สภาพแวดลอ้มภายนอกทีมีผลกระทบกบัหน่วยงานวา่มีผลดีผลเสียต่อการปฏิบติังานของหน่วยงาน

อยา่งไร เช่น  ผลกระทบทางดา้นการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  และดา้นเทคโนโลยี  เป็นตน้  และการ

วเิคราะห์ถึงสภาวะการเปลียนแปลงภายในหน่วยงาน  เช่น  ระบบการบริหารงาน  ทรัพยากรบุคคล  

บทบาทหนา้ที  เครืองมือเครืองใช ้ ระเบียบขอ้กฎหมายต่าง ๆ เงินงบประมาณ  และกิจกรรมต่าง ๆ 

ซึงเป็นปัจจยัทีจะสร้างโอกาสใหห้น่วยงานมีความเจริญเติบโต หรือมีบทบาทสูงกวา่เดิมหรืออาจจะ

เป็นอุปสรรค  หรืออนัตรายในการสร้างแรงบีบคนัให้ตอ้งลดบทบาทลง  ทาํให้มีขนาดเล็กลง  และ

สุดทา้ยอาจจะตอ้งยกเลิกไปในทีสุด  

องคป์ระกอบทีสาํคญัของ SWOT ไดแ้ก่  

 . “S”  มาจากคาํวา่ “Strength” หมายถึง “จุดแข็ง” อะไรทีเป็นจุดแข็ง หรือจุดเด่นของ

หน่วยงานทีเสริมสร้างใหห้น่วยงานเขม้แขง็ 

 . “W”  มาจากคาํว่า  “Weakness” หมายถึง “จุดอ่อน” อะไรทีเป็นอาการป่วยของ

หน่วยงาน ทีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  

 . “O”  มาจากคาํวา่  “Opportunity” หมายถึง “โอกาส” อะไรทีหน่วยงานจะไดรั้บการ

พฒันาไปอยา่งต่อเนือง   

 . “T”  มาจากคาํวา่  “Treat” หมายถึง “แรงดนั หรืออนัตราย” อะไรทีอาจบนัทอนความ

เจริญกา้วหนา้ของหน่วยงาน และหน่วยงานตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบา้ง  
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  การวเิคราะห์ SWOT  มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอก ดงันี 

1. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน ซึงมีมาตรการหรือตวัแปรทีสําคญัในการ           

วเิคราะห์ ดงันี 

 1.1 สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ได้แก่ ด้านทรัพยากร บุคลากร องค์กร

ประชาชน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  เครืองมือ  เทคโนโลยี ดา้นโครงสร้าง นโยบาย ระบบการ

ทาํงาน บทบาทหนา้ที ดา้นระเบียบขอ้กฎหมาย 

 1.2 ศกัยภาพในหน่วยงาน ไดแ้ก่ จุดแขง็ของหน่วยงาน และจุดอ่อนของหน่วยงาน 

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกทีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน มีตวัแปรทีสําคญั

ในการวเิคราะห์ ดงันี 

 2.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครือข่าย 

 2.2 ผลกระทบต่อหน่วยงาน ได้แก่ ด้านเชิงบวก ซึงเป็นลู่ทางหรือโอกาสของ

หน่วยงาน ดา้นเชิงลบ ซึงเป็นอุปสรรคหรืออนัตรายของหน่วยงาน 

 2. แผนทีความคิด (Mind Mapping) สรุปรายละเอียดของเทคนิคจาก เฉลียว บุรีภกัดีและ

คณะ (2545:142-143) แผนทีความคิดเป็นเทคนิคทีแสดงให้เห็นภาพความคิดในแง่มุมต่างๆ เหมือน

เป็นการทาํงานของเซลลส์มอง เป็นภาพทีมีการบนัทึกขอ้มูลทางความคิดทีมีความชดัเจน เหมาะกบั

การประชุมทีมีการแสดงความคิดเห็นทีหลากหลาย เนืองจากความหลากหลายของขอ้มูลส่งผลต่อ

การจดจาํ ขาดการประติดต่อประต่อ และเชือมโยง แผนทีความคิดเป็นเครืองมือทีช่วยในการบนัทึก

ความคิดเห็นมากมายอยา่งเป็นระบบ ทาํให้ผูเ้ห็นภาพสามารถมองภาพรวม สามารถนาํมานาํเสนอ

ให้ทีประชุมมองภาพร่วมกนั เพือการเสริมต่อประเด็นต่างๆ นอกจากนีการทีไดแ้สดงความคิดเห็น

และไดเ้ห็นการถูกบนัทึกความคิดเห็นของตนลงไปในแผนทีความคิด โดยเฉพาะการใชส้ัญลกัษณ์

การเล่นสีสันต่างๆ ยิงมีส่วนช่วยให้เพิมความสามารถจดจาํสิงทีคิดไดย้าวนานมากขึน ดงันนั การ  

จดัประชุมเพือระดมสมองหรือความคิดเห็นจึงไม่ควรปล่อยให้มีการพูดไปเรือย ๆ แต่ควรมีการนาํ

แผนทีความคิดมาช่วยในการบนัทึก สรุปประเด็น และการเชือมโยงประเด็นให้มีความเขา้ใจร่วมกนั

ง่ายขึน 
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 สรุปไดว้า่ การนาํเทคนิคไปใชใ้นงานวิจยั เทคนิค SWOT Analysis เป็นเทคนิคทีใชใ้น

การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน มีความสําคญัต่อกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม 

หากหน่วยในการศึกษาเป็นกลุ่มคนในชุมชน จะมีส่วนสําคญัให้คนในชุมชนไดท้บทวนตนเองถึง

จุดอ่อน จุดแข็งภายในของชุมชน และการมองโอกาส และอุปสรรคทีอาจเอือและส่งผลเสียต่อการ

พฒันาของชุมชน เพือเป็นฐานการร่วมกนัมองถึงจุดทีตอ้งจดัการหรือดาํเนินการต่อไป ในขณะที

เทคนิคการเขียน Mind Mapping สามารถนาํมาใช้ประกอบการประชุม เพือให้ผูว้ิจยัรวบรวม

ความคิดทีหลากหลายของผูร่้วมประชุมไดอ้ย่างเป็นระบบ ผ่านการบนัทึกดว้ยตวัหนงัสือทีผูร่้วม

กระบวนการได้เห็นอย่างชัดเจนและตลอดเวลา เพือประโยชน์ในการทบทวนสิงทีคิดร่วมกัน      

เกิดการต่อประเด็นต่างๆ ไม่ให้มีความซําซ้อน และมีความหลากหลายภายใตก้รอบหรือประเด็น

หลกัในการประชุมร่วมกนั   

 

ข้อมูลทวัไปของชุมชนสลกัคอก 
 พนืทเีกาะช้าง 
 หมู่เกาะชา้งเป็นอุทยานแห่งชาติทีตงัอยูอ่าํเภอเกาะชา้งและอาํเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด 

มีประวติัความเป็นมาในการจดัตงัอุทยาน เริมจากปี พ.ศ.2510 จงัหวดัตราดไดท้าํการสํารวจบริเวณ

นาํตกธารมะยม ซึงตงัอยู่บนเกาะช้าง อาํเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด เพือให้กรมป่าไมพ้ิจารณา

จดัตงัเป็นวนอุทยาน ซึงในปี พ.ศ.2516 กรมป่าไมไ้ด้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัการให้มีการ

จดัตงั  “วนอุทยานนาํตกธารมะยม” ขึน จากนนัจงัหวดัตราดไดด้าํเนินการจดัตงัวนอุทยานนาํตก

ธารมะยม ในปี พ.ศ.2518 และในปี พ.ศ.2525 ไดจ้ดัตงัหมู่เกาะชา้งเป็นอุทยานแห่งชาติ  ดว้ยเหตุผล

สําคญัทีพืนทีเกาะช้างและเกาะโดยรอบมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  มีนาํตก และสัตวป่์าหลาย

ชนิดอาศยัอยู ่นอกจากนียงัเป็นพืนทีประวติัศาสตร์สาํคญั เมือวนัที 17 มกราคม 2484 น่านนาํบริเวณ

ทิศตะวนัออกของเกาะชา้ง เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรีไดท้าํการ

ยุทธนาวีกบัเรือรบฝรังเศส จาํนวน 7 ลาํ ซึงเป็นวีรกรรมทีไดมี้การจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของ

กองทพัเรือ ซึงครอบคลุมพืนที 406,250 ไร่ หรือ 650 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพืนนาํประมาณ 458 

ตารางกิโลเมตร หรือ 70 เปอร์เซ็นตข์องพืนที และเป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบัที 45 ของประเทศไทย 

(สาํนกัอุทยานแห่งชาติ, 2554) 
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 หมู่เกาะช้างตงัอยู่ในพืนทีใกล้กบัเขตแดนไทย – กัมพูชาทางด้านตะวนัออกสุดของ      

อ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะหลกัๆ ขนาดใหญ่ 3 เกาะ 

ได้แก่ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก รวมทงัเกาะขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 49 เกาะ จาก

หลกัฐานทางธรณีวิทยาสัณฐานวิทยา ภูมิประเทศของหมู่เกาะช้างมีลกัษณะเรียงตวักนัในแนวดิง

จากทิศเหนือลงมาใต ้โดยมีเกาะช้างอยูท่างเหนือสุดกบัชายฝังดา้นอาํเภอแหลมงอบ 10 กิโลเมตร 

เกาะกูดอยูท่างทิศใตสุ้ด ติดกบัชายแดนไทยดา้นตะวนัออก ห่างจากฝังประมาณ 40 กิโลเมตร และ

ระหวา่งเกาะชา้งกบัเกาะกดู มีเกาะหมากตงัอยูต่รงกลาง รวมทงัหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ทีอยูใ่กลเ้คียง เช่น 

หมู่เกาะรัง เกาะหวาย เกาะขาม เกาะกระดาด เป็นตน้ 

 ลกัษณะภูมิประเทศของหมู่เกาะชา้ง ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงปกคลุมดว้ยป่าธรรมชาติ

เขตร้อน อนัมีระบบนิเวศน์ทีหลากหลาย ตงัแต่หาดทราย ชายหาดหิน แหลมหินใหญ่ หนา้ผาสูงชนั     

ป่าชายหาด ป่าชายเลน เป็นแหล่งทีอยู่อาศยัของพืชและสัตวน์านาชนิด ในป่าดิบชืนบนเกาะกลาง

ทะเล ซึงเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของหมู่เกาะในอ่าวไทยดา้นตะวนัออก เกาะทงัหมดในหมู่เกาะ

ช้าง ยกเวน้เกาะหมากและเกาะกระดาด มีพืนทีราบน้อยมาก เทือกเขาสูงทีลดหลันซับซ้อนกัน 

มกัจะเกาะตวักนัอยู่ตามแนวแกนกลางของเกาะ และมีทีราบอยูร่อบๆ เกาะ โดยมียอดเขาทีสูงทีสุด

อยูบ่นเทือกเขาทางตอนใตข้องเกาะขา้ง คือ ยอดเขาสลกัเพชร  

 
ภาพที   แผนทีเกาะชา้ง 

(ทีมา เวปไซด ์www.google.co.th/maps, 2555) 

อ่าวสลกัคอก 



81 
 

  

 ถนนบนเกาะชา้งแยกออกเป็นสองสายหลกั คือสายทีเลาะไปตามชายฝังดา้นตะวนัตก 

และอีกสายหนึงเรียบไปตามชายฝังด้านตะวนัออก มีระยะทางใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 30 

กิโลเมตร โดยมีจุดเริมตน้ทีหลกักิโลเมตรที 0 ท่าเทียบเรืออ่าวสับปะรด เกาะช้างมีเนือทีประมาณ 

130,937 ไร่ หรือ 209 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเกาะภูเก็ต วดัจากทิศ

เหนือจรดใตย้าว 50 กิโลเมตร กวา้ง 14 กิโลเมตร ทีราบบนเกาะช้างเป็นพืนทีทีสามารถทาํ

การเกษตรได ้ชาวบา้นจึงทาํสวนผลไม ้สวนมะพร้าว สวนยางพารา เป็นหลกั 
 

 
 

  
ภาพที 2 เส้นทางคมนาคมของเกาะชา้ง 

 (ทีมา เวปไซด ์http://www.kohchangnews.com, 2556) 

 

 ชุมชนสลกัคอกตงัอยูที่อ่าวสลกัคอก ตงัอยูห่่างจากท่าเรืออ่าวสับปะรดราว 22 กิโลเมตร 

อ่าวสลักคอกเป็นเวิงอ่าวขนาดเล็ก ท่ามกลางทิวเขาทีโอบล้อมจนถึงด้านหน้าอ่าว ด้วยลกัษณะ      
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ภูมิประเทศทีเป็นเวงิอ่าวค่อนขา้งปิด ริมชายฝังของอ่าวสลกัคอกจึงหนาแน่นไปดว้ยป่าชายเลน เนือ

ทีกวา่ 500 ไร่ จึงเป็นแหล่งอนุบาลพนัธ์ุสัตวน์าํวยัอ่อนทงั กุง้ หอย ปลา ปู เป็นแหล่งประมงพืนบา้น 

ช่วยป้องกนัการพงัทลายของชายฝัง ลดความเร็วลม และเป็นแหล่งสมุนไพร ฯลฯ (องคก์ารบริหาร
การพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอยา่งยงัยนื, 2554)  
 
 พนืทชุีมชนสลกัคอก 

จากการสํารวจชุมชน และจากขอ้มูลของ กรมพฒันาชุมชน (2553) สามารถสรุปขอ้มูล

ทวัไปของชุมชนสลักคอก  ได้แก่ ประวติัชุมชน อาณาเขตติดต่อ สภาพสังคมและวฒันธรรม 

เศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม ปัญหาชุมชนและความคาดหวงัของชุมชน ดงันี 

ประวัติชุมชน ชุมชนสลกัคอก เป็นชือทีเรียกกนัตามลกัษณะภูมิศาสตร์ สภาพพืนทีซึง

เป็นอ่าววงกลมมีลกัษณะคลา้ยคอกสัตว ์ มีทางออกทางทะเลเป็นช่องแคบซ้ายขวา ทีดูเหมือนจะ

บรรจบหรือชนกนั  มีเกาะสลกัและเกาะลิมอยูด่า้นหนา้กลางทะเลทางทิศตะวนัตก ชุมชนสลกัคอก

แต่เดิมอยูใ่นการปกครองของอาํเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด  ต่อมาเมือมีการแยกพืนทีเป็นกิงอาํเภอ

เกาะชา้งในปี  พ.ศ.2535  ซึงปัจจุบนัไดย้กฐานะเป็นอาํเภอเกาะชา้ง นบัตงัแต่วนัที 8 กนัยายน 2551 

จึงไดมี้การแบ่งพืนทีออกเป็น 2 ตาํบล  9 หมู่บา้น และไดก้าํหนดให้ชุมชนสลกัคอก ตงัอยูห่มู่ที 4  

อยูใ่นการพืนทีปกครองของตาํบลเกาะชา้งใตโ้ดยพืนทีชุมชนมีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อหมู่

ที 1 บา้นคลองพร้าว  ทิศใต ้ติดต่อหมู่ที 5  บา้นสลกัเพชรเหนือ ทิศตะวนัออก ติดต่อทะเลอ่าวไทย   

ทิศตะวนัตก ติดต่อหมู่ที 4 บา้นคลองพร้าว 
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ภาพที   แผนทีอ่าวสลกัคอก 

(ทีมา เวปไซด ์www.google.co.th/maps, 2555) 

 

อดีตชุมชนสลกัคอกมีคนดงัเดิมอาศยัอยู่ไม่กีหลงัคาเรือน ประกอบอาชีพหลกัดว้ยการ

ทาํสวน ไดแ้ก่ สวนมะพร้าว ยางพารา และทาํอาชีพประมง สภาพพืนทีและชุมชนยงัไม่ไดรั้บการ

พฒันาทาํให้การการคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีนาํประปา  การคมนาคมในอดีตจึงใช้เรือ

แจว  หรือเรือใบ  ในการคมนาคมเพือการติดต่อคา้ขายเป็นหลกั  การปกครองมีผูใ้หญ่บา้นคนแรก

ชือ นายโอ่ ตงัสุศรี  (ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้)  เป็นแพทยแ์ผนโบราณ ซึงเป็นทีรู้จกัและเคารพของคน

ทวัไปในเกาะช้าง  ต่อมาไดมี้ผูอ้พยพชาวกมัพูชาซึงหนีสงครามมาจากเกาะกงเขา้มาอาศยัอยู่ใน

ชุมชนตามริมฝังคลอง โดยประกอบอาชีพประมงตามชายฝัง  อาศยัมาเป็นระยะเวลาทียาวนานกวา่ 

30-40 ปี จนปัจจุบนัผูอ้พยพเหล่านีไดก้ลายเป็นคนไทยบางส่วน และมีสิทธิในการเลือกตงัและเป็น

คณะกรรมการต่างๆ ในชุมชน และให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการประชุมและพฒันาชุมชนเป็น

อยา่งดี 

ปัจจุบนัชุมชนสลกัคอก เปลียนแปลงไปจากอดีตทีชดัเจน เนืองจากไดรั้บการพฒันาจาก

อาํเภอเกาะช้าง และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเกาะช้างใต ้ในการพฒันาทงัดา้นสาธารณูปโภค   

สิงอาํนวยความสะดวก ดา้นโครงสร้างพืนฐาน ดา้นการประกอบอาชีพของคนในชุมชน และดา้น

การจดัตงักลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยไดน้าํความตอ้งการและปัญหาของชุมชนซึงผ่านการประชุม

อ่าวสลกัคอก 

ชุมชนสลกัคอก 



84 
 

  

ประชาคมบรรจุเข้าแผนพฒันาทังสองหน่วยงานราชการ ทาํให้การพฒันาต่างๆ เป็นไปอย่าง

ต่อเนือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   การตงับา้นเรือนชาวประมงของชุมชนสลกัคอก 

 

ด้านสังคมและวฒันธรรม ชุมชนสลกัคอกเป็นพืนทีดา้นใตเ้กาะชา้งบริเวณห่างจากทีวา่
การกิงอาํเภอเกาะชา้ง ไปทางทิศใตป้ระมาณ 13 กิโลเมตร มีพืนทีบางส่วนติดทะเล บา้นสลกัคอกมี
เนือทีประมาณ , ไร่ มีพืนทีการเกษตรประมาณ 800 ไร่ จาํนวนครัวเรือน 93 ครัวเรือน จาํนวน

ประชากรทงัหมด ชาย 172 คน หญิง 183 คน ชุมชนสลกัคอกยงัคงเอกลกัษณ์ของสังคมไทย

โดยทวัไปไว ้เช่น การเคารพผูอ้าวุโส มีความสัมพนัธ์ระหวา่งครัวเรือนแบบเครือญาติ คนในชุมชน

มีความสามคัคีกนั และให้ความสําคญัต่อบทบาทผูน้าํอย่างมาก การมีสือสารพูดคุยกนัในชุมชน

อยา่งต่อเนืองผา่นการประชุมประชาคมประจาํเดือน คนในชุมชนมีอธัยาศยัทีดี มีการเสียสละทาํงาน

ช่วยเหลือส่วนรวม การดาํรงชีวิตแบบพอเพียง มีความการเชือในคติทางพุทธศาสนา ประเพณีและ

วฒันธรรม มีประเพณีและวฒันธรรมตามประเพณีไทยทวัไป การรํากลองยาว การจดังานประเพณี

ประจาํปี การทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางศาสนา การเล่นสะบา้ลอ้ เป็นตน้ 

หมู่บา้นสลกัคอก มีวดัทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ เรียกวา่วดัวชัคามคชทวีป  ซึงเป็นชือ

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เนืองจากเมือปี พ.ศ.2427  (ร.ศ.103) 

พระองคไ์ดเ้สด็จประพาสเมืองตราด ถึง 12 ครัง และไดเ้สด็จเยือนเกาะชา้งทงั 12 ครัง โดยไดเ้สด็จ
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ทางชลมาตรโดยเรือพระทีนงัเวสาตรี ดว้ยเหตุทีวดัแห่งนียงัไม่มีพระอุโบสถ ราษฎรจึงกราบบงัคม

ทูลพระกรุณาขอให้ทรงเหยียบเลือกพืนทีสําหรับสร้างพระอุโบสถ จากนนัเจา้นายขา้ราชการได้
เรียไรเงินถวายพระเพือสร้างพระอุโบสถ ต่อมาเมือปี พ.ศ. 2442  ไดจ้ดัสร้างพระอุโบสถขึนจน

สําเร็จเรียบร้อย ซึงนับเป็นเวลาได้ 15 ปี นับจากวนัทีรัชกาลที 5 ทรงเหยียบทีสร้างพระ

อุโบสถ  ปัจจุบนัคณะกรรมการวดัไดส่้งเรืองใหก้รมการศาสนาพิจารณาเป็นพระอารามหลวง แต่ยงั

ติดขนัตอนทางศาสนา  ปัจจุบนัวดัมีเนือทีบริเวณวดั 25 ไร่  ทีสวนยางพารา 75 ไร่  เจา้อาวาสองค์

ปัจจุบันชือ  พระปลัดแสวง  ฐานจิตโต  และมีความสามารทางด้านรักษาโรค  (แพทย์แผน

โบราณ)  โดยสามารถรักษากระดูกและขอ้ได ้มีคนเขา้ไปรับการรักษาจาํนวนมาก นอกจากนีทางวดั

จะมีการฝากข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจดังานวนัสําคญัทาง

พระพุทธศาสนา ทาํให้สามารถพบเห็นชาวบา้นทงัคนไทยและชาวกมัพูชา เดินทางมาร่วมทาํบุญที

วดัเป็นจาํนวนมาก ซึงส่วนใหญ่มีการทาํอาหารมาจากทีบา้น และพาครอบครัวมาทาํบุญร่วมกนั 

 

 

  
ภาพที   กิจกรรมวนัสาํคญัพุทธศาสนาทีวดัวชัคามคชทวีป 
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ด้านการศึกษา ชุมชนสลกัคอกมีโรงเรียนวดัวชัคามคชทวีป สอนตงัแต่ชนัอนุบาลจนถึง

ประถมศึกษาปีที 6 ปัจจุบนัมีนักเรียนทงัหมดประมาณ 80 คน เป็นสถานการศึกษาทีชาวบา้นใน

ชุมชนส่งลูกหลานเขา้เรียน มีโรงเรียนวดัสลกัเพชร สอนตงัแต่อนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ปัจจุบนัมีนกัเรียนประมาณ 300 คน เป็นอีกโรงเรียนหนึงทีอยู่ไม่ไกลจากชุมชน และโรงเรียนวดั

คลองสน สอนตงัแต่ประถมจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบนัมีนกัเรียนประมาณ 260 คน เป็น

อีกหนึงโรงเรียนทีสามารถรองรับการเขา้รับการศึกษาของเยาวชนของชุมชนสลกัคอก และปัจจุบนั

ไดมี้การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.เขา้มาส่งเสริมการเรียนหนงัสือให้แก่คนในชุมชนสลกัคอก 

ทาํให้สมาชิกในชุมชนซึงเป็นผูใ้หญ่ให้ความสําคญัและเรียนกนัหลายคน โดยเฉพาะผูน้าํชุมชน 

และรวมถึงประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   โรงเรียนวดัวชัคามคชทวปี 

 

ด้านเศรษฐกิจ ชาวบา้นชุมชนสลกัคอกส่วนใหญ่ทาํอาชีพประมงพืนบา้น เป็นแหล่ง

ประมงพืนบา้นทีสําคญับนเกาะช้าง มีอาชีพเสริมด้วยการจดัตงัชมรมท่องเทียวพืนบา้นสลกัคอก   

ในปี พ.ศ.2548 เพือใหช้าวบา้นสลกัคอกไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนดาํรงชีวิต และเป็น

แหล่งท่องเทียวทางเลือกใหม่ทีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง และเพือกระจายรายได้จากการท่องเทียว

ให้กบัสมาชิกและชุมชน ดว้ยการชกัชวนให้ทงันักท่องเทียวและชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ และเพืออนุรักษป่์าชายเลนสลกัคอกให้คงอยู ่มีการรวมกลุ่มอาชีพกิจกรรมการ

ทาํผา้บาติก  ผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว  ผลิตภณัฑ์จากใบยาง นอกจากนีมีอาชีพคา้ขาย มีการตงั
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ร้านคา้ ขายของกินของใชเ้ล็กๆน้อยๆ ร้านขายอาหารตามสัง และศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ OTOP ของ

ชุมชน สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมของชุมชน สมาชิกในชุมชนมีรายได้พอกินพอใช้ รายจ่ายจะ

หมดไปกบัค่าใชจ่้ายการเดินทางขึนฝังเขา้ตวัเมืองจงัหวดัตราด และค่ารักษาพยาบาล บางครัวเรือน

แทบไม่มีการใช้จ่ายหรือใช้จ่ายไม่มากในวตัถุดิบการประกอบอาหาร ซึงส่วนใหญ่หาได้ใน

ครัวเรือน จากทะเล และอาจซือบา้งจากรถปิกอพัทีขบัรถขึนเกาะช้างเพือมาขายโดยเฉพาะ และมี

การรวมกลุ่มกนัดาํเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต เป็นการส่งเสริมการออมให้แก่คนใน

ชุมชนอีกดว้ย 

 

    
 

  
ภาพที   ทีตงัชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกและกิจกรรมการท่องเทียว 
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ภาพที   ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องชุมชน 

 
ด้านสิงแวดล้อม ชุมชนสลกัคอกตงัอยู่พืนทีอ่าวสลกัคอกซึงเป็นอ่าวทีเวา้ลึกเขา้มาใน

แผ่นดิน  มีปากทางออกทะเลเป็นช่องแคบๆ มีพืนทีป่าชายเลนผืนใหญ่สุดบนเกาะช้างมีพืนที

ประมาณ 670 ไร่ เป็นถินอาศยัแหล่งเพาะพนัธ์ุตวัอ่อนของสัตวน์าํต่างๆ ยงัช่วยป้องกนัการพงัทลาย

ชายฝัง ลดความเร็วลมทีจะเขา้มาปะทะฝัง  โดยทวัไปมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ประมาณช่วงเดือน 

มกราคม –พฤษภาคม ฤดูฝน ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน –กนัยายน สภาพแวดลอ้มทางทะเล มีนาํ

ทะเลทีสะอาด มีขยะทีมาจากชาวประมงบา้งเล็กนอ้ย บริเวณนาํทะเลโดยรอบบริเวณตงับา้นเรือน

ชาวบา้น แมจ้ะมีการปล่อยนาํเสียจากบา้นเรือน แต่ยงัคงมีสภาพทีดี สะอาด สภาพสิงแวดลอ้มใน

ชุมชน หรือบนฝัง มีสภาพพืนทีบางส่วนเป็นทีสูง มีภูเขาขนาดเล็ก และบางพืนทีเป็นทีราบ ชาวบา้น

ส่วนใหญ่มีการตงับา้นเรือนกระจุกบริเวณริมทะเล และบางส่วนอยูพ่ืนทีราบทีไกลจากทะเล ชุมชน

มีการจดัการขยะทีดี ดว้ยความร่วมมือของชาวบา้น ซึงมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการเก็บขยะไวใ้นบา้น 

และให้นาํออกมาเฉพาะวนัทีรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะช้างใตเ้ขา้มาเก็บ เพือ

สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ทาํให้ไม่เห็นถงัขยะในชุมชน และไม่มีขยะตามพืนที

ต่างๆ ในชุมชน ชุมชนมีการปลูกดอกไมต้ลอดขา้งทางของชุมชน และไม่มีสภาพป่าหรือหญา้รก 

บรรยากาศโดยรวมสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม 
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ภาพที   สภาพแวดลอ้มของชุมชนสลกัคอก 

 

ด้านการเมืองการปกครอง ชุมชนสลกัคอกมีผูใ้หญ่บา้นทาํหนา้ทีปกครองชุมชน มีการ
ตงัคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านทีประกอบไปด้วยผูน้ําจากกลุ่มสังคมต่างๆในชุมชน โดย

ประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกไดมี้ส่วนร่วมทาํหนา้ทีเลขานุการคณะกรรมการประชาคม

หมู่บา้น ซึงมีการประชุมประชาคมหมู่บา้นเดือนละ 1 ครัง โดยไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกใน

ชุมชนเขา้ร่วมประชุมเพือรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ และการขอความคิดเห็น รวมถึงการ

ตดัสินใจเรืองต่างๆ ของชุมชน ดว้ยการทีชุมชนมีมาตรการในการลงชือเขา้ร่วมประชุมทุกครัง หาก

ใครขาดการประชุมเกินจาํนวนทีกาํหนด จะขอมติทีประชุมประชาคมไม่ให้ไดรั้บสิทธิทีพึงไดรั้บ

บางประการจากชุมชน จึงทาํให้สมาชิกซึงเป็นตัวแทนแต่ละครัวเรือนเขา้ร่วมประชุมอย่างพร้อม

เพรียง ทงันี ชุมชนไดเ้ชิญตวัแทนจากหน่วยงานราชการในพืนที และภาคธุรกิจเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

เพือให้กรณีทีชุมชนมีปัญหาและความตอ้งการทีจาํเป็นตอ้งใช้งบประมาณ หรือความช่วยเหลือจะ

ใชที้ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นของร้องขอในคราวเดียว ชุมชนให้ความสําคญัของการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ไดมี้การกาํหนดให้ทุกเดือนมีหนึงวนัทีจะนดัหมายให้มี

การทาํกิจกรรมพฒันาหมู่บา้น 
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ภาพที   ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะชา้งใต ้และบรรยากาศการประชุมประชาคม 

 

ด้านสาธารณสุข  คนในชุมชนสลกัคอกสามารถเขา้รับบริการดา้นสาธารณสุขไดจ้าก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกาะชา้งใต ้และโรงพยาบาลของอาํเภอเกาะชา้งซึงอยูไ่ม่ไกลจากชุมชน 

ชุมชนมีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น คอยทาํหน้าทีดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชน และมี

ส่วนรณรงคแ์ละตรวจสอบการป้องกนัการเกิดยุงลาย รวมทงัการส่งเสริมการออกกาํลงักายดว้ยการ

เตน้แอโรบิกของชุมชนอยา่งต่อเนือง 

 

    
ภาพที   ทีทาํการสถานีอนามยั และโรงพยาบาลใกลชุ้มชน 

 

ปัญหาชุมชนของชุมชน   
ด้านสังคม ชุมชนประสบปัญหาการทีสมาชิกในชุมชนขาดความตระหนกัผลกระทบต่อ

สังคม มีการเปิดบา้นตงัโตะ๊สนุกเกอร์ ปล่อยใหเ้ด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีเขา้ใชบ้ริการ ทาํให้เยาวชนส่วน

หนึงใช้เวลาอยู่กับการเล่นเกือบทังวนั ส่งผลให้เยาวชนในหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมในการ
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รับผดิชอบชุมชน ขาดความเอาใจใส่ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

ชุมชนประสบปัญหาการสือสารในชุมชน หลายครังทีสมาชิกในชุมชนบางคนไม่เข้าประชุม

ประชาคม ทาํให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านการบอกกล่าวต่อๆกนั ไม่ครบถ้วนและไม่ชดัเจน ทาํให้เกิด

ความเขา้ใจผดิและไม่เขา้ใจกนับา้ง ปัญหาทีคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผูใ้หญ่ไดรั้บการศึกษานอ้ย 

ทาํใหข้าดความมนัใจในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนัในชุมชน 

ด้านการศึกษา ชุมชนประสบปัญหาสถานศึกษาในเกาะช้างมีระดับสูงสุดแค่ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ทาํใหเ้ยาวชนส่วนใหญ่จึงเรียนจบแค่ระดบันี มีส่วนนอ้ยทีไดศึ้กษาต่อระดบั

มหาวิทยาลยั บางส่วนเรียนจบแค่ระดบัประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ เมืออกจากระบบ

การศึกษาเยาวชนได้กลับมาทาํงานประมงกบัครอบครัวและมีแต่งงานครอบครัว ปัจจุบนัเมือมี

นโยบายส่งเสริมการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน ไดก้ลายเป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหา 

เพราะกระแสความสนใจของคนในชุมชนได้มีส่วนทาํให้สมาชิกในชุมชนทงักลุ่มเยาวชนและ

ผูใ้หญ่ไดศึ้กษาต่อมากขึน 

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนประสบปัญหาการมีรายได้น้อย ไม่แน่นอน โดยเฉพาะการทาํ

อาชีพประมง ซึงการออกเรือแต่ละครังสามารถจบัสัตวน์าํไดใ้นปริมาณมาก บางฤดูกาลโดยเฉพาะ

ช่วงฤดูฝน ทีมีพายพุดัผา่นเขา้มาในชุมชนทาํใหไ้ม่สามารถออกเรือได ้รายไดจึ้งไม่เกิดขึน ในขณะที

อาชีพทาํสวนยาง ไดรั้บผลกระทบจากราคายางตกตาํ และชาวบา้นบางส่วนยงัขาดเอกสารสิทธิในที

ทาํกินของตน 

ด้านสาธารณูปโภค ชุมชนประสบปัญหาการขาดแคลนนาํสะอาดในการอุปโภคและ 

บริโภค และนาํใชใ้นการทาํการเกษตรกรรม การคมนาคมไม่สะดวก ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางมาก เนืองจากพืนทีเกาะชา้งยงัไม่มีถนนรอบเกาะทาํให้การเดินทางตอ้งใชเ้ส้นทางออ้ม

ไปมา และปัญหาการมีไฟฟ้าให้แสงสวา่งในชุมชนยงัไม่เพียงพอ   

ด้านสาธารณสุข ชุมชนประสบปัญหาความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้อง 

โดยเฉพาะโรคติดต่อ และการใส่ใจดูแลลูกนาํยงุลายเพือป้องกนัการเกิดโรคไขเ้ลือดออกของชุมชน  

ด้านสิงแวดล้อม ชุมชนประสบปัญหามีการบุกรุกทีสาธารณะ ปัญหานาํเสียจากนากุง้ 

และปัญหาขยะทิงไม่เป็นที (2 ปัญหานีปัจจุบนัแกไ้ขไดแ้ลว้) การมีเครืองมือทาํการประมงทีเอา
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เปรียบธรรมชาติ  และการทาํประมงโดยขาดจิตสํานึกจากการทาํประมงขนาดใหญ่  (เรืออวนรุน 

เรืออวนลาก)  

ด้านหน่วยงานสนับสนุน ขาดการเอาใจใส่และความจริงใจในการปฏิบติัหน้าทีของ

เจา้หนา้ทีภาครัฐและหน่วยงานทีรับผิดชอบ เจา้หน้าทีของรัฐ และหน่วยงานทีรับผิดชอบในการ

ปฏิบติัหน้าทีต่างโยนความรับผิดชอบให้กนั การกาํหนดชนิดเครืองมือและเขตอนุรักษพ์ืนทียงัไม่

ชดัเจน ไม่มีแผนการจดัการป่าชายเลย นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐยงัไม่ดีพอในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลน 

 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 
งานวจัิยทเีกียวข้องกบัผลกระทบจากการท่องเทยีวต่อชุมชน 
ปริวรรต สมนึก (2552: 171) ทาํการศึกษาการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวทีมีชุมชนเป็น

ฐาน เกาะภูกระแต ตาํบลโดนกลาง อาํเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 

การดาํเนินกิจกรรมดา้นการท่องเทียว ดา้นสิงแวดลอ้ม ไดมี้ส่วนพฒันาชาวบา้นให้มีส่วนร่วมการ

อนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากขึน ดา้นสังคม มีการรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรม

ทาํให้ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนดีขึน ดา้นวฒันธรรม ทาํให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าของ

เอกลกัษณ์ประเพณีและวฒันธรรมมากขึน และดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหช้าวบา้นมีรายไดม้ากขึน 

อธิติ กลัปนาทรัพย ์(2548: บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาการเปลียนแปลงสภาพการตงัถินฐาน

อนัเนืองมาจากการพฒันาการท่องเทียว กรณีศึกษาบริเวณอ่าวนาง จงัหวดักระบี ผลการศึกษาพบวา่ 

การท่องเทียวไดส่้งผลกระทบใหเ้กิดการเปลียนแปลงหลายประการของพนืที ไดแ้ก่ สภาพตวัอาคาร

บา้นเรือน การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของชาวบา้น และสภาพแวดลอ้มของชุมชน อนัเป็นผลจาก

การพยายามปรับตวัให้การท่องเทียวสามารถพฒันาไปได ้ยิงหากมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว   

จะส่งผลต่อการพฒันาทีขาดความรอบคอบในการวางแผน และการจดัการ โดยเฉพาะกลุ่มคนทีได้

ประโยชน์จากการท่องเทียว ทีมุ่งหวงัผลประโยชน์ทาํให้มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่จาํกดั 

ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสิงแวดลอ้มและความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
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บานเยน็ ชาญธนะวฒัน์ (2545:บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาการท่องเทียวกบัผลกระทบต่อ

ชุมชนชาวไทใหญ่ : กรณีศึกษาหมู่บา้นถาํลอด ตาํบลถาํลอด อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผลการศึกษาพบวา่  

1. ดา้นกายภาพ การท่องเทียวไดมี้ส่วนทาํให้ชุมชนเกิดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค

พืนฐานมากขึน มีการจดัสภาพแวดลอ้มของชุมชนให้เป็นระเบียบ สวยงาม การทีชาวบา้นไดรั้บ

ประโยชน์จากการท่องเทียวด้วยการมีรายได้จ ํานวนมาก  ทําให้ชาวบ้านลดการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตดัไม้ และล่าสัตว์ ทาํให้ทรัพยากรเหล่านียงัคงอยู่ แต่ด้วยจาํนวน

นักท่องเทียวทีเข้ามาเทียวถาํลอดจาํนวนมาก ได้ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

2. ดา้นเศรษฐกิจ การท่องเทียวไดส้ร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบา้น เช่น การขายอาหาร

ปลา การเป็นไกดน์าํเทียว การขายสินคา้ใหแ้ก่นกัท่องเทียว ไดส้ร้างรายไดที้น่าพอใจให้แก่ชาวบา้น 

เนืองจากมีรายไดที้มากกวา่การไปรับจา้ง อาชีพเดิมทีทาํการเกษตรเพือการดาํรงชีพ เปลียนเป็นเพือ

การคา้มากขึน รายไดที้ไดม้ากขึนไดส้ร้างกระแสทุนนิยมให้แก่ชาวบา้น คิดจะทาํอะไรหวงัผลเป็น

รายได ้และเมือมีกาํลงัซือมากขึน การใชจ่้ายจึงเพิมมากขึน 

3. ดา้นสังคม การท่องเทียวไดส้ร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้น ชาวบา้นจึงประกอบอาชีพอยู่

ในชุมชนมากขึน ทาํใหมี้การรวมกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม การมีคนต่างถินอพยพอยูใ่นชุมชน และการ

มีนกัท่องเทียวซึงเป็นคนต่างเชือชาติต่างวฒันธรรมเขา้มาในชุมชนมากขึน ไดส่้งผลต่อการเกิดแบบ

แผนพฤติกรรมและค่านิยมใหม่ ซึงแตกต่างไปจากเดิมทีวฒันธรรมไทใหญ่มีความเคร่งครัดอย่าง

มาก  และเกิดการพยามเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารของกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึน 

นอกจากนีจากจาํนวนนกัท่องเทียวจาํนวนมากไดส่้งผลกระทบต่อดา้นสาธารณสุขของชุมชนอีก

ดว้ย 

4. ดา้นวฒันธรรม ดว้ยนกัท่องเทียวทีเขา้มาจาํนวนมาก ทาํให้ชาวบา้นมีความพยายาม

เรียนรู้วฒันธรรมของนักท่องเทียว และให้นักท่องเทียวเรียนรู้วฒันธรรมของตน ชาวบา้นมีการ

ยอมรับ และปรับตวัตามวฒันธรรมสากลมากขึน กฎเกณฑ์ทางสังคมบางอย่างมีความยืดหยุน่มาก

ขึน 
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ศุภวรรณ โพธินาค (2545: บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาผลกระทบของการท่องเทียวต่อวิถี

ชีวิตของชุมชนเกาะลา้น เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การท่องเทียวไดก่้อให้เกิด

ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน ดงันี  

1. ดา้นบวก การท่องเทียวไดส้ร้างอาชีพและรายได ้ซึงเป็นทางเลือกให้แก่คนในชุมชน 

ซึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงมากขึน การท่องเทียวทีมีจุดเด่นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มทีเป็นชายหาด ทะเล ปะการัง หากคนในชุมชนร่วมกนัรักษา ดูแลดว้ยการไม่ปล่อยนาํ

เสีย และทิงขยะ จะทาํให้ยงัคงสามารถดึงดูดนักท่องเทียวเขา้มาเทียวได้ต่อเนือง และทาํให้การ

ท่องเทียวมีความยงัยนืได ้

2. ดา้นลบ การท่องเทียวได้ส่งผลให้มีการอพยพแรงงานต่างถิน และมีนักท่องเทียว

จาํนวนมากเขา้มาในชุมชน อาจทาํให้เกิดปัญหาขยะ และนาํเสีย คนในชุมชนจึงควรช่วยกนัดูแล

และสร้างจิตสาํนึกใหทุ้กคนมีส่วนร่วมดูแลชุมชนดว้ยกนั 

สรุปได้ว่า การท่องเทียวส่งผลกระทบต่อชุมชน ผลการศึกษาของ อธิติ กลัปนาทรัพย ์

(2548) ระบุวา่ การท่องเทียวก่อให้เกิดการเปลียนแปลงของพืนที ยิงเปลียนแปลงเร็ว การพฒันาจะ

ขาดความรอบคอบ ทาํให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จาํกดั เกิดปัญหาสิงแวดล้อมและ

ความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ซึงหากมีการจดัการท่องเทียวทีดี บานเยน็ ชาญธนะวฒัน์ 

(2545) ระบุว่า จะทาํให้ชาวบา้นไดเ้ห็นถึงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การทาํลายจะลดลง 

การท่องเทียวไดส่้งผลดีให้ชุมชนมีสาธารณูปโภคพืนฐาน ชุมชนเป็นระเบียบ มีการรวมกลุ่มสังคม

หลายกลุ่ม ชาวบา้นมีรายได้เสริม และเมือมีรายได้เพิมจะมีการใช้จ่ายมากขึนด้วย เกิดแบบแผน

พฤติกรรมและค่านิยมใหม่ ทาํให้กฎเกณฑ์ทางสังคมมีความยืดหยุ่นมากขึน นอกจากนี ปริวรรต 

สมนึก (2552) ระบุว่า การจดัการท่องเทียวได้สร้างความภูมิใจให้แก่คนในชุมชนในเอกลกัษณ์ 

ประเพณีวฒันธรรม และคุณค่าวฒันธรรมของตน  

 

งานวจัิยทีเกียวข้องกบัการจัดการท่องเทียวโดยชุมชน 
ซูแซน (Susan, 2010 : บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาการพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนอยา่ง

ยงัยืน กรณีศึกษาประเทศแทนซาเนีย ผลการศึกษาพบว่า การจดัการท่องเทียวชุมชน ชุมชนมี

เป้าหมายเพือแกไ้ขปัญหาความยากจนและพฒันาสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีของคนในชุมชน ภายใต้



95 
 

  

ขอ้จาํกดัดา้นทุนเงิน ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนทรัพยากร ซึงเป็นกุญแจสําคญัในการแกปั้ญหาพืนที

ชนบท ในขณะทีทุนทางสังคมวฒันธรรม และธรรมชาติ ถูกคุกคามไม่มากนกั เชือกนัวา่มาจากการ

มีส่วนร่วมและกระแสการอนุรักษจ์ากต่างประเทศเขา้มายกระดบัการทาํการเกษตรและเพิมคุณภาพ

ชีวติ 
วนัสาด ศรีสุวรรณ (2553:297-298) ทาํการศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มนาํตาปี ผลการศึกษาพบวา่ 

1. การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการรณรงค์ จดักิจกรรมทีมีส่วนสร้าง

ความรู้สึกรับผิดชอบสิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  และการจัดการท่องเทียวทีมีส่วนดูแลรักษา

สิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของชุมชน ซึงตอ้งพยายามสร้างความร่วมมือและความรู้สึกถึงความเป็น

เจา้ของทีตอ้งร่วมกนัดูแล ทงัระดบัผูน้าํทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นในชุมชน เช่น การร่วมดูแล

รักษาความสะอาด และความปลอดภยัในชุมชน 

2. การสร้างคุณค่าโดยชุมชน ดว้ยการร่วมกนัศึกษาเพือคน้หาสิงทีมีคุณค่าในชุมชน 

เพือสร้างจุดขายให้แก่นักท่องเทียวได้สนใจเข้ามาเรียนรู้สิงทีชุมชนมี ผ่านการจดักิจกรรมการ

ท่องเทียวของชุมชน สิงทีมีคุณค่าในชุมชน ได้แก่ ภูมิปัญญาทอ้งถิน ความมีนําใจ และความมี

อธัยาศยัไมตรีของคนในชุมชน เป็นตน้ 

3. การศึกษาความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการศึกษาความต้องการของ

นกัท่องเทียว เพือให้มีขอ้มูลเพือกาํหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

เหมาะสม เช่น การศึกษาความสนใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อชุมชน และความตอ้งการสิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ เป็นตน้   

4. การวางแผนแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจา้ของการจดัการ

ท่องเทียวร่วมกนั เพือให้เกิดความร่วมมือในการวางแผน ทีมีการร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ ร่วมรับ

ผลประโยชน์ และร่วมรับความผดิพลาดทีอาจเกิดขึนจากการตดัสินใจและดาํเนินการร่วมกนั 

5. การสร้างความพึงพอใจของนกัท่องเทียวและคนในชุมชน ดว้ยการทาํให้ทงั  ฝ่าย

ได้รับการตอบสนองความต้องการของตนอย่างพอใจ เช่น นักท่องเทียว ได้รับความพอใจด้าน

อาหาร ทีพกั และการบริการต่างๆ และคนในชุมชน ได้รับความพอใจการได้มีส่วนร่วมจดัการ

ท่องเทียวและไดรั้บผลประโยชน์ร่วม 
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6. การประเมินและปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง ดว้ยการให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการ

จดัการท่องเทียวของชุมชน ได้มีส่วนร่วมประเมินผลการดาํเนินงานของตน เพือค้นหาจุดเด่น       

จุดดอ้ย ปัญหา และความตอ้งการ ทงัของนกัท่องเทียว และคนในชุมชน มาเป็นขอ้มูลในการร่วมกนั

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขหรือพฒันาใหเ้หมาะสม 

7. การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการในการบริหารงาน

จดัการท่องเทียว ซึงกาํหนดบทบาทหนา้ทีในการวางแผนการทาํงาน การดาํเนินงาน การตรวจสอบ 

การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

8. การจดักิจกรรมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ดว้ยการจดักิจกรรมทีเนน้การเรียนรู้วิถี

ชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนลุ่มนําตาปี และกิจกรรมทีสะท้อนถึงทรัพยากรธรรมชาติทีมี

ความสาํคญัต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน ซึงตอ้งพยายามคิดกิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย 

9. การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินทีอยู่ในเขต

ลุ่มนาํตาปี เพือกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ ให้สามารถเป็นการ  

บูรณาการร่วมกนัของ 8 ตาํบล 

10.  การจดัความพร้อมทรัพยากรการท่องเทียว ดว้ยการจดัสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ

ใหแ้ก่นกัท่องเทียวอยา่งเพียงพอ เช่น การจดัตงัศูนยข์อ้มูล ซึงตอ้งมีป้ายแนะนาํสถานทีต่างๆ การจดั

ใหมี้หอ้งนาํ ร้านอาหาร อุปกรณ์ทีใชป้ระกอบกิจกรรมท่องเทียว การจดัการดูแลแหล่งท่องเทียวให้

ยงัคงมีคุณภาพ และการจดัระบบการประชาสัมพนัธ์ทีกวา้งขวาง มีความทนัสมยัมากขึน 

11.  การจดัใหมี้หน่วยงานราชการสนบัสนุนโดยตรง ดว้ยการประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานราชการเขา้มาเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ให้การสนบัสนุนการจดัการท่องเทียวของชุมชน ทงั

ในส่วนของงบประมาณ ความรู้ การใหค้าํปรึกษา และพฒันาการท่องเทียวของชุมชนอยา่งต่อเนือง 
มณทาวดี พูลเกิด (2552:110-113) ทาํการศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนเพือพฒันายงัยนื ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ดา้นการบริหารจดัการ มี 11 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ การตอ้นรับและ

บริการ ดา้นอาหารและโภชนาการ ดา้นทีพกั ดา้นความปลอดภยั ดา้นการจดัการทางนิเวศวิทยา 

ดา้นกิจกรรมและเส้นทางการท่องเทียว ดา้นการจดัการทางทรัพยากรการท่องเทียว ดา้นการตลาด 
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ดา้นการจดัการทางสังคม และวฒันธรรม ดา้นการจดัการรายรับ-รายจ่าย และดา้นการสร้าง

มูลค่าเพิมและของทีระลึก 

2. ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มี 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ นกัวิชาการทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว 

หน่วยงานภาคเอกชนทีเกียวขอ้งกบัการจดัการท่องเทียวในชุมชน มคัคุเทศก์ หน่วยงานภาครัฐที

เกียวขอ้งกบัการจดัการท่องเทียวในชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ผูป้ระกอบการธุรกิจที

เกียวขอ้งกบัการท่องเทียวภายในชุมชน ผูป้ระกอบการธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวภายนอก

ชุมชน สมาชิกของกลุ่มทีดาํเนินงานการจดัการท่องเทียวในชุมชน และคนในชุมชน 

3. ดา้นเป้าหมายในการจดัการท่องเทียว มี 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ การจา้งงานในชุมชน 

ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของคนในชุมชน  การกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชน ลดมลพิษและ

มลภาวะทีเกิดจากการท่องเทียว การกระจายรายได้ในชุมชน  ลดการทาํลายทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้ม ลดการทาํลายทรัพยากรการท่องเทียว เกิดความสามคัคีและความร่วมมือของคนใน

ชุมชน และชุมชนมีความภูมิใจในอตัลกัษณ์ของตน 

4. ดา้นการจดัองคก์าร มี 11 ตวัแปร ไดแ้ก่ การควบคุมองคก์ร กฎ ระเบียบ องคก์ร 

บทบาทหน้าทีองค์กร การจดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาสังคมและวฒันธรรม การจดัสรร

งบประมาณดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเทียวและนิเวศวิทยา การประสานงานและการสือสาร

องคก์ร การจดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาคน แผนการพฒันาองคก์ร รูปแบบองคก์ร โครงสร้าง

องคก์ร และเป้าหมายองคก์ร  

5. ดา้นการควบคุม มี 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวตามศกัยภาพของ

ชุมชน มาตรการในการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบด้านนิเวศวิทยา จาํนวนนักท่องเทียวตาม

ศกัยภาพชุมชน มาตรการในการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม มาตรการ

ในการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบดา้นทรัพยากรการท่องเทียว ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเทียวตาม

ศกัยภาพชุมชน มาตรการในการพฒันาและส่งเสริมดา้นนิเวศวิทยา มาตรการในการพฒันาและ

ส่งเสริมดา้นทรัพยากรการท่องเทียว มาตรการในการพฒันาและส่งเสริมดา้นสังคมและวฒันธรรม  

6. ดา้นการมีส่วนร่วม มี 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล การ

รับผิดชอบ การดาํเนินกิจกรรมและปฏิบติัตามแผน การรับผลประโยชน์ การใชป้ระโยชน์ การ

ตดัสินใจ การบาํรุงรักษา การกาํหนด กฎ ระเบียบ กติกา การลงทุน และการวางแผน 
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7. ดา้นความสามารถของชุมชน มี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความสามารถในการรองรับดา้น

ทรัพยากรการท่องเทียว ดา้นนิเวศวิทยา ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นสมรรถนะของบุคลากร

ดาํเนินงานการท่องเทียวในชุมชน 

8. ดา้นสิงจูงใจของชุมชน มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ สิงอาํนวยความสะดวกในชุมชน สิงดึงดูด

ใจของทรัพยากรการท่องเทียว และการเขา้ถึงชุมชน 

9. ดา้นศกัยภาพของชุมชน มี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผูน้าํและภาวะผูน้าํ ระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน สัดส่วนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จาํนวนบุคลากรทีมี

สมรรถนะดาํเนินงานการท่องเทียวในชุมชน กระบวนการเรียนรู้และการขยายเครือข่ายของชุมชน 

ซีออนฮี (Seonhee, 2008 : บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาการประเมินทุนทางสังคมและชุมชน 

จากการวเิคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพือพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชน แอมิสช์ ผลการศึกษาพบวา่ 

การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนควรใหค้วามสาํคญั 3 ประการ ดงันี 

1. ความเขา้ใจถึงทุนทางสังคมและบริบททีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว ทีส่งผลประโยชน์

ต่อการพฒันาการท่องเทียวโดยการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทีทาํให้ทุกคนต่างรู้สึกถึงคุณค่าของ

ตนในชุมชน 

2. การวิจยัเชิงปฏิบติัการสามารถยกระดบัศกัยภาพการแกปั้ญหาของชุมชน และช่วย

ขจัดปัญหาบางประการได้ และสามารถปรับเปลียน ประยุกต์กระบวนการให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทีเกิดขึนได ้
3. การมีโครงสร้างการสือสารอย่างง่ายไม่ซับซ้อนจะช่วยให้คนในชุมชนเห็น

ความสําคญัของการสือสาร ทาํให้สามารถสร้างขอ้มูลและมีช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เพือ

สร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อคนในชุมชนและนอกชุมชน 

จริณ ศิริ (2549:302-305) ทาํการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการท่องเทียวโดย

ใช้วฒันธรรมเป็นฐานในการพฒันา : กรณีชุมชนเมืองกืด อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบวา่ วฒันธรรมชุมชนสามารถเป็นเครืองมือในการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ
การท่องเทียวในชุมชน ดว้ยการนาํวฒันธรรม ซึงมีบรรทดัฐาน จารีต ประเพณี มาเป็นตวักาํหนด

แบบแผนการทาํงาน กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของชมรมพฒันาการท่องเทียวเมืองกืด และรวมถึงความ

เชือความศรัทธาต่อสิงศกัดิสิทธิในชุมชน ให้เป็นสิงเตือนใจและป้องปรามการทุจริต หรือการ
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กระทาํทีอาจส่งผลเสียต่อชุมชน เป็นตน้ ซึงการใชว้ฒันธรรมเป็นฐานการพฒันาการท่องเทียวนีได้

ส่งผลใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัการและดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวอยา่งต่อเนือง และมี

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทีกาํหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การจดัการท่องเทียวของชุมชน

ประสบความสาํเร็จอยา่งยงิ 

อนุชา เล็กสกุลดิลก (Leksakundilok, บทคดัยอ่ : 2004) ทาํการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การท่องเทียวเชิง

นิเวศเป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึงของการท่องเทียว เริมตน้ขึนในยุคปี ค.ศ.1990 เพือทีจะลดการ

ความเสียหายทีเกิดจากการท่องเทียวกระแสหลกัในการตอบสนองความตอ้งการของการพฒันา

อยา่งยงัยืน แนวคิดนีเป็นทีรู้จกัมากขึนในประเทศไทยและไม่เพียงแต่เฉพาะในแหล่งธรรมชาติแต่

ยงัรวมถึงชุมชนในชนบทอีกด้วย  ปัจจัยสําคัญของการท่องเทียวเชิงนิเวศยงัรวมถึงการให้

ความสําคญักบัแหล่งนิเวศทางธรรมชาติ การพฒันาอย่างยงัยืน สิงแวดลอ้มศึกษา  และการมีส่วน

ร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ไดรั้บการตระหนกัจากนกัพฒันาไทย การท่องเทียวเชิง

นิเวศถูกมองวา่เป็นแนวคิดเพือทีจะสนบัสนุนและเป็นเครืองมือทีเร่งให้เกิดทิศทางการพฒันาสังคม 

รูปแบบเหล่านีเกิดขึนมาจากการศึกษาเรืองแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการ

ท่องเทียวเชิงนิเวศ จากการวิจยัพบว่า หลายชุมชนประสบความสําเร็จการจดัการตนเองในระดบั

หนึงดว้ยการให้บริการดา้นการท่องเทียว เช่น บา้นพกั  มคัคุเทศก์  การแสดงทางวฒันธรรม  และ

สินค้าทางวฒันธรรม  หลายชุมชนได้จดัตังองค์กรทีดําเนินการการท่องเทียวเชิงนิเวศขึนเพือ

ตอบสนองกิจกรรมใหม่ๆทีเกิดขึนและสร้างการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการจดัการ ชุมชนมีรูปแบบ

ทงัความเหมือนและความแตกต่างกนัในทางปฏิบติัซึงเกิดจากการส่งเสริมและพฒันาจากองค์กร

ภายนอก ซึงมีวตัถุประสงค์และกระบวนการต่างๆทีคลา้ยกนั แต่ไม่มีรูปแบบทีแน่นอนหรือแบบ

แผนเดียวทีสามารถปรับใช้กับทุกชุมชนได้ อุปสรรคทีสําคัญสําหรับชุมชนท้องถินทีทาํการ

ท่องเทียวเชิงนิเวศ คือการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรการท่องเทียวเชิงนิเวศ ซึงหลายแห่งตงัอยู่ในเขต

หวงห้ามและควบคุมกาํกับโดยการดูแลของรัฐ สิงนีจึงเป็นจุดแรกเริมของการนําไปสู่การให้

ความสาํคญัต่อทรัพยากรทางวฒันธรรม เกิดแนวทางการปฏิบติัทีเปลียนไปนาํไปสู่วิวฒันาการของ

การพฒันาแนวคิดการท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเทียวเชิงนิเวศโดยชุมชน ผลทีไดย้งัแสดงถึง

การระดบัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตดัสินใจและการลงมือปฏิบติัต่างๆมากขึนร่วมกนั
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กบัผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียซึงดาํเนินธุรกิจนาํการท่องเทียว ซึงเป็นเรืองยากสําหรับชุมชนทอ้งถินทีจะ

มีพลงัอาํนาจควบคุมสถานการณ์ทงัหมดทีอาจกระทบต่อเป้าหมายสูงสุดต่อระดบัการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ความต้องการทางการตลาดและความขดัแยง้การจดัการของคนในท้องถิน รวมถึง

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจุดดอ้ยและขอ้จาํกดัของชุมชน เพือทีจะ

จัดการกับข้อจาํกัดต่างๆเหล่านีชุมชนจึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เพือ

พฒันาการจดัการท่องเทียวชุมชนให้ดีขึน หลายชุมชนรอการช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก

บุคคลภายนอกหรือโดยเฉพาะจากตวัแทนของรัฐ อย่างไรก็ตามไดมี้ส่วนผลกัดนัให้การขบัเคลือน

ของชุมชนเป็นอิสระจากคนภายนอก ซึงอาจเป็นเรืองยากทีชุมชนจะยกระดบัรายไดใ้ห้สูงขึนจาก

การให้บริการท่องเทียว นบัตงัแต่มีความตอ้งการทีหลากหลายจากนกัท่องเทียวเชิงนิเวศทีมีหลาย

ลกัษณะ  

สรุปได้ว่า การจดัการท่องเทียวชุมชนมีเป้าหมาย ผลการศึกษาของ ซูแซน (2010) ระบุ

ถึงเป้าหมายสาํคญัเพือแกไ้ขปัญหาความยากจนและพฒันาสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีของคนในชุมชน 

ภายใต้ขอ้จาํกดัด้านทุนเงิน ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทรัพยากร ซึงการพฒันาการท่องเทียวโดย

ชุมชน ซีออนฮี (2008) ระบุวา่ควรใหค้วามสาํคญั ความเขา้ใจถึงทุนทางสังคมและบริบททีเกียวขอ้ง

กบัการท่องเทียว และการมีโครงสร้างการสือสารอยา่งง่ายไม่ซบัซ้อนจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทีดี

ต่อคนในชุมชนและนอกชุมชน ซึง อนุชา เล็กสกุลดิลก (2004) แสดงให้เห็นถึงการพฒันาการ

ท่องเทียวของชุมชน ซึงให้ทงัแง่คิดและบ่งบอกถึงความเป็นไปของชุมชนทีทาํท่องเทียวไดว้า่ การ

ท่องเทียวแต่ละชุมชนผา่นประสบการณ์ดว้ยการทาํดว้ยตวัของชุมชนเอง ซึงแต่ละชุมชนมีรูปแบบ

การท่องเทียวทีอาจเหมือนหรือแตกต่างกนั แต่ไม่มีรูปแบบใดทีตายตวัทีเหมาะสมกบัทุกชุมชน 

ชุมชนมีขอ้จาํกดัและปัญหาและไดพ้ยายามพฒันาการจดัการดว้ยตนเอง และส่วนหนึงชุมชนเลือกที

จะมีพนัธมิตรกบัหน่วยงานภายนอก และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพือเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจควบคุมสถานการณ์และการจดัการท่องเทียวของชุมชน ดงันนั การจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนเพือให้เกิดการพฒันายงัยืน มณทาวดี พูลเกิด (2552) ระบุวา่ควรประกอบดว้ยรูปแบบการ

จดัการดา้นการบริหาร ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นเป้าหมายในการจดัการท่องเทียว ดา้นการจดั

องคก์าร ดา้นการควบคุม ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความสามารถของชุมชน ดา้นสิงจูงใจของชุมชน 

และด้านศกัยภาพของชุมชน ทงันี วนัสาด  ศรีสุวรรณ (2553) เสนอแนวทางการจดัการการ



101 
 

  

ท่องเทียวโดยชุมชน ตอ้งสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบดูแลรักษาส่งเสริมการจดัการท่องเทียว   

การร่วมกันศึกษาเพือค้นหาสิงทีมีคุณค่าในชุมชน  ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพือ

ตอบสนองความตอ้งการได้อย่างเหมาะสม วางแผนแบบมีส่วนร่วม สร้างความพึงพอใจให้ทงั

นกัท่องเทียวและคนในชุมชน ประเมินและปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง บริหารจดัการแบบมีส่วน

ร่วม กิจกรรมการท่องเทียวมีความหลากหลาย เน้นการศึกษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน     

การจดัความพร้อมทรัพยากรการท่องเทียว และจดัให้มีหน่วยงานราชการดูแลรับผิดชอบ และ

สนบัสนุนอยา่งชดัเจนและต่อเนือง ทงันี จริณ ศิริ (2549) เสนอว่า การพฒันาศกัยภาพการบริหาร

จดัการการท่องเทียวชุมชนสามารถใช้วฒันธรรมมาเป็นกฎเกณฑ์และระเบียบในการขบัเคลือน

องค์กร ด้วยการนําเอาวฒันธรรมชุมชนเกียวกับบรรทดัฐานทางสังคม จารีตประเพณี มาสร้าง

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัการดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียว หรือนาํเอาความเชือมาเป็นแนวทางใน

การปฏิบติัตนของสมาชิกในชมรมท่องเทียว  

 

งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการท่องเทียวอย่างยงัยนื 
กิตติ อริยานนท์ (2548:บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือการ

พฒันาการท่องเทียวทียงัยืน กรณีศึกษาอุทยานสิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร ตาํบลชะอาํ อาํเภอ

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า อุทยานสิงแวดลอ้มสิรินธร มีปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มใน

อุทยาน ปัญหาการจัดสิงแวดล้อมศึกษา ปัญหาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และปัญหาชุมชน       

จากปัญหานาํไปสู่การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบว่า หลงัจากดาํเนินการวิจยั

ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายซึงเป็นคนในชุมชน ทาํให้คนในชุมชนมีความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเทียวเพิมมากขึน เกิดการรวมกลุ่มของชาวประมงชายฝังเพือการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเทียว     

เกิดอาชีพเสริมดว้ยการเป็นผูน้าํเทียวทอ้งถินทาํใหมี้รายไดเ้สริม ซึงรายไดจ้ากการจดัการท่องเทียวมี

การจดัสรรไวใ้ช้ทาํกิจกรรมเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทียว การจดัระบบการดูแลความ

สะอาดของอุทยาน ทงันีการพฒันาการท่องเทียวให้ยงัยืนจึงควรมีการศึกษาปัญหาความตอ้งการ 

เพือการแกไ้ขหรือพฒันาอย่างต่อเนือง เพือการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มของชุมชน 

อนัมีส่วนสําคญัทาํให้คนในชุมชนมีกิจกรรมสร้างรายได ้และมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ใหมี้ส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาการท่องเทียวทียงัยนื 
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ธีราพร ถนอมกลิน (2548: บทคดัยอ่) ทาํการศึกษารูปแบบการจดัการการท่องเทียวแบบ

ยงัยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิน เกาะลา้น เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา

พบวา่ เกาะลา้นกาํลงัดาํเนินการวางแผนยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการการจดัการการท่องเทียว

แบบยงัยืน ซึงทีผ่านมายงัไม่มีรูปแบบนี จึงทาํให้การมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวของคนใน

ทอ้งถินยงัน้อยมาก  ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการการท่องเทียวแบบยงัยืนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ส่วนความตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทอ้งถินจากการท่องเทียวอยู่ใน

ระดบัปานกลางเช่นกนั ในขณะทีความรู้ในเรืองทอ้งถินและการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัสูง 

และปัจจยัหลกัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ การรับรู้ข่าวสารของประชาชนทอ้งถิน ดงันัน การ

จดัการการท่องเทียวให้เกิดความยงัยืนไดน้นั หน่วยงานภาครัฐตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ

และพฒันาการจดัการท่องเทียวของชุมชน ดว้ยการมีส่วนร่วมคิดโครงการ ดาํเนินโครงการ การให้

ความรู้ การประชาสัมพนัธ์ และการประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และรวมถึงการจดัการใช้

ประโยชน์ทีดินเพือดาํเนินการท่องเทียวอยา่งเหมาะสมและใหเ้กิดความยงัยนื 

ทริสตา (Trista, 2005:145-146) ทาํการศึกษาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา ของการท่องเทียว

อย่างยงัยืน กรณีศึกษาเปรียบเทียบรอยเทา้ทางนิเวศ (ร่องรอยผลกระทบดา้นนิเวศวิทยา:วิธีวดัผล

กระทบของกิจกรรมของมนุษยต่์อโลก) ระหว่างท้องถินและเมือง ในเมืองแวลเดอเมียส อิตาลี       

ผลการศึกษาพบวา่ การท่องเทียวอยา่งยงัยนืใหค้วามสาํคญั 3 ประการ ดงันี 

1. การควบคุมประเภทและจาํนวนนกัท่องเทียวทีเหมาะสม 

2. หากบริษทัทวัร์หรือนกัลงทุนตระหนกัเรืองความยงัยนืมากพอจะสามารถถ่วงดุลการ

เพิมของรายไดก้บัการอนุรักษก์บัผลกระทบทีเกิดขึนจากการท่องเทียว  

3. มุ่งลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และสร้างความเขม้แขง็ของรากวฒันธรรมในทุกๆ

กิจกรรมของทอ้งถินเป็นกุญแจสาํคญัในการสร้างการยอมรับในกลุ่มประเทศยโุรป 

สุพตัรา วิชยประเสริฐกุล (2545:บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาแนวทางการพฒันาการ

ท่องเทียวอยา่งยงัยืนของเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า เกาะเกร็ดมีจุดเด่นทีเป็น

ชุมชนชาวไทยเชือสายมอญ มีการทาํเครืองปันดินเผาทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ นบัจากมีการทาํการ

ท่องเทียวในพืนทีเกาะเกร็ด ไดส่้งผลให้คนในชุมชนมีงานทาํและมีรายไดเ้พิมขึน โดยเฉพาะคนที

อาศัยอยู่ตามเส้นทางท่องเทียวของเกาะเกร็ด  ทําให้ไม่ เ กิดการกระจายรายได้ทุกชุมชน                 
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การท่องเทียวทีไดน้าํความเจริญเขา้มา ไดส่้งผลใหว้ถีิชีวิตและค่านิยมของคนในชุมชนเปลียนแปลง

ไป แต่ดว้ยการท่องเทียวทีมีจุดเด่นวถีิชีวติและวฒันธรรมไดมี้ส่วนส่งเสริมให้เกิดการฟืนฟูประเพณี

วฒันธรรม และรักษาสิงแวดลอ้มของชุมชน ดงันนั แนวทางการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยืนของ

เกาะเกร็ด จึงควรมีการจดัองคก์รบริหารการท่องเทียว ดว้ยการจดัตงักลุ่มเพือทาํหนา้ทีบริหารงาน

โดยตรง  และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมมือเพือพฒันาการท่องเทียว การพฒันา

แหล่งท่องเทียวทงัทีมีอยูเ่ดิม หรือทีมีการจดัสร้างขึนมาใหม่ มีการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ไดแ้ก่ 

ถนน ท่าเรือ ความสะอาด สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียว มีการส่งเสริมการตลาดการ

ท่องเทียว ด้วยการประชาสัมพนัธ์ การจดัการดา้นมาตรฐานราคาสินคา้และบริการ มีการพฒันา

เส้นทางท่องเทียวใหม่ เพือสร้างการกระจายรายได้แก่คนในชุมชนมากขึน และมีการรักษา

เอกลกัษณ์ของเกาะเกร็ดเพือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนื 

ซายริว (Cyril, 2002:216) ทาํการศึกษาการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยืน กรณีศึกษา

เปรียบเทียบประเทศแทนซาเนียและเคนยา ผลการศึกษาพบวา่ การใชก้ารท่องเทียวเป็นเครืองมือใน

การธํารงไวข้องทรัพยากรธรรมชาติจะทาํให้เกิดการพฒันาท่องเทียวให้เกิดความยงัยืนควรตอ้ง

พฒันาระบบการบริการและให้ความสําคญัต่อการป้องกนัสิงแวดล้อม พยายามสร้างรายได ้และ

กระจายผลประโยชน์แก่คนในชุมชนซึงมีส่วนสําคญัต่อการให้สร้างกาํลงัใจในการร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใหม้ากทีสุด 
นิชชรี สายประทุมทิพย์ (2541:บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาแนวทางการพฒันาเกาะสีชัง 

จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเกาะสีชงัทีขาดประสิทธิภาพทงัการวางนโยบายและ

การปฏิบติั ส่งผลให้มีการพฒันาทีขาดความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและสมรรถนะในการ

รองรับของพืนที แม้มีการขยายตัวของการพฒันาแต่ก็ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการที

เชือมโยงกันเป็นเชิงระบบ โดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ได้ส่งผลต่อการลดลงของ

สมรรถนะทงัทางธรรมชาติและทางสังคม ดงันัน แนวทางการพฒันาจึงควรมีการกาํหนดแนว

ทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษใ์ห้เชือมโยงในระดบัภาคและจงัหวดั ดว้ยการกาํหนดแนว

ทางการใชที้ดิน แนวทางการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการส่งเสริมและควบคุมการพฒันา 

และ แนวทางในการนาํแผนไปปฏิบติั ซึงตอ้งสามารถนาํไปสู่การพฒันาทุกดา้น และตอ้งสามารถ
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ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ ทีตอ้งคาํนึงถึงสมรรถนะในการรองรับการพฒันาเพือให้

ทรัพยากรยงัคงอยูแ่ละเกิดการพฒันาอยา่งยงัยนื 

สรุปได้ว่า การพฒันาท่องเทียวทียงัยืน ผลการศึกษาของ ซายริว (2002) พบว่า ตอ้งให้

การท่องเทียวเป็นเครืองมือธํารงไวข้องทรัพยากรธรรมชาติ มีการพฒันาระบบการบริการทีให้

ความสําคญัต่อการป้องกนัสิงแวดลอ้ม และสร้างรายไดก้ระจายผลประโยชน์แก่คนในชุมชน  เพือ

สร้างกาํลงัใจร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มากทีสุด ซึง กิตติ อริยานนท์ (2548) 

ระบุว่า การพฒันาท่องเทียวทียงัยืนนนั ควรมีการศึกษาปัญหา ความตอ้งการ เพือการแกไ้ขหรือ

พฒันาอยา่งต่อเนือง เพือการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มของชุมชน โดย ทริสตา (2005) 

ระบุว่า และตอ้งสามารถถ่วงดุลการเพิมของรายไดก้บัการอนุรักษ์กบัผลกระทบทีเกิดขึนจากการ

ท่องเทียว ทงันี นิชชรี สายประทุมทิพย ์(2541) เสนอวา่การจดัการพฒันาตอ้งคาํนึงถึงความสามารถ

สมรรถนะการรองรับการพฒันาของพืนที สอดคลอ้งกบั ธีราพร ถนอมกลิน (2548) สมรรถนะการ

รองรับของพืนทีจาํเป็นตอ้งให้หน่วยงานภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมการจดัการและพฒันาการจดัการ

ท่องเทียวของชุมชน ซึง สุพตัรา วิชยประเสริฐกุล (2545) มีขอ้เสนอเพิมเติมวา่ ควรจดัตงักลุ่มเพือ

ทาํหน้าทีบริหารงานโดยตรง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมมือเพือพฒันาการ

ท่องเทียว 

 

งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการพฒันาชุมชนอย่างยงัยนื 
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ (2547:104-105) ทาํการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งยงัยืนเพือพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายองคก์รชุมชน ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การเรียนรู้

ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้โดยอิสระ ไม่จาํกดัสถานทีและเวลา ขึนอยู่กบัความตอ้งการของผูเ้รียนรู้

เป็นสําคญั โดยผูเ้รียนรู้ตอ้งมีการวางแผน กาํหนดกิจกรรม และแนวทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึง

อาจเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มคน เพือให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ และช่วยเติมเต็มความรู้ระหว่าง

กนั ซึงหากผูเ้รียนรู้ไดฝึ้กการจดัการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง สร้างประสบการณ์เรียนรู้อยา่งต่อเนือง และมี

การสรุปบทเรียนของการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผูเ้รียนรู้มีความพร้อมทีจะเรียนรู้สิงใหม่เพือพฒันา

ตนเอง อยู่เสมอ ซึงหากคนในชุมชนมีลกัษณะเช่นนี จะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ

เครือข่ายองค์กรชุมชนทีมีผูมี้ความสามารถในการขบัเคลือนเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึง
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รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพือความยงัยนื ประกอบดว้ย 1) การ “คิด” เริมจากการ

สรุปบทเรียนการทาํงานของเครือข่ายทีผา่นมา 2) การนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสรุปบทเรียนไปกาํหนด

กิจกรรมเรียนรู้ 3) การวางแผนการดาํเนินงาน เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานกิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายทีวางไว ้4) การ “กระทาํ” หรือการลงมือปฏิบติัจริงทีทาํให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจงั       

5) การ “สรุป” ประเมินสิงทีไดด้าํเนินการมาถึงผลดี ผลเสีย หรือปัญหาอุปสรรค  

พจนา เอืองไพบูลย ์(2546: บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาการพฒันารูปแบบกระบวนการ

เรียนรู้ในชุมชนเพือการพฒันาทียงัยืน การศึกษาแบบพหุกรณี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ

เรียนรู้ทีทาํให้ชุมชนมีศกัยภาพในการคิดและปฏิบติัเพือการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาดา้นนิเวศ 

เศรษฐกิจ และสังคมชุมชน มี 8 ขนัตอน คือ การทบทวนความยากลาํบากในชีวิต การตรวจสอบถึง

สาเหตุวิกฤตของกลุ่มแกนนาํชุมชน กระตุน้คนในชุมชนไดค้วามตระหนกัในสถานการณ์ทีเป็น

ปัญหาของชุมชน การหาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา การปฏิบติัการตามทางเลือก การประเมินผล

ยอ้นกลบั การพฒันาความเชือมนัให้เกิดขึน และการบูรณาการเขา้สู่ชีวิต ซึงผลทีไดจ้ากการคิดและ

ปฏิบติัของชุมชนเพือการพฒันาทียงัยืน ดว้ยการมีส่วนร่วมของคนนุชมชนในการเปลียนการผลิต

จากเดิมเป็นการทาํนาอย่างเดียว และมีการใช้สารเคมี มาเป็นการทาํเกษตรผสมผสาน และใช้

อินทรียว์ตัถุแทน ไดส่้งผลให้ระบบนิเวศของชุมชน ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรป่า ดิน นาํ และความ

หลากหลายทางชีวภาพมีความสมบูรณ์ขึน  และดว้ยผลผลิตเกษตรทีหลากหลายมากขึนไดส่้งผลให้

เศรษฐกิจของชุมชนดีขึน ดังนันการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพือการพฒันาทียงัยืน 

สามารถทาํไดด้ว้ยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของชุมชน ผ่านการเรียนรู้จาก

การดาํเนินชีวิตประจาํวนั การพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินจากผูรู้้

โดยตรง การฝึกอบรม การดูงาน การเรียนรู้ผา่นสือ และการเป็นพฒันาเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้

ของชุมชน  

 พาลาภ สิงหเสนี และคณะ (2545:8) ทาํการศึกษาการมีส่วนร่วมเพือคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและการพฒันาทียงัยืน กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด    

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ควรเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยทีคนใน

ชุมชนไดมี้โอกาสเขา้ถึงการรับรู้ขอ้มูล เพือความสามารถในการตดัสินใจ การกาํหนดความตอ้งการ 

การแสดงออก และการใชท้รัพยากรของชุมชน เพือประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง 
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ชยัยศ อิมสุวรรณ์ (2543: บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาการพฒันารูปแบบการศึกษาชุมชนเพือ

การพฒันาทียงัยืน ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ไดส่้งผลกระทบต่อการเกิด

ปัญหาสังคม และปัญหาสิงแวดล้อม อนัมีส่วนส่งผลให้เกิดปัญหาการพฒันาทียงัยืนของชุมชน    

การแกไ้ขปัญหาชุมชนจึงใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาชุมชน และใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมวางแผน 

จดัทาํโครงการ และดาํเนินโครงการเพือใหไ้ดรั้บประโยชน์ร่วมกนั จากการศึกษานีทาํให้ไดรู้ปแบบ

การศึกษาชุมชนเพือการพฒันาทียงัยืน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอิงชุมชนทีชุมชนเป็นผูริ้เริม และ

รูปแบบอิงสถาบนัซึงหน่วยงานภายนอกเป็นผูริ้เริม โดยรูปแบบทีชุมชนเป็นผูริ้เริม เป็นรูปแบบที

เหมาะสําหรับชุมชนทีมีผูน้าํทีเขม้แข็งและมีศกัยภาพพืนฐาน ทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนทีพยายามพงึตนเอง บนฐานภูมิปัญญาและความสามารถของคนในชุมชน

และรูปแบบทีหน่วยงานภายนอกเป็นผูริ้เริม เป็นรูปแบบทีเหมาะสําหรับชุมชนทีประสบปัญหาเกิน

ขอบเขตความสามารถของชุมชน ทาํให้การแก้ไขปัญหาตอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอก แต่ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเช่นกนั 

 สรุปได้ว่า การพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน จากผลการศึกษาของ ชยัยศ อิมสุวรรณ์ (2543) 

ไดค้น้พบรูปแบบการศึกษาชุมชนเพือการพฒันาทียงัยืน รูปแบบอิงชุมชนทีชุมชนเป็นผูริ้เริม ซึง

เป็นรูปแบบทีเหมาะสําหรับชุมชนทีมีผูน้าํทีเขม้แข็งและมีศกัยภาพพืนฐาน เนน้การพึงตนเองและ

การมีส่วนร่วม และรูปแบบอิงสถาบนัซึงหน่วยงานภายนอกเป็นผูริ้เริม เป็นรูปแบบทีเหมาะสําหรับ

ชุมชนทีประสบปัญหาเกินขีดความสามารถของชุมชน ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากภายนอก และ

การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึง พจนา เอืองไพบูลย  ์(2546) เสนอว่า ชุมชนควรสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ในชุมชน เพือให้ชุมชนมีศกัยภาพในการคิดและปฏิบติัเพือการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา

ดา้นนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมชุมชน ให้ดีขึนและมีความสมดุล ซึงกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งมีความ

หลากหลาย โดย ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ (2547) มีแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ ทีตอ้งให้

คนในชุมชนไดมี้การเรียนรู้อย่างอิสระ สามารถคิด วางแผน กาํหนดกิจกรรม แนวทางการดาํเนิน

กิจกรรมดว้ยตนเอง เมือคนในชุมชนพฒันาจะมีส่วนเสริมสร้างศกัยภาพของเครือข่ายองคก์รชุมชน 

ก่อใหเ้กิดพลงัการคิด และทาํ เพือการบรรลุเป้าหมายสู่การพฒันาชุมชน ทงันี พาลาภ สิงหเสนี และ

คณะ (2545) เสริมการเรียนรู้ขา้งตน้ทีควรให้คนในชุมชน สามารถตดัสินใจ กาํหนดความตอ้งการ 
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การแสดงออก และใชท้รัพยากรของชุมชน เพือประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง ลว้นเป็นแนวทางที

ทาํใหชุ้มชนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งยงัยนื 

 

งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการพฒันาเกาะช้าง จังหวดัตราด 
ภทัร์ เทภาสิต (2549:บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาํบลใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนที กิงอาํเภอเกาะช้าง 

จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีเกาะช้าง มีปัญหาการแสดง

บทบาทดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ขาดประสิทธิภาพของการจดัสรรการใช้ประโยชน์ทีดิน   

ทาํให้มีการบุกรุก และทาํลายพืนทีป่าไมเ้พือใช้ประโยชน์ในการพฒันาการท่องเทียว และการทาํ

การเกษตร การบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการกระทาํผิดไม่จริงจงั และไม่รุนแรง จึงมี ขอ้เสนอแนะ 

ดว้ยการให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบงัคบัใชก้ฎหมายเพือควบคุมการใชป้ระโยชน์พืนทีเกาะชา้ง

อยา่งจริงจงั ควรมีการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้เพือศึกษาวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ทีดิน

ให้ชดัเจน พฒันาองคก์รให้พร้อมเป็นหน่วยงานประสานงานเพือการพฒันากบัหน่วยงานทีมีส่วน

เกียวขอ้งทงัหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องคก์รอิสระ และประชาชน ส่งเสริมแนวทาง

การจดัทาํแผนการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนื การพฒันาเนน้การสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน

ทอ้งถิน ดว้ยการส่งเสริมการใชชี้วิตแบบพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทีไม่ทาํลาย

สิงแวดล้อม และออกมาตรการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถินอย่าง

ยุติธรรม มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ความสําคัญต่อการพฒันาทีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน 

จุฬาวดี จนัทร์เทวาลิขิต (2548:บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาการพฒันาการท่องเทียวอย่าง

ยงัยืนบนเกาะช้าง กรณีศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพืนที หมู่ 2 บา้นสลกัเพชร     

กิงอาํเภอเกาะช้างใต ้จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ คนในชุมชน 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียว และนกัท่องเทียว มีความคิดเห็นการพฒันาการท่องเทียวและความ

พร้อมในการเตรียมรับการพฒันาดา้นการท่องเทียวบนเกาะชา้งไม่แตกต่างกนั มีความคิดเห็นวา่การ

พฒันาการท่องเทียวบนเกาะช้างจะก่อให้เกิดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค เช่น มีโรงกาํจดัขยะ 

และระบบกาํจดันาํเสีย แต่กลบัมีความคิดเห็นวา่ยงัขาดความพร้อมในการเตรียมรับการพฒันาดา้น
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การท่องเทียว เนืองเจา้หนา้ทีหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งให้การสนบัสนุนการพฒันาการท่องเทียว

ยงัไม่มากนัก  ผูป้ระกอบการการท่องเทียวส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจการประกอบการ

ธุรกิจ    เป็นตน้ และมีความคิดเห็นถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนจากการพฒันาการท่องเทียวเกาะชา้งทงั

ทีมีความไม่แน่ใจวา่จะมีผลกระทบเกิดขึน และคิดว่าจะส่งผลดีต่อการมีรายไดม้ากขึนให้แก่ภาค

ธุรกิจบนเกาะชา้ง 

ดอกออ้ ปาณะดิษ (2544:บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาผลกระทบของการท่องเทียวทีมีต่อการ
ใชที้ดินและชุมชนของเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบวา่ เกาะชา้งมีพฒันาการท่องเทียวเป็น 

3 ช่วง คือ ช่วงแรก ก่อน พ.ศ. 2528 การพฒันาการท่องเทียวของเกาะชา้งในช่วงแรกยงัไม่ไดรั้บการ

พฒันา ช่วงที 2 ระหวา่ง พ.ศ. 2529-2539 มีการขยายตวัของสถานบริการการท่องเทียว โดยเฉพาะ   

ทีพกั บงักะโล และโรงแรม ช่วงที 3 ระหวา่ง พ.ศ.2540-ปัจจุบนั มีการขยายตวัของสถานบริการการ

ท่องเทียวทีหลากหลายมากขึนตามลาํดบั ไดส่้งผลกระทบต่อโครงสร้างพืนฐาน การใชที้ดินและ

การตงัถินฐาน การจา้งงานและอาชีพ รายได ้และค่าครองชีพ โครงสร้างประชากร ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิต โดยพืนทีทีไดรั้บผลกระทบเป็นพืนทีชายหาด ซึงเป็น

แหล่งท่องเทียวสําคญัของเกาะชา้ง  ไดแ้ก่ หาดทรายขาวบริเวณตะวนัตกของเกาะ หาดคลองพร้าว 

หาดไก่แบ ้จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ดว้ยการมีระบบการควบคุมการขยายตวั

ของนกัท่องเทียวและสถานบริการการท่องเทียว มีการกาํหนดเขตการใช้ทีดิน แบ่งเป็นการพฒันา 

เขตควบคุมการพฒันา และเขตอนุรักษ ์มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภค การกาํจดัขยะ แหล่งนาํจืด 

มีการกระจายรายได ้พฒันาฝีมือแรงงานและสร้างความมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน 

สรุปได้ว่า จากผลการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเกาะช้าง พบว่า ดอกออ้ ปาณะดิษ 

(2544) ชีใหเ้ห็นถึงพฒันาการท่องเทียวของเกาะชา้งทีเริมตงัแต่ปี พ.ศ.2528 เรือยมาจนสู่ปัจจุบนัทีมี

การขยายตวัของสถานบริการการท่องเทียวทีหลากหลายมากขึน และได้สร้างผลกระทบต่อ

โครงสร้างพืนฐาน การใชที้ดินและการตงัถินฐาน การจา้งงานและอาชีพ รายได ้ และค่าครองชีพ 

โครงสร้างประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตของคนในพืนที  

ซึง จุฬาวดี จันทร์เทวาลิขิต  (2548) ระบุว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียว คาดหวงัว่าการ

พฒันาการท่องเทียวเกาะชา้งจะมีส่วนพฒันาสาธารณูปโภคทีดีขึน และสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่

ภาคธุรกิจการท่องเทียวจาํนวนมาก ดงันนั เพือให้การพฒันาการท่องเทียวส่งผลดีต่อผูที้เกียวขอ้ง 
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ภทัร์ เทภาสิต (2549) จึงมีข้อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตาํบลนํามาตรการควบคุมการใช้

ประโยชน์พืนทีเกาะชา้งมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั พฒันาองคก์รให้เป็นหน่วยงานหลกัเพือรับผิดชอบ

กระบวนการบริหารจดัการและการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ส่งเสริมแนวทาง

การจดัทาํแผนการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืน โดยการพฒันาควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มุ่งเนน้สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถิน และส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบธุรกิจชุมชนทีไม่

ทาํลายสภาพแวดลอ้ม  
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บทท ี3 

วธิีดําเนินการวจิัย 
 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนอย่างยงัยืน กรณีศึกษาชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด มีวตัถุประสงค์ ) ศึกษาสภาพและ

ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ) ศึกษาแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือใหเ้กิดการพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน และ ) การพฒันารูปแบบการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือให้เกิดการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน โดยกาํหนดให้เป็นงานวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึงมีแนวทางการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 

วธีิการวจัิย 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนอย่างยงัยืน ผูศึ้กษาได้ดาํเนินการศึกษาบนฐานของแนวคิดการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

มุ่งเนน้การจดัการท่องเทียวทีตระหนกัถึงผลกระทบต่อสังคมวฒันธรรม แนวคิดการพฒันาชุมชน ที

มุ่งเน้นการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง และพึงตนเองได้ แนวคิดการพฒันาอย่างยงัยืน ทีมุ่งเน้นการ

พฒันาทีสร้างความยงัยืนให้กบัสังคม เศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม และแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม ทีมุ่งเน้นกระบวนการวิจยัทีเสริมสร้างการพฒันาคนให้สามารถร่วมปฏิบติัการให้

เกิดผลเพือประโยชน์ร่วมของผูร่้วมกระบวนการวิจยั ผูว้ิจยัจึงให้ความสําคญัต่อการสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในชุมชนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก เพือ

สร้างความตระหนกัและเห็นความสําคญัของการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือให้เกิดการพฒันา

ชุมชนอย่างยงัยืน ท่ามกลางปัจจยัแวดลอ้มภายนอกชุมชนทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงและการ

พฒันาชุมชนในอนาคต โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนีเริมจากการแสวงหาขอ้มูลเชิง

ลึกและรอบดา้นเป็นฐานขอ้มูลสําคญั ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลทงัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพือ

นาํเสนอกลุ่มเป้าหมายในการร่วมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลียนและเรียนรู้ร่วมกนั เพือนาํไปสู่
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การเข้าใจสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน อนันําไปสู่ความสามารถในการ

กาํหนดอนาคตของชุมชนดว้ยตนเอง บนฐานความรู้และการตระหนกัในการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนใหเ้กิดการพฒันาชุมชนสลกัคอกไดอ้ยา่งยงัยืน ในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัทาํการถอดรูปแบบการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน ผา่นการพิจารณาและรับรอง

จากคณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก และทาํการพฒันารูปแบบผ่านการ

พิจารณาจากกลุ่มนกัวชิาการผูเ้ชียวชาญและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเพือให้ไดรู้ปแบบการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืนให้สามารถเป็นองคค์วามรู้ทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอืน

ไดเ้ป็นแนวทางการพฒันาการท่องเทียว 

 

กลุ่มเป้าหมายในการวจัิย 
 การวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดก้าํหนดใหมี้กลุ่มเป้าหมายในการ

เขา้ร่วมกระบวนการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้วิธีการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) มีรายละเอียดมีดงันี 

 1. กลุ่มผูร่้วมวจิยั ไดแ้ก่  ผูว้จิยัและคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก 

จาํนวน 16 คน 

 2. กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้น จาํนวน 98 คน ผูใ้หญ่บา้น 

จาํนวน 1 คน เจา้อาวาสวดัวชัคามคชทวปี จาํนวน 1 คน ครูโรงเรียนวดัวชัคามคชทวีป จาํนวน 1 คน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะชา้งใต ้จาํนวน 1 คน นายอาํเภอเกาะชา้ง จาํนวน 1 คน  

 . กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จาํนวน  คน 

ทีปรึกษาชมรมนาํเทียวพืนบา้น จาํนวน  คน และผูบ้ริหารองค์การการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการ

ท่องเทียวอยา่งยงัยนื จาํนวน  คน 

 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย  
 การดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การเตรียมการก่อน

ปฏิบติัการวิจยั การปฏิบติัการวิจยั และการสรุปผลการวิจยั โดยการปฏิบติัการวิจยัมี 4 ขนัตอน 

ไดแ้ก่ การวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล ซึงมีรายละเอียดดงันี 
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ส่วนท ี1 การเตรียมการก่อนปฏิบัติการวจัิย 
    1. การเตรียมข้อมูล ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับเรืองทีทําการวิจัย  เพือใช้เป็น

กรอบความรู้ในการวิจยั และนาํไปสู่การออกแบบการวิจยั (Research Design) เพือระบุคาํถามวิจยั 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอบเขตการวจิยั วธีิวทิยาในการวจิยั พร้อมเครืองมือในการวจิยัทีชดัเจน 

    2. การเตรียมชุมชน ติดต่อประธานชมรมนําเทียวพืนบา้นสลักคอกเพือชีแจง

วตัถุประสงคใ์นการเขา้มาทาํการวิจยั เพือสร้างความเขา้ใจและเห็นความสําคญัของการดาํเนินการ

วิจยั อนันาํไปสู่การสร้างความร่วมมือในการร่วมดาํเนินการวิจยัร่วมกบัผูว้ิจยั และการสอบถาม

เครือข่ายหรือองคก์รทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก เพือสามารถระบุ

กลุ่มเป้าหมายทีมีส่วนเกียวขอ้งและมีความสําคญัต่อการเขา้มีส่วนร่วมการวิจยั แลว้จึงทาํการเขา้ไป

แนะนาํตวั ชีแจงวตัถุประสงค ์สร้างความตระหนกัและเห็นความสาํคญัในบทบาท และการขอความ

ร่วมมือในการเขา้ร่วมการวจิยัในครังนี  

   3. การเตรียมคน ชีแจงทาํความเขา้ใจทีมงานซึงส่วนหนึงเป็นคนในชุมชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการเก็บขอ้มูล เพือสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั การทาํความ

เขา้ใจขอ้คาํถาม จากแบบสํารวจ และแบบสอบถามตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณ์ การบนัทึกขอ้มูล

ก่อนลงพืนทีจดัเก็บขอ้มูลจริง 

 

ส่วนท ี2 การปฏิบัติการวจัิย กาํหนดขนัตอนการศึกษาในพืนทีวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนท ี1 การวางแผน (Plan) 
 ระยะที 1 สํารวจข้อมูลของชุมชน เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานของชุมชน สภาพการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนําเทียวพืนบ้านต่อการจัดการ

ท่องเทียวโดยชุมชน ผลกระทบจากการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และขอ้เสนอแนะต่อการจดัการ

ท่องเทียวโยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื มีขนัตอนในการดาํเนินงาน 6 ขนัตอนตามลาํดบั

ดงันี 

ขนัตอนที 1 ศึกษาบริบทของชุมชนสลกัคอก 

ขนัตอนที 2 ศึกษาสภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 
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  ขนัตอนที  ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกต่อการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

ขนัตอนที  ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกต่อ

ผลกระทบจากการท่องเทียวโดยชุมชน 

ขนัตอนที  ศึกษาขอ้เสนอแนะของสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกต่อการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

ขนัตอนที 6 สรุปผลการศึกษาทงัหมด 

 ระยะที 2 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือ
การพัฒนาชุมชนสลักคอกอย่างยังยืน เพือพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา
ชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื มีขนัตอนในการดาํเนินงาน 5 ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที 1 จดัประชุมเพือนาํเสนอขอ้มูลจากการศึกษาในระยะที 1 สู่ชุมชน 

ขนัตอนที 2 จดัประชุมวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชน (SWOT Analysis) 

ขนัตอนที 3 จดัประชุมเสนอแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

ขนัตอนที 4 จดัประชุมพิจารณากาํหนดโครงการหรือกิจกรรมการดาํเนินงาน

พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

ขนัตอนที 5 จดัประชุมการวางแผนการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน 

 ขนัตอนท ี2 การปฏิบัติ (Action) 
การปฏิบติัตามการวางแผนการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมของชมรมซึงเป็นไปตาม

ความพร้อมและความตอ้งการของชมรม โดยมีเป้าหมายให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสามารถ

พฒันาชุมชนสลกัคอกไดอ้ยา่งยงัยนื  
ขนัตอนท ี3 การสังเกต (Observation) 
ผูร่้วมวิจยัทาํการสังเกตขณะมีการปฏิบติัโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน เพือบนัทึก

ขอ้มูลสิงทีปรากฏขึน ตามการวางแผนหรือตามสถานการณ์ทีปรากฏ โดยมีเป้าหมายเพือนาํผลการ

บนัทึกขอ้มูลมาประมวลผลเพือประเมินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน โดยมีการสังเกตการเขา้

ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพือประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมวิจยั 
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ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึงความรู้สึกในการเขา้ร่วม

กิจกรรมครังนี 

ขนัตอนท ี4 การสะท้อนผล (Reflection) 
ขนัตอนนีเป็นการนาํผลจากการสังเกตในการปฏิบติัโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน 

ของผูร่้วมวิจยั และผลการสะทอ้นความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม นาํมาสะทอ้น

ผลต่อทีประชุมผูร่้วมวิจยั เพือร่วมประเมินผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน 

ประกอบการตดัสินใจเพือสรุปถึงความสําเร็จ ความลม้เหลว ขอ้จาํกดั และการให้ขอ้แนะนาํในการ

ปฏิบติัต่อไป  และให้ผูร่้วมวิจยัไดมี้การปรับปรุงแผนการปฏิบติั การดาํเนินการปฏิบติั การสังเกต 

และการสะทอ้นผลในวงจรที 2  

 

ส่วนท ี3 การสรุปผลการวจัิย 
 ระยะที 1 การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยงัยนื มีขนัตอนในการดาํเนินงาน 3 ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที 1 รวบรวมผลการศึกษาทงัหมด จดัทาํร่างรูปแบบการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื  

ขนัตอนที  จัดประชุมผูร่้วมวิจยั ซึงเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียว

พนืบา้นสลกัคอกพิจารณารูปแบบ เพือสนบัสนุนความถูกตอ้งของรูปแบบทีกาํหนด 

ขนัตอนที 3 จดัประชุมผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชน ทีปรึกษาชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก และผูบ้ริหารองคก์ารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการ

ท่องเทียวอยา่งยงัยืน  เพือร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืนทีผ่านการรับรองจากชุมชน พฒันาให้เกิดรูปแบบ

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน เพือเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอืนได้

นาํไปเป็นแนวทางการจดัการท่องเทียวใหส้ามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื  

ขนัตอนที 4 ปรับปรุงหรือแกไ้ขรูปแบบใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

 ระยะที 2 การสรุปผลการวิจัย จากการปฏิบติัการวิจยัจนไดค้าํตอบตามวตัถุประสงค์ที
กาํหนดและครบถว้นตามกระบวนการวิจยัทีออกแบบไว ้ผูว้ิจยันาํผลการวิจยัมาเรียบเรียง วิเคราะห์
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ขอ้มูล และประมวลผลอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการเขียนสรุปรายงานบนพืนฐานขอ้มูลทีเป็น

จริง และการอภิปรายผลอิงหลกัวิชาการเพือให้เกิดแนวคิดทีหลากหลายทงัทีสนบัสนุน ขดัแยง้ผล

การศึกษา รวมถึงการเกิดความรู้ใหม่ เพือประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ชุมชน และผูที้ไดศึ้กษาผลงานวิจยันี 

สามารถสรุปขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิที  ดงันี 
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แผนภูมิที 3 ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

ก่อนปฏิบติัการวจิยั เตรียมขอ้มูล 
เตรียมชุมชน 
เตรียมคน 

การปฏิบติัการวจิยั 

วงจรที 

1 

วางแผน (Plan) 

สงัเกต 

(Observation

ปฏิบติั (Action) 

สะทอ้นผล 

(Refection)

วงจรที 

2 

สาํรวจขอ้มูลชุมชนและการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชน 

แนวทางดาํเนินงานพฒันาการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชน

อยา่งยงัยนื 

กิจกรรม

พฒันาการจดัการ

ท่องเทียวฯ 

PAR 

ผูร่้วมวจิยัและ

ผูร่้วมกิจกรรม 

ประเมินผล

กิจกรรม 

ผลลพัธ์สู่การ 
พฒันาอยา่งยงัยนื 

แนวทางการปรับปรุง 
สู่  PAOR รอบที  

ปรับปรุงแผน,ปฏิบติั,สงัเกต,สะทอ้นผล 

การสรุปผลการวจิยั 

รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

ผูท้รงคุณวฒิุวพิากษแ์ละปรับปรุงรูปแบบฯ พฒันารูปแบบฯ 

กิจกรรมพฒันาการจดัการท่องเทียวฯ 

(รอบที ) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพือทาํความเขา้ใจ

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งเกียวกบั การพฒันาชุมชน การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

การพฒันาอย่างยงัยืน และการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นาํมาประมวลความรู้สู่การสร้าง

กรอบแนวคิด การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานวิจยั การสร้างเครืองมือรวมถึงการใช้วิเคราะห์ 

วิพากษ์ เชือมโยงข้อเท็จจริงจากการศึกษาในพืนที เพือให้ผลการศึกษามีหลักการทางวิชาการ

สนบัสนุนผลการศึกษาและมีความน่าเชือถือ  

  2. การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การ

สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และการใช้แบบสอบถามในการ

รวบรวมขอ้มูล (Questionnaire) ซึงเป็นการศึกษาทงัขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยมีวธีิการรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี 

 2.1 การรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน 

    การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูน้าํชุมชนทีมีสถานภาพเป็นผูน้ํา

ทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกต และการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ทีเกียวกบัขอ้มูล

ทวัไปของชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด   

   2.2 การรวบรวมขอ้มูลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 

    การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพือ

ศึกษาสภาพการณ์ การจดัการ ปัญหาและความตอ้งการของคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียว

พนืบา้นสลกัคอก 

   2.3 การรวบรวมขอ้มูลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกั

คอก 

   การศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถามสอบถามจากสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกั

คอก เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ผลกระทบจากการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนต่อการพฒันาชุมชน และขอ้เสนอแนะการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชน

สลกัคอกอยา่งยงัยนื 
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 2.4 การรวบรวมขอ้มูลแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

 การศึกษาโดยการจดัประชุมกลุ่มเพือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารชมรมนาํ

เทียวพืนบ้านได้ทบทวนตนเองผ่านข้อมูลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอกทีได้สํารวจ

เบืองตน้จากสมาชิกของชมรมฯ และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัชมรมฯ เพือประเมินศกัยภาพของตนเอง 

นาํไปสู่การร่วมแสดงความคิดเห็นกาํหนดแนวทางการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื ดว้ยรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมพฒันาทีตอ้งดาํเนินการต่อไป 

2.5 การรวบรวมขอ้มูลการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมพฒันา 

การรวบรวมขอ้มูลตลอดระยะเวลาการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมดว้ยการสังเกต

แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพือนาํไปสู่การสะทอ้นผลต่อไป  

2.6 การรวบรวมขอ้มูลการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการ

พฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื  

การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นเพือกาํหนดและรับรอง

รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน และนาํรูปแบบนี

เขา้ทีประชุมผูท้รงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นในการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือ

การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื  
 

เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบ่งประเภทของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัออกเป็น 3 ประเภท ดงันี 

 1. แบบสํารวจ (Survey Guideline) ใช้ทาํการศึกษาบริบทของชุมชนสลกัคอก ซึงมี

รายละเอียดประเด็นในการสาํรวจ ดงันี 

1.1 ประวติัศาสตร์ชุมชน ไดแ้ก่ ความเป็นมาของชือชุมชน การจดัตงัชุมชน และ

บุคคลในประวติัศาสตร์ทีสาํคญัของชุมชน เหตุการณ์สาํคญัในอดีตของชุมชน 

1.2 ขอ้มูลดา้นกายภาพชุมชน ไดแ้ก่ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ สถานทีตงั ขนาดพืนที 

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ลกัษณะการตงัถินฐานของบา้นเรือน 
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1.3 ขอ้มูลดา้นสังคม ไดแ้ก่ ลกัษณะครอบครัวและเครือญาติ ความสัมพนัธ์ของคน

ในชุมชน แบบแผนชีวติ การสือสารในชุมชน 

1.4 ขอ้มูลดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การนบัถือศาสนาและความเชือ ประเพณี ภาษา 

อาหาร การแต่งกาย ภูมิปัญญาทอ้งถิน   

1.5 ขอ้มูลดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การอ่านออกเขียนได ้แหล่งศึกษา

หาความรู้ของคนในชุมชน 

1.6 ข้อมูลองค์กรชุมชน เชิงปริมาณและบทบาทหน้าทีต่อชุมชน ได้แก่ วดั 

โรงเรียน กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ สถานีอนามยั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานบริการ

ของรัฐ เครือข่ายชุมชน 

 1.7 ขอ้มูลเศรษฐกิจชุมชน ไดแ้ก่ ลกัษณะอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ภาวะหนีสิน 

วถีิชีวติความเป็นอยู ่(พอเพียง/พอกินพอใช/้ขดัสน) ค่าครองชีพ ธุรกิจในชุมชน ตลาดชุมชน 

1.8 ขอ้มูลการเมืองการปกครองของชุมชน ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ทีของผูน้าํทางการ

และไม่ทางการทีสาํคญัต่อชุมชน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ของชุมชน หน่วยปกครองของชุมชน 

1.9 ขอ้มูลบริการพืนฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ระบบนาํประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการ

คมนาคม ระบบความปลอดภยัของชุมชน  

 1.10 ขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  

2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ใชท้าํการศึกษาผูใ้หข้อ้มูล 2 กลุ่มเป้าหมาย ดงันี 

2.1 สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก เพือศึกษาการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) โดยมีแนวคาํถามใช้ประกอบในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

ดงันี 

 . .  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 

  2.1.1.1 ประวติัความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องการจดัตงัชมรมนาํ

เทียวพืนบา้นสลกัคอก 

  2.1.1.2 ลกัษณะและรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 
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  2.1.1.3 โครงสร้างการบริหารจดัการและสมาชิกชมรม 

  2.1.1.4 ขอ้ตกลงและกฎกติกาของสมาชิก 

  2.1.1.5 ขอ้ตกลงและกฎกติกาของนกัท่องเทียว 

  2.1.1.6 การจดัการรายรับรายจ่าย 

  2.1.1.7 การกระจายผลประโยชน์ 

  2.1.1.8 การจดัการทรัพยากรการท่องเทียว 

 . .  การจดัการท่องเทียวสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอก 

  2.1.2.1 ดา้นสังคม ไดแ้ก่ สวสัดิการชุมชน กองทุนชุมชน การเรียนรู้

ของคนในชุมชน พฒันาคุณภาพชีวิตคนวยัต่างๆ สร้างความภาคภูมิในในชุมชนของตน การพฒันา

คนและการสร้างผูน้าํชุมชน เครือข่ายการพฒันาของชุมชน ฯลฯ 

  . . .  ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ การสร้างงาน สร้างรายได ้

ผลิตภณัฑชุ์มชน กองทุนชุมชน ฯลฯ 

  2.1.2.3 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การอนุรักษ์

และหวงแหน การป้องกนั การจดัการและการใชป้ระโยชน์ ฯลฯ 

 . .3 สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

สลกัคอก  

 2.1.3.1 สถานการณ์การท่องเทียวในปัจจุบนั 

   2.1.3.2 ปัญหาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีประสบอยูใ่นปัจจุบนั 

   2.1.3.3 ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนใน

อนาคต 

2.2 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีเกิดจากการวางแผนตามความ

ต้องการของผูร่้วมวิจัย เพือศึกษาความคิดเห็นของผูร่้วมกิจกรรมทีมีต่อการปฏิบติัการดําเนิน

กิจกรรม ดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยมีแนวคาํถามใช้

ประกอบในการสัมภาษณ์ ดงันี 

. .  ความประทบัใจจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

. .  ขอ้เสนอแนะต่อการจดักิจกรรมนีในครังต่อไป 
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3. แบบสังเกต (Observation) ใช้ทาํการศึกษาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 

ด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ซึงเป็นแบบสังเกตแบบมี

โครงสร้าง (Structured Observation) มีการกาํหนดประเด็นในการสังเกต ไดแ้ก่ สภาพความสัมพนัธ์

ระหวา่งสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก บรรยากาศการประชุมของชมรม การแสดงความ

คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรม การจดัการกิจกรรมท่องเทียวของชมรม และการทาํ

หนา้ทีของสมาชิกชมรม  

การศึกษาการดาํเนินโครงการและกิจกรรมของชุมชน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) ซึงเป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) มีการ

กาํหนดประเด็นในการสังเกต ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้น ความตงัใจ การให้ความร่วมมือ ในการทาํ

กิจกรรมของชุมชน บรรยากาศของการทาํกิจกรรมร่วมกนั ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง 

4. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชท้าํการศึกษาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนต่อการ

พฒันาชุมชนสลกัคอก ดงันี 

ตอนที 1 ขอ้มูลพืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ตาํแหน่งทางสังคม ระดบัการศึกษา ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน ภูมิลาํเนาเดิม สาเหตุการ

ยา้ยเขา้มา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลกั อาชีพเสริม และรายไดค้รัวเรือน  

  ตอนที 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ไดแ้ก่ 

ด้านการบริหาร ด้านการจดัการ ด้านกิจกรรมท่องเทียว ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการกระจาย

ผลประโยชน์ จาํนวน 25 ขอ้ โดยเป็นแบบเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น  ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ย

อยา่งยงิ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ตอนที 3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจากการท่องเทียวโดยชุมชนทีส่งผล

ต่อการพัฒนาชุมชนสลักคอก  ได้แ ก่  ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม  ด้าน เศรษฐกิจ  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จาํนวน 40 ขอ้ โดยเป็นแบบเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น  

ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยงิ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ตอนที  4 ขอ้เสนอแนะการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่ง

ยงัยนื ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 ตอนที 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม    



 

 

122 

 5. เทคนิคการประชุมกลุ่ม กาํหนดให้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะห์

ศกัยภาพของชมรมนาํเทียวพืนบา้น และเทคนิค Mind Mapping ในการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการ

ประชุมกลุ่ม เพือดึงความสนใจเขา้สู่ประเด็นและเนือหา และเกิดความภูมิใจในสิงทีตนเองแสดง

ความคิดเห็นไดถู้กบนัทึกต่อทีประชุม ซึงเป็นการประชุมทีทีเปิดโอกาสให้ผูร่้วมประชุมแสดงความ

คิดเห็นอยา่งเตม็ที 

 6. เครืองมือประกอบการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไดแ้ก่ แบบบนัทึกภาคสนาม (Field notes) 

ใช้บันทึกปรากฏการณ์ การตีความ การประเมินผล การตังข้อสังเกต เป็นต้น รวมทังเครือง

บนัทึกเสียง (Tape records) ซึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม เพือให้

ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและครบถว้น และเครืองมือบนัทึกภาพ (Digital camera) เพือรวบรวมภาพ

บรรยากาศการมีส่วนร่วมการวิจยั กิจกรรมการวิจยั และภาพต่างๆ ทีสามารถอธิบายผลการวิจยัได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ขันตอนการสร้างเครืองมือและการทดสอบคุณภาพเครืองมือ 
 การสร้างเครืองมือ ไดแ้ก่ แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม และ

แบบประเมินผล และการทดสอบคุณภาพของเครืองมือเพือให้ไดเ้ครืองมือวิจยัทีมีคุณภาพก่อนการ

นาํไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีขนัตอนในการสร้างเครืองมือและการทดสอบคุณภาพเครืองมือ 5 

ขนัตอน ดงันี 

 1. ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีทาํการวจิยั เพือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั

ใหส้ามารถไดผ้ลการศึกษาตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดค้รบถว้น 

 2. ศึกษาทบทวนหลกัวิธีและเทคนิคการสร้างแบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  

และแบบประเมินผล เพือใหก้ารสร้างเครืองมือมีความถูกตอ้งตามหลกัวธีิวทิยา 

 3. จดัทาํร่างแบบสาํรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบประเมินผล 

ให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการวิจยัโดยเพือให้ได้ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

และมีความถูกตอ้งตามหลกัวธีิวทิยาในการสร้างเครืองมือ 

 4. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือเชิงคุณภาพ ด้วยการตรวจสอบความถูกตอ้ง หรือ

ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) เป็นการทดสอบเครืองมือวิจยัว่าประเด็นในการวิจยั
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สามารถได้ขอ้มูลครอบคลุมตามแนวคิดการวิจยั หรือได้เนือหาตรงกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั

หรือไม่ ด้วยการให้ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญในด้านเนือหาทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัและการ

สร้างเครืองมือวิจยัพิจารณาความเทียงตรงตามเนือหา การกาํหนดประเด็นคาํถาม การจดัรูปแบบ

คาํถามและสํานวนภาษาในร่างแบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบ

ประเมินผล 

 5. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือเชิงปริมาณของแบบสอบถาม ทีผ่านการตรวจสอบ

ความเทียงตรงเชิงเนือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ (Content Validity) มาทาํการทดสอบหาค่าความเชือมนั 

(Reliability) โดยนาํแบบสอบถามทาํการทดสอบกบัประชาชนชุมชนนาํเชียว จงัหวดัตราด ซึงเป็น

ชุมชนทีทาํการท่องเทียวโดยชุมชน มีสภาพพืนทีติดทะเล และมีกิจกรรมท่องเทียวไม่ต่างจากชุมชน

สลกัคอก (Try-Out) จาํนวน 0 ราย นาํมารวบรวมและวเิคราะห์ผลจากแบบสอบถามเพือหาค่าความ

น่าเชือถือ นาํผลมาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนนาํมาเป็นเครืองมือในการเก็บ

ขอ้มูลจากประชาชนในชุมชนสลกัคอก โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach method) หรือเรียกวา่

วิธีการคาํนวณสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) เป็นการทดสอบความเชือถือได้ โดยใช้

เครืองมือวิจยั 1 ชุด เก็บขอ้มูลจากกลุ่มทีไดรั้บการทดสอบครังเดียว (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2553:191) ซึง

แบบสอบถามนีมีค่าความเชือมนัที 0.83 

 

การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
มีการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 3 วธีิการดงันี 

1. ขอ้มูลทีได้จากการสํารวจ และการสัมภาษณ์ นาํมาแยกแยะเนือหาสาระเป็นกลุ่ม

ขอ้มูล (Content Analysis) ตามโครงสร้างเนือหาทีไดก้าํหนดไว ้และนาํมาพรรณนาความบรรยาย

สรุปอย่างเป็นระบบเรียงลาํดบัตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนด เฉพาะผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะ

นาํมาแยกแยกขอ้มูลจาํแนกตามการให้ขอ้มูลจากรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลแต่ละบุคคลมาเรียบเรียง 

และมาทาํการสังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis) เพือให้เห็นภาพรวมของแต่ละประเด็น เพือนาํผลการ

ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลทงัหมดนาํเขา้สู่การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

2. ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถาม นาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถว้นของ

ขอ้มูล จดัทาํคู่มือลงรหสั ตรวจใหค้ะแนน ทาํการบนัทึกขอ้มูลลงในเครืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
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ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการใช้สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั ดงันี 

2.1 แบบสอบถามตอนที 1 วิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานส่วนบุคคลใช้ค่าความถี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

2.2 แบบสอบถามตอนที 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนสลกัคอก ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมท่องเทียว ดา้นการมีส่วนร่วม 

ดา้นการกระจายผลประโยชน์ โดยใช้ค่าความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) 

และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับเกณฑ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ ดว้ยเทคนิคการ

วดัทศันคติของ ลิเกิร์ต (Likert type scale) โดยแบ่งคะแนน 5 ช่วงเท่าๆ กนั (สิน พนัธ์ุพินิจ, 

2553:152-155) ดงันี 

ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยงิ 5 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย  4 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นไม่แน่ใจ  3 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย  2 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 1 คะแนน  

การแบ่งช่วงระดบัความคิดเห็น และการแปลผลมีดงันี 

ช่วงคะแนน     1.00-1.50 แปลผล ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

ช่วงคะแนน     1.51-2.50 แปลผล ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 

ช่วงคะแนน     2.51-3.50 แปลผล  ระดบัความคิดเห็นไม่แน่ใจ 
ช่วงคะแนน     3.51-4.50 แปลผล  ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย 

ช่วงคะแนน     4.51-5.00 แปลผล  ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยงิ 
2.3 แบบสอบถามตอนที 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจาก

การจัดการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอกทีส่งผลต่อการพฒันาชุมชน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน

วฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิงแวดล้อม โดยใช้ค่าความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับเกณฑ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ 

ดว้ยเทคนิคการวดัทศันคติของลิเกิร์ต (Likert type scale) ซึงสามารถนาํคาํถามทีสร้างขึนไปให้กลุ่ม
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ตวัอยา่งโดยไม่ตอ้งให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาตดัสิน โดยแบ่งคะแนน 5 ช่วงเท่าๆ กนั (สิน พนัธ์ุพินิจ, 

2553:152-155) ดงันี 

   ระดบัผลกระทบมากทีสุด   5 คะแนน  

   ระดบัผลกระทบมาก   4 คะแนน  

ระดบัผลกระทบปานกลาง  3 คะแนน  

ระดบัผลกระทบนอ้ย   2 คะแนน  

ระดบัผลกระทบนอ้ยทีสุด  1 คะแนน  

การแบ่งช่วงระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบ และการแปลผล ดงันี 

ช่วงคะแนน     1.00-1.50 แปลผล ระดบัผลกระทบนอ้ยทีสุด 

ช่วงคะแนน     1.51-2.50 แปลผล  ระดบัผลกระทบนอ้ย 

ช่วงคะแนน     2.51-3.50 แปลผล  ระดบัผลกระทบปานกลาง 
ช่วงคะแนน     3.51-4.50 แปลผล  ระดบัผลกระทบมาก 

ช่วงคะแนน     4.51-5.00 แปลผล  ระดบัผลกระทบมากทีสุด 
     2.4 แบบสอบถามตอนที  4 ขอ้เสนอแนะการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การ

พฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และตอนที 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม ใชก้ารวิเคราะห์เชิง

เนือหา (Content Analysis)  

3. ขอ้มูลทีไดจ้ากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบการประชุม

กลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสํารวจ นาํมาแยกแยะเนือหาสาระเป็นกลุ่มขอ้มูล และการ

วเิคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) และนาํมาบรรยายสรุปตามวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้

 
แผนการดําเนินการวจัิย 
 การวิจยันีมีแผนการดาํเนินการวิจยัตงัแต่เดือนมกราคม  – ธนัวาคม  รวมเป็น

ระยะเวลา  ปี  สรุประยะเวลาแต่ละขนัตอนการทาํงานออกเป็นช่วงระยะเวลา ดงันี 

 ช่วงที  หมายถึงช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 

 ช่วงที  หมายถึงช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 
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 ช่วงที  หมายถึงช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน 

 ช่วงที  หมายถึงช่วงเดือน  ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 

 

ตารางที 2 แผนดาํเนินการวจิยั 

ขนัตอนการทาํงาน     
                

1.ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง                 

2.ออกแบบงานวจิยั                 

3.สร้างเครืองมือ                 

4.สอบอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์                 

5.เก็บขอ้มูลดว้ยการสาํรวจ                 

6.เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม                 

7.เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์                 

8.ประมวลผลขอ้มูล                 

9.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการฯ                  

10.จดัประชุมกาํหนดแนวทางทางการ

พฒันาและโครงการหรือกิจกรรม

พฒันา 

                

11.ดาํเนินการตามโครงการฯ พร้อมการ

สังเกต และสะทอ้นผล 

                

.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการฯ พฒันา

รูปแบบ 

                

12.สรุปและทาํรายงานผล                 

13.สอบอนุมติัวทิยานิพนธ์                 

14.จดัทาํรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์                 
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บทท ี4 

ผลการศึกษา 
สภาพและศักยภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 

 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนอย่างยงัยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาสภาพและ

ศักยภาพการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก  มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจดัประชุมกลุ่ม และการสังเกต ผลการศึกษาจาํแนกออกเป็น  

ส่วน ดงันี 
 ส่วนท ี  สภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 . ประวติัความเป็นมาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก  
 2. สถานการณ์การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก  

 . การบริหารจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 
 . ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกต่อการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชน 
 5. ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกต่อผลกระทบจากการจดัการ
ท่องเทียวโดยชุมชน  
 ส่วนท ี2 การวเิคราะห์ศักยภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก จาํแนก

ออกเป็น การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแข็ง และจุดอ่อน การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 

โอกาส และอุปสรรค 
 

ผลการศึกษา 
ส่วนท ี1 สภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 . ประวตัิความเป็นมาการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 

ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกริเริมโดย นายพิทยา หอมไกรลาศ  ซึงเป็นคนนอกชุมชน

และมีความชืนชอบการพายเรือคายคั ในปี พ.ศ.  ได้เป็นผูห้นึงทีร่วมกบัคนในจงัหวดัตราด            
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จดักิจกรรมแข่งขนัการพายเรือคายคัรอบเกาะชา้ง และในฐานกิจกรรมหนึงไดป้ระสานความร่วมมือ

กบัชุมชนสลกัคอก ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัทาํกิจกรรมการทาํลอบดกัปู และจบัปลา จากการไปรับความ

ร่วมมือจากชุมชนและวิเคราะห์วา่นกัท่องเทียวไดใ้ห้ความสนใจในกิจกรรมพายเรือคายคั จึงเริมมี

การพูดคุยกบัเพือนๆ ทีเคยจดักิจกรรมแข่งขนัการพายเรือคายคั และไดข้อ้สรุปว่า ชุมชนสลกัคอก

ซึงเป็นชุมชนทีมีสภาพแวดลอ้มทีดี ไม่มีการทาํธุรกิจท่องเทียวในพืนที มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า

โกงกาง ชุมชนมีวถีิชีวติทาํประมง หาปูหาปลา มีภาพบรรยากาศเรือประมงเขา้ออกชุมชน มีชาวบา้น

นงัแกะปู แกะปลาจากอวน จึงมีความเหมาะสมทาํธุรกิจท่องเทียวขึน ประกอบกบัมีแนวคิดอยากให้

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติยงัคงอยู ่และมีความกงัวลว่าการขยายตวัของการพฒันาการ

ท่องเทียวเกาะช้างอาจส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของชุมชนและทรัพยากรทีชุมชนมีอยู่ แมก้าร

ท่องเทียวทีขยายตวัอาจสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกนัอาจสร้างปัญหาให้กบัชุมชน

ไดเ้ช่นกนั และจากบทเรียนจากการจดัการท่องเทียวทีบริเวณหาดทรายขาวหรือเกาะช้างฝังเหนือ   

ซึงมีนายทุนจากภายนอกเขา้มาลงทุนทาํธุรกิจการท่องเทียวและการบริการต่างๆ ในขณะทีคนใน

ชุมชนไดป้ระโยชน์ดว้ยการเขา้ไปทาํงานรับจา้งตามร้านคา้ โรงแรมและรีสอร์ทเท่านนั จึงมีแนวคิด

ชกัชวนคนในชุมชนทาํการท่องเทียวเพือให้การท่องเทียวเป็นเครืองมือให้คนในชุมชนไดร่้วมกนั

ดูแลเอาใจใส่อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยเฉพาะป่าชายเลนทีอุดมสมบูรณ์ของชุมชน   
ปี พ.ศ.  เดือนกรกฎาคม นายพิทยา หอมไกรลาศ จึงได้มีการจดัตงัชมรมนาํเทียว

พืนบา้นสลกัคอกขึน และทาํหน้าทีเป็นประธานชมรม เริมตน้จากการทาํธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน 

ดว้ยการลงทุนซือเรือคายคัจาํนวน  ลาํ เพือใหบ้ริการแก่นกัท่องเทียว เพือทาํธุรกิจให้เป็นตวัอยา่งที

เห็นผลเป็นรูปธรรม และพยายามให้ชาวบา้นไดเ้ห็นถึงประโยชน์ทีไดรั้บ ด้วยการพยายามสร้าง

ความเขา้ใจและอธิบายเกียวกบัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และเชิญชวนคนในชุมชนสลกัคอก

ทุกครัวเรือนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียว ซึงมีการบริหารจดัการชมรมดว้ยระบบ

การถือหุ้น  โดย มี เ ป้ าหมายทีชัด เจนของการจัดการท่อง เ ทียว เพือการ ดูแลและ รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์ การรักษาแหล่งอาหารของชุมชน และการ

สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึงไดมี้ความพยายามสร้างความเขา้ใจผา่นแกนนาํชุมชนและขยาย

ผลสู่สมาชิกในชุมชนมาอย่างต่อเนือง ในช่วงแรกชาวบา้นให้ความสนใจน้อยมาก กลวัว่าจะถูก

หลอกเพราะเป็นคนนอกมาชักชวนทาํธุรกิจ ทาํให้ชาวบ้านสนใจเข้าร่วมลงทุน 20 คน การ
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ดาํเนินงานในปีแรกเริมไดก้าํไรบา้ง ปีถดัไปเริมอยากขยายตวั จึงไดเ้ขา้ไปคุยกบัองคก์ารบริหารการ

พฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอยา่งยงัยืน (มหาชน) เพือให้มีงบประมาณส่งเสริมการท่องเทียว

ของชุมชน ไดง้บประมาณ ,  บาท นาํมาจดัซือเรือมาดเสริมกิจกรรมท่องเทียวของชุมชน เมือ

มีผลกาํไรมากขึนชาวบา้นเริมเขา้มาเป็นสมาชิกเพมิมากขึนทุกปี  
 ช่วงตน้ของการดาํเนินการจดัการท่องเทียวของชุมชนสลกัคอก ชุมชนประสบปัญหา

ขยะมากในชุมชน การดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวไดมี้ส่วนทาํให้สมาชิกชมรมไดช่้วยกนัจดัการ

ปัญหาขยะร่วมกนั และเห็นความสําคญัของการท่องเทียวทีสามารถเป็นเครืองมือในการอนุรักษ ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านเข้าใจเจตนารมณ์และ

เป้าหมาย รวมถึงความพยายามและความตงัใจจริงของประธานชมรมมากขึน ส่วนหนึงได้เห็น

ประโยชน์ทีไดรั้บจากการทาํการท่องเทียวโดยชุมชน  จึงเริมให้การยอมรับและให้ความร่วมมือเขา้

เป็นสมาชิกชมรม ทาํให้เมือดาํเนินงานจดัการท่องเทียวเขา้ปีที  มีจาํนวนสมาชิกประมาณ ร้อยละ 

 ของจาํนวนครัวเรือนทงัหมด และ นายพิทยา หอมไกรลาศ ได้ทาํงานร่วมกบัชุมชนมาอย่าง

ต่อเนือง ทาํให้ชาวบา้นเรียนรู้จดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง เพือให้คนในชุมชนสามารถพึงตนเองได ้

และไดล้าออกจากการเป็นประธานชมรม และเปลียนสถานภาพมาเป็นทีปรึกษาชมรมแทน ในปี 

พ.ศ. 2550 จึงไดม้อบหมายให ้ นางพชัรินทร์ ผลกาจ ซึงเป็นผูน้าํทีมีความรู้ ชาวบา้นให้ความเชือถือ 

เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ มารับหนา้ทีเป็นประธานชมรมแทน และไดเ้ปลียนบทบาทเป็นทีปรึกษาให้กบัชมรม 

และไดฝ้ากแง่คิดต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนวา่ “การดาํเนินงานหรือตดัสินใจใดๆ ควรผ่าน

ประชาคมให้ชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั แมแ้ต่โครงการภาครัฐมาสนบัสนุน ชุมชนตอ้ง

พิจารณาดว้ยกนัเองวา่ควรตอบรับหรือไม่”  
  ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก มีคณะกรรมการบริหารชมรม 15 คน ซึงเป็นตวัแทน

กลุ่มต่างๆในชุมชน ทาํหนา้ทีบริหารงานชมรม เริมจากการขายหุ้นจาํนวน 2,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท 

รวบรวมเงินได ้200,000 บาท ฝากเขา้ธนาคาร เพือเป็นการประกนัความมนัคงของหุ้น โดยประธาน

ชมรม หาเรือคายคัและเรือมาดมาจากการสนบัสนุนจากองค์การบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือ

การท่องเทียวอย่างยงัยืน (มหาชน) องค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะช้างใต้ และอุทยานแห่งชาติ      

หมู่เกาะชา้ง และจดัให้มีกิจกรรมการพายเรือคายคัและพายเรือมาดขึน  โดยชาวบา้นให้การยอมรับ

เป็นอย่างมากในกิจกรรมการพายเรือมาด ซึงเป็นพาหนะทางนาํทีชาวบา้นใชใ้นสมยัก่อน สามารถ
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แสดงวิถีชีวิตของชาวบา้นได้เป็นอย่างดี  ทาํให้รายไดใ้นปีแรกมีการแบ่งปันให้กบัสมาชิกทีร่วม

ลงทุน ทาํให้ชาวบา้นเริมเห็นถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บ และเกิดความสนใจซือหุ้นของชมรมมากขึน 

ปัจจุบนัมีผูร่้วมเป็นสมาชิกถึง 123 คน ซึงมาจาก 98 ครัวเรือน ในขณะทีชุมชนมีจาํนวนครัวเรือน

ทงัหมด 117 ครัวเรือน  
 
 2. สถานการณ์การจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก  
 ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ไดด้าํเนินการมามากกว่า  ปี ดว้ยการจดัการเหมือน

สหกรณ์ทีมีการซือขายหุน้ให้แก่สมาชิก มีคณะกรรมการบริหารชมรม ทาํหนา้ทีควบคุมการบริหาร

จดัการแทนสมาชิกทงัหมด สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ของชุมชน ซึงเป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคญัของชมรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ

สะอาด สวยงาม ในช่วงระยะเวลาทีผา่นมาสมาชิกชมรมผา่นประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนั และ

พยายามพฒันาตนเองมาอยา่งต่อเนือง ส่งผลให้ชมรมสามารถจดัการตนเองให้สามารถพึงพาตนเอง

ได ้โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ จากเงินรายไดที้ไดรั้บจากการดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียว

มาอย่างต่อเนือง ส่วนหนึงของรายไดมี้การจดัสรรเป็นสวสัดิการให้แก่สมาชิกชมรม ด้วยการให้

ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การปันผลจากรายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ การมอบเงินให้แก่ครอบครัวของ

สมาชิกทีเสียชีวติ และส่วนหนึงไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนดว้ยการนาํเงินมอบให้ชุมชน เพือ

เป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงภูมิทศัน์ ทาํความสะอาดชุมชน และกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
 จากภาพลักษณ์การจัดการท่องเทียวทีมีเป้าหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มของชุมชนทีชดัเจน การมีระบบการจดัการของชมรมทีเขม้แข็ง การมีผูน้าํชมรมทีเป็น         

นกัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ มีบุคลิกภาพเชือมนัในตนเอง และมีความชดัเจนในการสือสารทาํให้

สมาชิกชมรม และคนในชุมชนต่างใหก้ารยอมรับในความสามารถและความตงัใจในการทาํงานเพือ

ส่วนรวม และมีคณะกรรมการบริหารทีมีความเสียสละทาํงานทุกอยา่งแทนสมาชิกชมรม ไดส่้งผล

ใหช้มรมมีชือเสียงมากขึน โดยปี พ.ศ.2550 ไดรั้บรางวลัชุมชนดีเด่นทางดา้นการท่องเทียว จากการ

ท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และปี พ.ศ.2553 ไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชนดีเด่น 

การทีชุมชนมีชือเสียงและถูกนาํไปเผยแพร่ผา่นสือมวลชนทงัสือสิงพิมพ ์โทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต 

ส่งผลใหน้กัท่องเทียวเขา้มารับบริการของชุมชนมากขึน โดยเฉพาะนกัท่องเทียวต่างประเทศ และมี
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กลุ่มมาศึกษาดูงานทีเป็นคนไทยมาจาํนวนมากขึนเช่นกนั รายละเอียดดูไดจ้ากสถิตินกัท่องเทียวของ
ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ช่วงปี พ.ศ. -  มีดงันี 
 
ตารางที  สถิตินกัท่องเทียวของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก (ช่วงปี พ.ศ. - ) 

ปี พ.ศ. ต่างชาติ ไทย รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

2549 1,086 398 1,484 
 909 699 497 587 2,692 
 1,086 967 568 855 3,476 
 1,259 1,052 766 1,054 4,131 
 1,847 1,693 1,015 1,397 5,952 
 2,195 2,094 812 1,314 6,415 
 2,342 2,342 697 1,153 6,534 
 1,978 2,021 653 1,036 5,688 

รวมจาํแนก 11,616 10,868 5,008 7,396 34,888 
รวมทงัหมด 23,570 12,802 36,372 

  
 การจดัการท่องเทียวทีมีลกัษณะเฉพาะ กิจกรรมท่องเทียวสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม

ของชุมชน และผลประโยชน์มีการกระจายสู่สมาชิกและชุมชนอยา่งชดัเจน ไดส่้งผลให้มีหน่วยงาน

ภายนอกเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวอยู่เสมอ ผูน้าํชมรมไดมี้โอกาสนาํเสนอ

แนวคิดการจดัการท่องเทียวของชุมชน และไดเ้รียนรู้สิงทีดีและอาจเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพิมเติม 

ความรู้ทีไดรั้บมีการนาํขอ้มูลกลบัมานาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม เพือร่วมกนั

คิดและวิเคราะห์ต่อการนาํมาใชพ้ฒันาชมรมอยา่งต่อเนือง และผูน้าํชมรมไดพ้ยายามส่งตวัแทนซึง

เป็นกรรมการบริหารของชมรมไดมี้โอกาสไปเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

ในระบบหมุนเวยีนมากขึน  
 ผูน้าํชมรมให้ความสําคญัในการวางเป้าหมายของชมรมทีตอ้งชดัเจน การขยายตวัหรือ

การเติบโต จะคงตัวหรือคงทีเหมือนเดิม หรือจะถอยลงระดับหนึงต้องพิจารณาจากปริมาณ

นกัท่องเทียว กิจกรรมทีตอ้งทาํหรือการเขา้มาสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ช่วงเวลาทีผ่านมา
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หน่วยงานภายนอกไดใ้ห้โอกาสแก่ชมรมมาอยา่งต่อเนือง ผูน้าํชมรมไดอ้าศยัการประชุมประชาคม

หมู่บา้นทีมีการจดัประชุมทุกเดือน สร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิกชมรมร่วมไตร่ตรองและตดัสินใจ

เลือกรับหรือปฏิเสธการเสนอเขา้มาสนบัสนุนจากองคก์รต่างๆ ซึงตอ้งไม่ขดักบัเป้าหมายของชมรม 

หรือไม่เป็นไปตามความตอ้งการ หรือเกินขีดความสามารถในการดาํเนินงานไดข้องชมรม ซึงจะมี

การนาํเขา้พิจารณาแต่ละเรืองไป และด้วยรูปแบบการบริหารจดัการของชมรมเป็นเหมือนระบบ

สหกรณ์หรือหุ้นส่วน ทาํให้สมาชิกชมรม เขา้ใจวา่คณะกรรมการบริหารเป็นตวัแทนทีตอ้งทาํงาน

แทนตน สมาชิกชมรมไม่ตอ้งรับผิดชอบสิงใด มีหนา้ทีอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และรักษาความ

สะอาดของชุมชน และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการซือหุ้นประจาํปี และวางบทบาทร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ของชมรมตามทีคณะกรรมการร้องขอเท่านนั  สิงนีทาํให้ชมรมไดต้ระหนกัถึงการสร้างการมี

ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรม เพือร่วมทาํงานส่วนรวมทีมี

ภารกิจมากขึนดว้ยกนั ดว้ยการมีกิจกรรมเชือมกบัชุมชนในลกัษณะงานพฒันาชุมชน 
 ในขณะทีกลุ่มเยาวชนซึงเป็นเด็กรุ่นหลงัยงัไม่ปรากฏการสืบทอดเจตนารมณ์เชิงอนุรักษ์

ทีชัดเจน แม้จะมีเยาวชนรุ่นต่อรุ่นเข้ามาช่วยดูแลการจดัการเรือแก่นักท่องเทียว แต่ไม่มีความ

ต่อเนือง เนืองจากเยาวชนส่วนหนึงเขา้ไปเรียนในตวัเมืองตราด และส่วนหนึงไม่เรียนต่อและมี

ครอบครัว ทาํให้ต้องประกอบอาชีพหลักทีมีรายได้แน่นอนด้วยการทาํประมง และมีเวลาดูแล

ครอบครัว ปัจจุบนัทางชมรมไดพ้ยายามดึงเยาวชนรุ่นใหม่เขา้มาแทนทีอยา่งต่อเนือง ผา่นการดึงเขา้

มาทาํกิจกรรมของชมรม  ซึงเป็นความคาดหวงัทีจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีจะเข้ามาสานต่อการ

ดาํเนินงานของชมรมต่อไป  
 
 . การบริหารจัดการการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 .  ลกัษณะการบริหารจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน   
 การจดัการชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก  เป็นการรวมกลุ่มคนทีเป็นสมาชิกของ

หมู่บ้านสลักคอกโดยสมัครใจเข้า ร่วมดํา เ นินกิจกรรมการท่อง เ ทียว   เพือการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกชมรม 

ดว้ยการจดัการผลประโยชน์ในลกัษณะเหมือนสหกรณ์ ทีไม่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตงัเป็นนิติ

บุคคลตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  แต่เป็นการจดัตงัองค์กรชุมชนในลกัษณะหนึงที



 

 

133 

สมาชิกชมรมมีความเป็นเจา้ของและดาํเนินการจดัการดว้ยตนเอง มีขอ้ตกลงในการบริหารจดัการ

ร่วมกนั มีการดาํเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดว้ยการจดัสรรเงินรายไดใ้ห้กบัสมาชิก

ชมรมในรูปแบบเงินปันผล และเพือประโยชน์ทางสังคม ดว้ยการจดัสรรรายไดจ้ดัสวสัดิการให้แก่

สมาชิกชมรม โดยมีการแต่งตงัคณะกรรมการบริหารเพือบริหารงานแทนสมาชิกชมรม และอาํนาจ

การตดัสินใจขึนอยูก่บัคณะกรรมการบริหารชมรม 
 .  โครงสร้างการบริหารงาน 
 แนวคิดการบริหารงานดว้ยกลุ่มแกนนาํชุมชน ในลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือใน

ระดับชุมชน  ก่อให้เกิดโครงสร้างการบริหารงานของชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก  ซึง

ประกอบดว้ยผูน้าํจากกลุ่มต่างๆ จาํนวน  คน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล กลุ่มประชาคม 

กลุ่มผูใ้หญ่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเรือประมงพืนบา้น 

กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มเยาวชน กลุ่มอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และมีทีปรึกษาชมรม  คน ในช่วง

ปี พ.ศ. -  ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีโครงสร้างการบริหารงาน ดงันี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที  โครงสร้างการบริหารงานชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก (ช่วงปี พ.ศ. - ) 

  
 
 

ทีปรึกษาชมรมฯ (ผูก่้อตงัชมรม) 

ประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก 

รองประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้นฯ 

ผูจ้ดัการชมรมนาํเทียวพืนบา้นฯ 
เลขานุการชมรม 
นาํเทียวพืนบา้นฯ 

เหรัญญิกชมรม 
นาํเทียวพืนบา้นฯ (2 คน) 

กรรมการชมรมนาํเทียวพืนบา้นฯ 
(ผูน้าํจากกลุ่มต่างๆ 8 คน) 
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 .  บทบาทหน้าทคีณะกรรมการบริหารชมรม 
 คณะกรรมการบริหารชมรมมีบทบาทหนา้ทีดงันี 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารชมรมเป็นกลุ่มคนทาํงานหลกั  สามารถขอให้

สมาชิกชมรมมาประชุมหรือทาํหนา้ทีแทนเป็นครังคราวได ้
3.3.2 กรรมการบริหารชมรมเป็นตวัแทนไปประชุมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ประชุมร่วมกบัจงัหวดั การจดันาํเสนอขอ้มูลท่องเทียวตามทีหน่วยงานต่างๆ ได้ประสานมา 

หลงัเสร็จสินภารกิจมีหน้าทีนาํผลการประชุม ความรู้ ประสบการณ์นาํมาพูดคุยแลกเปลียนในกลุ่ม  

คณะกรรมการบริหารชมรม  
3.3.3 จดัให้มีการประชุมใหญ่ประจาํปีร่วมกับสมาชิกชมรม ช่วงเดือน 

กรกฎาคมของทุกปี และช่วงเดือนมิถุนายน  คณะกรรมการจดัประชุม เพือสรุปรายรับรายจ่าย      

เงินปันผล  และประเด็นในการหารือประจาํปี  
3.3.4 จัดให้มีการสือสารหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกชมรม ในทีประชุม

ประชาคมหมู่บา้น ซึงจดัทุกวนัที  ของเดือน เพือชีแจงกิจกรรมทีไดด้าํเนินงานในช่วงเดือนทีผา่น

มา และกิจกรรมทีจะทาํในเดือนถดัไป การแจกแจงรายรับรายจ่ายของชมรมให้สมาชิกไดรั้บทราบ  

และการเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดซ้กัถาม ใหข้อ้เสนอแนะต่อชมรม 
3.3.5 ผูจ้ดัการชมรมมีหนา้ทีเก็บเงินรายไดข้องชมรม  ทุกครึงเดือนผูจ้ดัการ

ชมรมนาํเงินให้เหรัญญิกนาํเขา้บญัชีธนาคาร โดยมีการกนัเงินสําหรับค่าใชจ่้ายของชมรมต่อเดือน

ก่อนการนาํเงินฝากธนาคารในแต่ละเดือน   
3.3.6 ผูจ้ดัการ ทาํหนา้ทีประสานงานการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชมรม  ดูแลการจดักิจกรรมใหก้บันกัท่องเทียว  จดัทาํบนัทึกจาํนวนนกัท่องเทียวทีและจาํนวนเรือที

ใหบ้ริการนกัท่องเทียวรายวนั จดัทาํบญัชีรายรับรายวนั และสรุปรายเดือน พร้อมสรุปยอดค่าใชจ่้าย

รายเดือน  
3.3.7 การกระตุน้ให้สมาชิกชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดว้ย

การพายเรือเก็บขยะก่อนฤดูกาลท่องเทียว ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี  
3.3.8 การส่งเสริมใหส้มาชิกชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมดูงานตามสถานทีต่าง ๆ 

ซึงจดัโดยหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพือให้สมาชิกชมรมไดมี้โอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งความรู้

ภายนอกมากขึน  
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  .  บทบาทหน้าทขีองสมาชิกชมรม 
  สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีบทบาทหนา้ทีดงันี 

3.4.1 สมาชิกชมรมให้ความร่วมมือตามทีคณะกรรมการบริหารชมรมร้อง
ขอ และให้การไวว้างใจคณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผูบ้ริหารจัดการชมรมให้เป็นไปตาม

เป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนั  
3.4.2 สมาชิกชมรมตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ชมรมอยา่งเตม็ที เพือใหป่้าชายเลนสลกัคอกมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งท่องเทียว แหล่ง

ประมงทีสร้างรายไดใ้หส้มาชิกชมรมและชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื  
3.4.3 การดูแลขยะ บริเวณโดยรอบบ้านเรือน คลองหน้าบ้านให้สะอาด 

และสวยงาม ช่วยกนัรักษาป่าโกงกางใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ และดูแลอ่าวสลกัใหส้ะอาด 
3.4.4 เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาํปี  และทุกวนัที 10 ของเดือนในการ

ประชุมประชาคมหมู่บา้น และเขา้ร่วมพฒันาหมู่บา้นทุกวนัที 15 ของเดือน 
3.4.5 สมาชิกสามารถเสนอโครงการได้ โดยผ่านทีประชุมประชาคม

หมู่บ้านเพือร่วมแสดงความคิดเห็น หากส่วนใหญ่ในทีประชุมเห็นด้วยกับโครงการทีเสนอ ที

ประชุมจะร่วมพิจารณาหาแหล่งงบประมาณจากภายนอกหรือการจดัดาํเนินการดว้ยชุมชนเอง  
3.4.6 สมาชิกชมรมสามารถแสดงความคิดเห็น   และให้คาํแนะนําการ

บริหารงานของชมรมต่อคณะกรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 
3.4.7 สมาชิกชมรมตอ้งเป็นผูมี้จิตใจเมตตา ยมิแยม้แจ่มใส ช่วยตอ้นรับผูม้า

เยือน ช่วยกนัอนุรักษ์ป่าชายเลนสลกัคอก ดว้ยความเต็มใจ ไม่ทาํประมงผิดกฎหมาย ไม่ทิงขยะลง

ในอ่าวสลกัคอก และรักความยติุธรรม 
 .  การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกชมรม 
 การพน้สภาพการเป็นสมาชิกชมรม  เป็นสิงทีสมาชิกชมรมได้ร่วมกันกาํหนด

ขึนมา   ถือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั เพือการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาขึนในการบริหารจดัการชมรม ดงันี 

3.5.1 สมาชิกตาย 
3.5.2 สมาชิกลาออกเอง 
3.5.3 สมาชิกขดัขวางการทาํงานของชมรมในการอนุรักษป่์าชายเลน   และ

การนาํเทียวบริเวณบา้นสลกัคอก โดยคณะกรรมการบริหารชมรมมีสิทธิแจง้ให้สมาชิกนนัทราบถึง
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เหตุทีพน้สภาพจากการเป็นสมาชิก   และหากสมาชิกชมรมนันมีหุ้นในชมรมให้ชมรมคืนหุ้น

ทงัหมดถือเป็นสินสุด สมาชิกนนัไม่สามารถร้องเรียนใดๆไดอี้ก 
3.5.4 ทีประชุมมีความคิดเห็นและสมาชิกชมรมเสียงขา้งมากมีมติให้พน้

สภาพการเป็นสมาชิกชมรม 
3.5.5 กรณีผูพ้น้สภาพการเป็นสมาชิกชมรมแลว้  ภายหลงักลบัตวักลบัใจ 

ตอ้งการกลบัเขา้เป็นสมาชิกชมรมอีกใหย้นืคาํร้องต่อคณะกรรมการบริหารชมรม ซึงจะพิจารณาเป็น

รายไป 
   .  ข้อตกลงและกฎกติกาข้อบังคับ 
   ชมรมนําเทียวพืนบ้านมีข้อตกลงและกฎกติกาข้อบงัคบัทีกาํหนดร่วมกัน และ

ขอใหย้ดึถือร่วมกนั ดงันี 
3.6.1 สมาชิกชมรมตอ้งเป็นคนทีมีชือเป็นสมาชิกในหมู่บา้น หมู่ที 4 
3.6.2 ผูมี้สิทธิซือหุน้เพือรับเงินปันผลตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกชมรม 
3.6.3 การถือหุน้ ทุก  ปี มีการเปิดขายหุน้ในสัดส่วนดงันี 

. . .   ปี พ.ศ.  ถือหุ้นไดไ้ม่เกิน 150 หุ้น ต่อครัวเรือน ราคาหุ้น

ละ 100 บาท 
. . .   ปี พ.ศ.  ถือหุ้นไดไ้ม่เกิน 100 หุ้น ต่อครัวเรือน ราคาหุ้น

ละ 120 บาท 
  . . .   ปี พ.ศ.  เฉพาะสมาชิกใหม่ ถือหุ้นไดไ้ม่เกิน  หุ้นต่อ

ครัวเรือน ราคาหุน้ละ 150 บาท 
3.6.4 ผูซื้อหุน้สามารถขายหุน้คืนใหก้บัชมรมไดต้ลอดเวลา สามารถขายได้

ในราคาทีซือมา โดยจะไดรั้บเงินคืนภายในเวลา 1 เดือน แต่ไม่มีสิทธิขายหุ้นให้ผูอื้นโดยเด็ดขาด  
และตอ้งแจง้ล่วงหน้าพร้อมให้เหตุผลประกอบการพิจารณาแก่คณะกรรมการบริหารชมรม เพือดู

ความจาํเป็น หากเป็นกรณีจาํเป็นตอ้งใช้เงิน ทางคณะกรรมการบริหารชมรมจะหาทางช่วยเหลือ 

เพือใหค้งหุน้ไวด้งัเดิม 
3.6.5 ผูซื้อหุ้นจะไดรั้บเงินปันผลทุกปี เมือผลประกอบการมีกาํไร โดยจะ

พิจารณาปันผลให้สินเดือนมิถุนายนของทุกปี ส่วนงบดุล และรายรับรายจ่ายประจาํเดือนสมาชิก

สามารถตรวจสอบไดที้ผูจ้ดัการชมรม 
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3.6.6 กาํหนดให้เหรัญญิก และผูช่้วยเหรัญญิกรับผิดชอบเป็นผูฝ้ากเงิน       

ผูเ้บิกเงิน  ผูท้าํบญัชี โดยเปิดบญัชี  ชือ หากลงนาม  ใน  ชือ จะสามารถทาํรายการเบิกเงินจาก

ธนาคารได ้ 
3.6.7 ผู้จ ัดการชมรมต้องทําหน้า ที ดูแลนักท่อง เ ทียว  ให้ข้อมูลแ ก่

นกัท่องเทียว เช่น เส้นทางการพายเรือ กาํหนดเวลาพายเรือ การใส่ชุดชูชีพ การศึกษานาํขึนนาํลง 

พยากรณ์อากาศก่อนตดัสินใจให้บริการกิจกรรมพายเรือแก่นักท่องเทียว การจดัลาํดบัคนพายเรือ

มาด และการจ่ายค่าแรงใหแ้ก่คนพายเรือมาด  

3.6.8 กลุ่มคนพายเรือมาด  มีสมาชิก  คน ให้บริการนกัท่องเทียวดว้ยการ

เรียงลาํดบัตามคิว หรือลาํดบัรายชือทีลงชือไว ้  หากคนไหนไม่วา่ง  ให้เรียงลาํดบัรายชือคนถดัไป  

และคนทีถูกข้ามชือจะขึนไปอยู่คิวรอบใหม่  ผูที้ทาํหน้าทีพายเรือต้องดูแลความปลอดภัยแก่

นกัท่องเทียว ดว้ยการคาดคะเนนาํหนกัของนกัท่องเทียวในการนงัเรือ และให้นกัท่องเทียวใส่เสือ    

ชูชีพทุกคน 
 .  การจัดการรายรับและรายจ่าย  

 การบริหารจดัการรายรับรายจ่ายของชมรม ดว้ยการจดัทาํ 3 บญัชี ไดแ้ก่ บญัชีหุ้น 

(ฝากประจาํไม่มีการถอน) บญัชีอนุรักษ ์(เก็บปีละ 5% ของรายไดท้งัหมด) บญัชีรายรับรายปี (ฝาก

รายไดป้ระจาํเดือน ถอนจ่ายปันผล) โดยมีรายการรายรับรายจ่าย (ขอ้มูล เดือนกรกฎาคม ) ดงันี 

3.7.1  เงินทุนสะสม มีการเปิดขายหุ้น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ในปี พ.ศ.  ราคา

หุ้นจากราคา 100 บาท เป็น 120 บาท ในปี พ.ศ.   และเป็น 150 บาท ในปี พ.ศ.   มีการ

จาํกดัการซือหุน้ เพือการกระจายหุน้ใหโ้อกาสคนในชุมชนทุกคน 
3.7.2  รายไดท้งัหมด มาจากการใหบ้ริการเรือคายคั และเรือมาดของชมรม 
3.7.3  หกั รายจ่ายประจาํปี ไดแ้ก่ เงินเขา้บญัชีอนุรักษร้์อยละ 5 เงินใชจ่้าย

เพือสาธารณประโยชน์หมู่บา้น ร้อยละ 15 (สาธารณูปโภค และงานพัฒนาต่างๆของชุมชน) 

เงินเดือนผูจ้ดัการทงัปี (กนัไวจ้า้งปีถดัไป) ค่าซ่อมบาํรุงเรือประจาํปี และค่าอาหารเลียงในวนัปันผล

ประจาํปี และค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ใหแ้ก่นกัท่องเทียว ปีละประมาณ ,  บาท 

3.7.4  หกั รายจ่ายรายเดือน ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมเรือ ค่าผูช่้วยดูแลเรือ ของใช้

สําหรับให้บริการนกัท่องเทียว ค่าสนบัสนุนสาธารณประโยชน์ของหมู่บา้น เดือนละ 500 บาท เงิน

สวสัดิการ ไดแ้ก่ ค่าเขา้พกัในโรงพยาบาล (คืนละ 50 บาท ไม่เกิน 7 คืนต่อครัง) และเงินช่วยเหลือ

ครอบครัวสมาชิกทีเสียชีวติ (รายละ 500 บาท) เป็นค่าใชจ่้ายทีมีการตดัยอดรายจ่ายรายเดือน 
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3.7.5  เงินปันผล  รวมทงัหมดประมาณ 4,000 หุ้น คณะกรรมการบริหาร

ชมรมมีหุ้นรวมประมาณ 1,000 หุ้น ส่วนสมาชิกมีหุ้นรวมประมาณ 3,000 หุ้น โดยในหุ้นของ 

คณะกรรมการบริหารชมรม จาํนวน 50 หุ้น กาํหนดให้เป็นหุ้นลม คือหุ้นทีไม่ตอ้งซือแต่มอบให้แก่

ผูสู้งอาย ุและเยาวชนทียากจน ใหไ้ดรั้บเงินปันผลประจาํปี  

3.7.6  การปันผลจะให้หุ้นลมกบัผูสู้งอายุทีมีอายุ  ปีขึน หรือเป็นทีรู้กนั

ภายในชุมชนว่าควรไดรั้บการช่วยเหลือ ซึงอาจไม่มีรายได้ ขดัสน และเยาวชนทีทางโรงเรียนได้

พิจารณาและส่งรายชือมาขอทุนการศึกษา โดยการมอบให้ผูใ้ดตอ้งผา่นทีประชุมของชมรมก่อนทุก
ครัง   

3.7.7  รายไดข้องคนพายเรือมาด  ไดรั้บโดยตรงจากชมรม นกัท่องเทียวนงั

เรือมาด 1 คน คนพายเรือมาดไดรั้บเงิน 100 บาท นกัท่องเทียวนงัเรือมาด 2-3 คน ไดรั้บเงิน 150 
บาท และนกัท่องเทียวนงัเรือมาด 4 คน ไดรั้บเงิน 200 บาท  
 .  กจิกรรมการท่องเทียว 

 การบริหารจดัการท่องเทียวของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก นักท่องเทียวที

ติดต่อมาล่วงหนา้  ผูจ้ดัการชมรมจะแจง้สภาพอากาศ ระดบันาํขึนนาํลง ให้นกัท่องเทียวไดรู้้ขอ้มูล

ก่อนการตดัสินเดินทางมาทีทาํการของชมรม เช่น ช่วงเดือนเมษายน-กนัยายน นาํแห้งเช้า นาํขึน

บ่าย/เยน็ ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม นาํขึนเช้า นาํแห้งเยน็ ทางชมรมให้ความสําคญัความปลอดภยั
ของนกัท่องเทียว การขึนลงเรือจะมีคนคอยดูแลการจอดเรือเทียบท่าและการลงเรือของนกัท่องเทียว 

มีเสือชูชีพให้บริการ และมีการทาํประกนัภยัอุบติัเหตุให้กบันกัท่องเทียว กิจกรรมทีสร้างรายได้
ใหก้บัชมรม มี  กิจกรรมดงันี 

3.8.1 การนงัเรือมาด จาํนวน 8 ลาํ สําหรับนกัท่องเทียวแบบครอบครัว ซึง

เป็นเรือพายทีรัชกาลที 5 ทรงใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาทีเกาะช้าง มีกิจกรรมให้บริการนาํ

เทียวแก่นกัท่องเทียว 2 โปรแกรม ลาํหนึงนงัไดไ้ม่เกิน 4 คน ไดแ้ก่ 1) พายเรือมาดชมป่าชายเลนใน
ตอนกลางวนั ราคา 200 บาท/ต่อคน/ต่อรอบ ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที 2) การจดั Sunset 
Dinner  พายเรือมาดชมป่าชายเลนและชมพระอาทิตยต์ก พร้อมรับประทานอาหารคาํ อาหาร 4 อยา่ง 

พร้อมไวน์ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมงครึง ตงัแต่ . - .  น.) ราคาคนละ 1,200 บาท นงัไดไ้ม่

เกิน 2 คน ซึงเป็นราคาทีรวมใหบ้ริการรถรับส่งจากทีพกัมายงัชมรม  
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ภาพที  กิจกรรมนงัเรือมาด 

 
ภาพที  กิจกรรมนงัเรือมาด พร้อม Sunset Dinner   

 
3.8.2 การพายเรือคายคั จาํนวน 10 ลาํ สําหรับนกัท่องเทียวชอบผจญภยั เปิดให้

นกัท่องเทียวเช่าเรือคายคัเพือพายไปตามเส้นทางธรรมชาติ ให้เวลา  ชวัโมง มีการอธิบายเส้นทาง

และแจกแผนทีเส้นทาง คิดค่าบริการกรณีพายดว้ยตนเอง ราคาคนละ 100 บาทต่อชวัโมง หากขอให้
มีผูช่้วยพายซึงเป็นเยาวชนในชุมชน ราคา 200 บาท/ต่อคน/ชวัโมง 
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 ภาพที 14  กิจกรรมพายเรือคายคั 

 

  สําหรับกิจกรรมทีมีในชุมชนทีสามารถสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน และประวติัศาสตร์วฒันธรรมของชุมชน มีดงันี 
3.8.3 กิจกรรมเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางทีอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะชา้งมาสร้างไว ้ ระหวา่งเส้นทางมีป้ายสือความหมาย  อธิบายถึงลกัษณะป่าชายเลน ความสําคญั

ของป่าชายเลน สิงมีชีวติทีอาศยัในบริเวณป่าชายเลน และความรู้เกียวกบัพืชต่างๆทีเกิดขึนโดยรอบ 

เป็นกิจกรรมตามความสนใจของนกัท่องเทียว ซึงสถานทีตงัอยูใ่กลก้บัทีทาํการของชมรม  
 

 
 ภาพที   กิจกรรมเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
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3.8.4 กิจกรรมเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เป็นกิจกรรมให้อิสระแก่นกัท่องเทียวเดิน

สํารวจโดยรอบชุมชน ตามความสนใจ เช่น วิถีชีวิตชาวประมง ชาวสวน วิถีชีวิตชาวบา้นทีอยู่กบั

อยา่งเงียบสงบ เรียบง่าย บา้นเรือนไม ้เปิดโล่งแบบชาวเล เป็นตน้ 
 

 
ภาพที   กิจกรรมเดินศึกษาวถีิชีวติชุมชน 

 

3.8.5 กิจกรรมตามรอยเสด็จสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง จดัช่วงปลายเดือนธนัวาคม

ของทุกปี   มีการเชือมโยงพิธีกรรมกบัวดั ชุมชน องค์กรภาคส่วนต่างๆ และการท่องเทียว วนัแรก                

มีคณะสงฆ์และชาวบา้น เดินทางขึนนาํตกธารมะยมไปยงัชนัที  ซึงเป็นทีจารึกพระปรมาภิไธย      

ดาํเนินพิธีกรรมตกันาํจากแหล่งศกัดิสิทธิ  เพือนาํลงมาสวดเจริญพระพุทธมนตท์าํนาํศกัดิสิทธิ ทีวดั    

วชัคามคชทวปี วนัทีสอง นาํนาํศกัดิสิทธิเดินทางไปยงัปลายสะพานนาํตกธารมะยม ตงัขบวนแห่นาํ

นาํศกัดิสิทธิขึนขบวนเรือเดินทางชลมารค โดยขบวนเรือมาดพายมาขึนฝังทีท่านาํของชมรมนาํเทียว

พืนบา้นสลกัคอก  จากนนัอนัเชิญเขา้สู่ขบวนแห่ของขา้ราชการ และชาวบา้น ไปยงัวดัวชัคามคช

ทวีป เพือดาํเนินพิธีการบวงสรวงต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 

(รัชกาลที ) มีการทาํบุญช่วงเพลร่วมกนั มีซุ้มอาหารของแต่ละบา้นในชุมชนนาํออกมาเลียงผูร่้วม
เขา้งานเพือรับประทานอาหารร่วมกนั 
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ภาพที   ขบวนเรือมาดอญัเชิญนาํศกัดิขึนฝัง 

 

 
ภาพที   ขบวนกลองยาวอญัเชิญนาํศกัดิเขา้ทาํพิธีทีวดั 

 
 .   ความร่วมมือของคนในชุมชน 
  คณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกลว้นเป็นผูน้าํในชุมชน ส่งผล

ใหมี้การเชือมโยงกิจกรรมของชมรมควบคู่ไปกบักิจกรรมของชุมชน  และดว้ยสมาชิกชมรมทงัหมด

เป็นสมาชิกของชุมชน ทาํใหมี้กิจกรรมทีสะทอ้นถึงความร่วมมือของคนในชุมชน ดงันี 
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3.9.1 การประชุมประชาคมหมู่บา้นสลกัคอก จดัให้มีการประชุมวนัที 10 

ของทุกเดือน มีการนาํข่าวสารของส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ ให้ขอ้มูลแก่คนในชุมชน มีการ

พูดคุยเรืองความสะอาดของชุมชน ปัญหาของชุมชน และกิจกรรมต่างๆของชุมชน ผูน้าํชุมชนได้

เปิดโอกาสให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น เพือให้การดาํเนินงานมีความโปร่งใส สร้างความเขา้ใจ 

และเกิดการมีส่วนร่วมในการคิด พดู และตดัสินใจร่วมกนั 
3.9.2 การมีกฎเกณฑ์ร่วมกนั ชาวบา้นทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมประชาคม

หมู่บ้านทุกวันที  10 ของทุกเดือน   และวันที  15 ของทุกเดือน  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

สภาพแวดลอ้มของชุมชน  โดยภายในระยะเวลา 1 ปี  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยกิจกรรมละ 6 

ครัง ดว้ยการลงลายมือชือเขา้ร่วมกิจกรรมทุกครัง หากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีกาํหนดร่วมกนั จะ

ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ทีพึงไดรั้บ เช่น การขอกูย้ืมเงินจากกองทุนหมู่บา้นจากจาํนวน 20,000 บาท 

จะพิจารณาให้เพียง 10,000 บาท และจะพิจารณาให้เป็นลาํดบัทา้ยสุดของจาํนวนผูป้ระสงคข์อกูย้ืม

เงินทงัหมด หรืออาจไม่อนุมติัให้เงินกู้  นอกจากนีกรณีบ้านตามริมทะเลซึงเป็นพืนทีอยู่ในการ

ควบคุมของกรมเจา้ท่า หากมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงหรือซ่อมแซม ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากที

ประชุมประชาคมหมู่บา้น ซึงทีประชุมมีอาํนาจลงมติไม่อนุญาตได ้และกรณีกลุ่มคนต่างดา้วทียา้ย

เขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นตอ้งมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมมากกว่า 8 ครัง เพือทาํความรู้จกัสร้างความคุน้เคย 

สร้างการยอมรับจากคนในชุมชน ทีประชุมประชาคมหมู่บา้นจึงจะให้การรับรองการขอหนังสือ

รับรองจากส่วนราชการในการมีสิทธิอยูใ่นชุมชน 
3.9.3 กิจกรรมส่วนรวมเพือพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชน จดัขึนทุกวนัที 

15 ของเดือน และอาจเปลียนแปลงวนัได้ตามความพร้อมของชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านที

ประกอบอาชีพประมง ซึงมีความไม่แน่นอนในการออกเรือ ทีตอ้งขึนอยูก่บัสภาพอากาศ สภาพนาํ

ขึนนาํลง จึงมีการพูดคุยกันในทีประชุมประชาคมวนัที  ของเดือน เพือกาํหนดวนัและเวลาที

แน่นอนร่วมกนั ดว้ยการร่วมทาํกิจกรรมเก็บขยะ ตดัหญา้ ปลูกดอกไม ้ใส่ปุ๋ย ขดุลอกคลอง เป็นตน้ 
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ภาพที   การประชุมประชาคมหมู่บา้นทุกวนัที  ของเดือน 

 
 .   หน่วยงานทีเข้ามาเกยีวข้อง 
 ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีการทาํงานร่วมกบัองค์กรภาคส่วนต่างๆ หลาย

หน่วยงาน พอสรุปหน่วยงานทีมีส่วนสนบัสนุนการพฒันาการท่องเทียว นบัตงัแต่มีการก่อตงัชมรม

จนถึงปัจจุบนัมาอยา่งต่อเนือง ดงันี 

3.10.1 องค์การบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน 

(องค์การมหาชน) ได้กาํหนดให้หมู่เกาะช้างและพืนทีเชือมโยงเป็นพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียว

อย่างยงัยืน ตงัแต่ปี พ.ศ.  จึงเป็นองค์กรหนึงทีมีส่วนสําคญัในการให้การสนบัสนุนมาตงัแต่

เริมตน้จดัตงัชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก โดยให้การสนบัสนุนงบประมาณการจดัซือเรือมาด

ใหบ้ริการนกัท่องเทียว การปรับปรุงภูมิทศัน์ของชุมชนและทีทาํการชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก 

การจดัตงัอุปกรณ์การผลิตพลงังานงานทดแทนทงัพลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตยใ์ช้ในทีทาํ

การชมรมและขยายผลสู่ชุมชน การจดัการแข่งขนัพายเรือคายคัร่วมกบัชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกั

คอก การให้ความรู้การทาํดาสตา้บอล ช่วยบาํบดันาํเสียภายในชุมชน และขยายผลไปยงัชุมชนรอบ

ขา้ง การทาํปุ๋ยชีวภาพจาก ขีไก่ เพือลดค่าใชจ่้ายในการทาํสวน สร้างรายได ้และไม่มีสารเคมีไหลลง

สู่ทะเล และการเป็นพีเลียงพร้อมใหค้วามรู้และงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของชมรม

ทีมีแนวทางสู่การพฒันาการท่องเทียวทียงัยนื 
3.10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้  มีบทบาทของการเป็น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีพร้อมให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือชุมชนในเขตพืนทีรับผิดชอบ 
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จึงให้การสนบัสนุนงบประมาณและให้คาํปรึกษาทุกเรืองตามความตอ้งการของชมรมนาํเทียวพืน

ทีมาอย่างต่อเนือง และไดส้นบัหนุนการจดัซือเรือคายคัเพือใช้ในกิจกรรมการท่องเทียวของชมรม 

นอกจากนีไดมี้โครงการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการขอความร่วมมือแต่ละครัวเรือนคดัแยก

ขยะเปียก-แห้ง โดยนาํขยะเปียกเทใส่ตน้ไมท้าํปุ๋ย บางส่วนให้นาํไปขาย  และส่วนทีตอ้งทิง ให้

รวบรวมและนาํออกมาวางหนา้บา้นในวนัทีรถขนขยะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะชา้งใตม้า

เก็บเท่านนั เพือทาํให้ชุมชนมีภูมิทศัน์ทีสะอาด และเป็นส่วนหนึงในการสร้างความประทบัใจแก่

นกัท่องเทียว 
3.10.3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ให้การสนับหนุนการจดัซือเรือมาด 

และจดัทาํเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบา้นสลกัคอก เพือให้คนในชุมชนและนกัท่องเทียวได้

มีแหล่งเรียนรู้      ป่าชายเลนซึงเป็นทรัพยากรสําคญัของอ่าวสลกัคอก โดยได้จดัทาํเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ และมีป้ายใหค้วามรู้ประกอบการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง และไดจ้ดัทาํและมอบแผนที

ทางอากาศ กาํหนดเขตพืนทีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง และเขตพืนทีป่าชายเลนให้ทางชมรมไดใ้ช้

ประกอบการจดัเส้นทางการพายเรือท่องเทียว  นอกจากนียงัเป็นองค์กรหนึงทีเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆของชมรม และพร้อมใหก้ารสนบัสนุนตามการร้องขอของชมรมมาอยา่งต่อเนือง 
 .   ปัญหาของชมรมนําเทียวพนืบ้านสลกัคอก 
 การบริหารจดัการและการดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวโดยชุมชน ของชมรมนาํ

เทียวพืนบา้นสลกัคอก ประสบปัญหาสาํคญั  ประการดงันี 

3.11.1 สมาชิกชมรมมีแนวคิดการพฒันาการท่องเทียวของชมรมทีแตกต่าง

กนั ส่วนหนึงตอ้งการสนับสนุนให้มีการพฒันามากขึนด้วยการเพิมกิจกรรม เพิมจาํนวนเรือเพือ

รองรับจํานวนนักท่องเทียวทีเพิมขึน  และส่วนหนึงไม่ต้องพัฒนาไปมากกว่านี เพราะกลัว

ผลกระทบทีอาจตามมาในอนาคต 
3.11.2 สมาชิกชมรมมีหน้าทีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความ

สะอาดของชุมชน เพือให้ทรัพยากรการท่องเทียวมีความสมบูรณ์ สะอาด สวยงาม ซึงเป็นส่วน

สําคญัของการดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวเพือการพายเรือชมป่าชายเลน และชมวิถีชีวิตชุมชน

ชาวประมง  โดยมีผูจ้ดัการชมรมทาํหนา้ทีใหบ้ริการกิจกรรมท่องเทียวของชมรมแก่นกัท่องเทียว ทาํ

ให้สมาชิกไม่กระตือรือร้นในการอาสามาทาํงานของส่วนรวม และรอให้คณะกรรมการบริหาร

ชมรมเป็นฝ่ายร้องขอเท่านนั 
3.11.3 เยาวชนทีอาศัยอยู่ในชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่เรียนอยู่ในตวัเมือง

จงัหวดัตราด ทาํใหไ้ม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทหรือเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมการท่องเทียว และเยาวชน
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ส่วนหนึงทีไม่เรียนหนงัสือไดเ้ขา้มาเรียนรู้และทาํงานร่วมกบัชมรมไดร้ะยะหนึงเท่านนั เพราะตอ้ง

ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทาํประมง และบางคนแต่งงานมีลูกทาํให้ตอ้งดูแลครอบครัวที  ชมรม

จึงขาดคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้อยา่งจริงจงัเพือสานต่อแนวคิดของการทาํท่องเทียวโดยชุมชน  
3.11.4 การกระจายรายได้ไม่ทวัถึง เนืองจากทีตงัชมรมอยู่กลางหมู่บา้น 

ในขณะทีบา้นสมาชิกส่วนหนึงอยูไ่กลจากชมรม การจดักิจกรรมท่องเทียวของชมรมไดก้าํหนดให้

การบริการแก่นกัท่องเทียวตอ้งรวดเร็ว ไม่ทาํให้นกัท่องเทียวรอนาน คนพายเรือมาดตอ้งสามารถ

จดัการแต่งตวัและมาปฏิบติัหนา้ทีภายใน  นาที ทาํให้เป็นโอกาสแก่คนอยูใ่กล ้ และคนอยูไ่กลเสีย

โอกาส 
3.11.5 การรับรู้ข่าวสารไม่ชัด เนืองจากสมาชิกชมรมส่วนใหญ่มีอาชีพ

ประมง ทาํให้ไม่มีเวลาเขา้ร่วมประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจึงนาํขอ้มูลข่าวสารไปบอกต่อแก่สมาชิกที

ไม่เขา้ร่วมประชุม การบอกต่อจึงมีความไม่ชดัเจน และไม่สร้างความเขา้ใจในบางครัง 
 
 4. ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนําเทยีวพนืบ้านสลกัคอกต่อการจัดการท่องเทยีวโดย
ชุมชน 
 จากการใหส้มาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกตอบแบบสอบถาม (ขอ้มูล ณ วนัที  

มีนาคม ) ซึงมีสมาชิกจาํนวน 98 คน สามารถจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกชมรมไดจ้าํนวน 

72 คน คิดเป็นร้อยละ 73 โดยจาํนวนทีเหลือไม่สามารถจดัเก็บไดเ้นืองจากบางส่วนยา้ยทีอยู่ไป
ทาํงานและเรียนหนงัสือนอกชุมชน บางส่วนสูงอายมุากและอยูรั่กษาทีโรงพยาบาล ซึงผลการศึกษา

จาํแนกออกเป็น 2 ส่วนดงันี  
 4.1 ภูมิหลงัของสมาชิกชมรมนําเทยีวพืนบ้านสลกัคอก 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้น จาํนวน 72 คน พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 56.95  เป็นเพศชาย มีจาํนวน 

31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 45 ปี ถึง 59 ปี  มีจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.72  มีอายรุะหวา่ง 30 ปี ถึง 44 ปี  มีจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 อายุตาํกวา่ 30 ปี และอาย ุ

60 ปีขึนไป  มีจาํนวนอยา่งละ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 เท่ากนั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมี
จาํนวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 79.16 สถานภาพโสด มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 สถานภาพ
หมา้ย มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56  และสถานภาพหยา่ร้าง มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.39  
 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีจาํนวน 43 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.72 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย             
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หรือเทียบเท่า มีจาํนวนอยา่งละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ากนั  ไม่ไดศึ้กษา มีจาํนวน 6 คน      

คิดเป็นร้อยละ 8.33 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94 และศึกษาจบ
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 ตามลาํดบั แสดงผลตามตารางที 4 ดงันี 

 
ตารางที 4  จาํนวน และร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา   
          N = 72 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

1. ชาย 31 43.05 
2. หญิง 41 56.95 

อาย ุ (X = 45) 

1. ตาํกวา่  30 ปี 
2. 30 – 44 ปี 
3. 45 – 59 ปี 
4. 60 ปีขึนไป 

สถานภาพสมรส 
1. โสด 
2. สมรส 
3. หยา่ร้าง 
4. หมา้ย 

 
13 
21 
25 
13 

 
10 
57 
1 
4 

 
18.06 
29.16 
34.72 
18.06 

 
13.89 
79.16 
1.39 
5.56 

ระดบัการศึกษา 
1. ไม่ไดศึ้กษา 
2. ประถมศึกษา 
3. มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 
4. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 
5. ปริญญาตรี 
6. สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
6 

43 
8 
8 
5 
2 

 
8.33 

59.72 
11.11 
11.11 
6.94 
2.79 
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ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน พบวา่ สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก อาศยั
อยูใ่นชุมชนระหวา่ง 21 ปี ถึง 30 ปี และระหวา่ง 31 ปี ถึง 40 ปี มีจาํนวนอยา่งละ 18 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.00   เท่ากนั อาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 41 ถึง 50 ปี มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 
อาศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่ 50 ปี มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  อาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 10 
ปี ถึง 20 ปี มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และอาศยัอยูใ่นชุมชนตาํกวา่ 10 ปี  มีจาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.95 สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที (หมู่บา้นสลกั

คอก) มีจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83  เป็นคนต่างอาํเภอ (ในจงัหวดัตราด) มีจาํนวน 14 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.44 เป็นคนจากประเทศเพือนบา้น มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และเป็นคน
ต่างจงัหวดั มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17  

สาเหตุของการยา้ยเขา้มาในชุมชนสลกัคอก พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  

คนซึงไม่ใช่คนในพืนที ยา้ยเขา้มาแต่งงาน มีจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ52.38 ยา้ยเขา้มาทาํงาน    

มีจาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.58 หนีสงคราม มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 อพยพตาม
บิดามารดา และเรียนหนงัสือ มีจาํนวนอยา่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 เท่ากนั   

ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 5 คน ถึง 6 คน มีจาํนวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.7 มีสมาชิกในครอบครัวตาํกวา่ 3 คน มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คน ถึง 4 คน มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 8 
คน มีจาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50  และมีสมาชิกในครอบครัว 7 คน ถึง 8 คน มีจาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.95  
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทาํประมง มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 ทาํ

สวนผลไม ้ มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ทาํสวนยางพารา มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.05 คา้ขาย  มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 รับจา้งทวัไป มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.72  ลูกจา้ง (ร้านคา้/บริษทั/โรงงาน/อปท/รัฐ) และรับราชการ/พนกังานองค์กรของรัฐ มีจาํนวน               

อยา่งละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 เท่ากนั และแม่บา้น มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39   
โดยส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํอาชีพเสริม มีจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60  ทาํอาชีพ

เสริมการท่องเทียว มีจาํนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 คา้ขาย มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.50  รับจา้งทวัไป มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72  ทาํการเกษตร มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.95 ทาํประมง มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และเป็นนกัการเมืองทอ้งถิน มีจาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.39   
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีย 5,001 บาท ถึง 20,000 บาท            

มีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 54.16 มีรายไดเ้ฉลียตาํกวา่ 5,000 บาท มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 26.39 มีรายไดเ้ฉลียระหวา่ง 20,001 บาท ถึง 35,000 บาท มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 
มีรายไดเ้ฉลียระหวา่ง 35,001 บาท ถึง 50,000 บาท และมีรายไดเ้ฉลียมากกวา่ 50,000 บาท  มีจาํนวน

อยา่งละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 เท่ากนั ตามลาํดบั แสดงผลตามตารางที 5 ดงันี 
 
ตารางที  5  จาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน 

ภูมิลาํเนาเดิม สาเหตุของการยา้ย จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลกั  อาชีพเสริม และรายได้

เฉลีย  ต่อเดือน  

       N = 72 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน  (X = 34.82) 

1. ตาํกวา่ 10 ปี 
2. 10 – 20 ปี 
3. 21 – 30 ปี 
4. 31 – 40 ปี 
5. 41 – 50 ปี 
6. มากกวา่ 50 ปี 

ภูมิลาํเนาเดิม 
1. คนในพืนที (หมู่บา้นสลกัคอก)  
2. คนต่างอาํเภอ (ในจงัหวดัตราด) 
3. ต่างจงัหวดั 
4. ประเทศเพือนบา้น 

 
5 
8 

18 
18 
14 
9 
 

51 
14 
3 
4 

 
6.95 

11.11 
25.00 
25.00 
19.44 
12.50 

 
70.83 
19.44 
4.17 
5.56 

สาเหตุของการยา้ย 
1. แต่งงาน 
2. ทาํงาน 
3. หนีสงคราม 
4. อพยพตาม บิดา – มารดา 
5. เรียนหนงัสือ 

 
11 
6 
2 
1 
1 

 
52.38 
28.58 
9.52 
4.76 
4.76 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (X = 2.65 ) 
1. ตาํกวา่ 3 คน 
2. 3 – 4 คน 

 
18 
15 

 
25.00 
20.83 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
3. 5 – 6 คน 
4. 7 – 8 คน 
5. มากกวา่ 8 คน 

อาชีพหลกั 
1. ทาํประมง 
2. ทาํสวนผลไม ้
3. ทาํสวนยางพารา 
4. คา้ขาย 
5. รับจา้งทวัไป 
6. ลูกจา้ง (ร้านคา้/บริษทั/โรงงาน/ 
       อปท./รัฐ) 
7. รับราชการ/พนกังานองคก์รรัฐ 
8. แม่บา้น 

25 
5 
9 
 

20 
15 
13 
12 
7 
2 
 

2 
1 

34.72 
6.95 

12.50 
 

27.78 
20.83 
18.05 
16.67 
9.72 
2.78 

 
2.78 
1.39 

อาชีพเสริม 
1. ไม่ไดท้าํเสริม 
2. การท่องเทียว 
3. คา้ขาย 
4. รับจา้งทวัไป 
5. ทาํการเกษตร 
6. ทาํประมง 
7. นกัการเมืองทอ้งถิน 

 
35 
12 
9 
7 
5 
3 
1 

 
48.60 
16.67 
12.50 
9.72 
6.95 
4.17 
1.39 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (X = 5,722) 
1. ตาํกวา่  5,000 บาท 
2. 5,001 – 20,000 บาท 
3. 20,001 – 35,000 บาท 
4. 35,001 – 50,000 บาท 
5. มากกวา่ 50,000 บาท 

 
19 
39 
10 
2 
2 

 
26.39 
54.16 
13.89 
2.78 
2.78 
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ข้อมูลส่วนบุคคลจาํแนกตามตาํแหน่งทางสังคม พบว่า สมาชิกชมรมนําเทียว

พืนบา้นสลกัคอกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน มีจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.94 ประธานกลุ่มหรือองคก์รในชุมชน มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 นกัการเมืองทอ้งถิน    

มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.95 นกัอนุรักษ ์มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78   
สาเหตุการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเทียว พบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการมีรายได้เสริม           

มีจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89  ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของการทาํการท่องเทียวเพือพฒันา

ชุมชน มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกบัคนในชุมชน มีจาํนวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.61   และตอ้งการพฒันาความรู้และความสามารถของตนเอง มีจาํนวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามลาํดบั แสดงผลตามตารางที  ดงันี  
 

ตารางที 6  จาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่งทางสังคม และสาเหตุ

การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเทียว 
          N = 72 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
ตาํแหน่งทางสังคม 

1. สมาชิกกลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
2. ประธานกลุ่ม/องคก์รในชุมชน 
3. นกัการเมืองทอ้งถิน 
4. นกัอนุรักษ ์

 
59 
6 
5 
2 

 
81.94 
8.33 
6.95 
2.78 

สาเหตุการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเทียว 
1. ตอ้งการมีรายไดเ้สริม 
2. ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของการทาํ

การท่องเทียวเพือพฒันาชุมชน 
3. ตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกบัคน       

ในชุมชน 
4. ตอ้งการพฒันาความรู้และ

ความสามารถของตนเอง 

 
46 
40 

 
35 

 
8 
 

 
63.89 
55.56 

 
48.61 

 
11.11 
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.  ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอกต่อการจัดการ
ท่องเทยีวโดยชุมชน 

 สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็นภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย    
มีค่าเฉลีย 3.99  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยทุกดา้น โดยดา้น
กิจกรรมการท่องเทียวมีค่าเฉลีย 4.18 ด้านการบริหารงาน มีค่าเฉลีย 4.13 ด้านการกระจาย             

ผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 4.12 ดา้นการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลีย 3.97 และดา้นการจดัการ มีค่าเฉลีย 3.57 
ตามลาํดบั แสดงผลตามตารางที 7 ดงันี 

 
ตารางที  7  ค่าคะแนนเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 

สอบถาม ต่อการจดัการการท่องเทียวโดยชุมชนในภาพรวม 

(N = 72) 
ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเทยีวโดย

ชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 
1. ดา้นกิจกรรมท่องเทียว 
2. ดา้นการบริหารงาน 

4.18 
4.13 

0.85 
0.78 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

3. ดา้นการกระจายผลประโยชน์ 
4. ดา้นการมีส่วนร่วม 
5. ดา้นการจดัการ 

ภาพรวม 

4.12 
3.97 
3.57 
3.99 

1.22 
1.22 
1.41 
1.10 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นด้วย 

    

 
สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็นต่อการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชน  ผลการศึกษาจาํแนกรายออกเป็นรายดา้นมีรายละเอียด ดงันี 
. .  ดา้นการบริหารงาน สมาชิกชมรมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

ทุกขอ้ ไดแ้ก่  วตัถุประสงค์จดัตงักลุ่มเพือร่วมรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มของ

ชุมชน    มีค่าเฉลีย 4.33 ระบบการบริหารงานโปร่งใสและตรวจสอบได ้ มีค่าเฉลีย 4.26 โครงสร้าง
การบริหารงานชดัเจน  มีค่าเฉลีย 4.24 มีขอ้ตกลงหรือกฎระเบียบและปฏิบติัร่วมกนั มีค่าเฉลีย 4.00 
มีการบริหารงานทีพร้อมปรับตวัใหเ้กิดการเปลียนแปลงหรือการพฒันา มีค่าเฉลีย 3.81  

4.2.2 ด้านการจดัการ สมาชิกชมรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

ไดแ้ก่     มีกฎ-กติกาในการจดัการสิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและการท่องเทียวของชุมชน มีค่าเฉลีย มี

ค่าเฉลีย 4.06  มีการผลิตผลิตภณัฑ์จากวตัถุดิบและภูมิปัญญาทีมีในชุมชน มีค่าเฉลีย 3.96 มีการให้
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การศึกษากบัสมาชิกกลุ่มและครอบครัว   เพือเขา้ใจวฒันธรรมทีแตกต่างของผูม้าเยือน มีค่าเฉลีย 

3.67 และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ผลกัดนัให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็น

ส่วนหนึงของแผนพฒันาขององคก์รสนบัสนุนของภาครัฐ  มีค่าเฉลีย 3.49 และมีการกาํหนดจาํนวน
นกัท่องเทียวทีเขา้ไปเทียวต่อวนั มีค่าเฉลีย 2.65 

. .   ดา้นกิจกรรมท่องเทียว สมาชิกชมรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ กิจกรรมท่องเทียวไดส้ร้างจิตสาํนึกการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม

ชุมชน ทงัในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยือน มีค่าเฉลีย 4.33 กิจกรรมทีนกัท่องเทียวไดร่้วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย 4.31 กิจกรรมท่องเทียวให้โอกาสนกัท่องเทียวได้
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย มีค่าเฉลีย 4.28 กิจกรรมการท่องเทียวไม่ส่งผล
กระทบต่อขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มีค่าเฉลีย 4.08 
และนกัท่องเทียวมีโอกาสสัมผสัวถีิชีวติของชาวบา้น มีค่าเฉลีย 3.92 

. .   ดา้นการมีส่วนร่วม สมาชิกชมรมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ไดแ้ก่ สมาชิกชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉลีย 4.38 มีการร่วมระดม

แรงงานหรือเงินทุนเพือดาํเนินการจดัการท่องเทียว มีค่าเฉลีย 4.26 สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมคิด 

วางแผนและตดัสินใจ มีค่าเฉลีย 4.18 สมาชิกชมรมร่วมเรียนรู้การจดัการท่องเทียวของชมรมอยา่ง
ต่อเนือง มีค่าเฉลีย 3.58 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ได้แก่ มีการทาํงานร่วมกบั

หน่วยงานต่างๆทงัภายในและภายนอกชุมชน มีค่าเฉลีย 3.47 
4.2.5  ดา้นการกระจายผลประโยชน์ สมาชิกชมรมมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ มีการจดัสรรรายไดเ้พือสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนอยา่ง
ต่อเนือง มีค่าเฉลีย 4.35 การกระจายผลประโยชน์ทีเป็นธรรมแก่สมาชิกชมรม มีค่าเฉลีย 4.32 มีการ

สร้างงานและกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชน มีค่าเฉลีย 4.44 มีกองทุนทีเอือประโยชน์ต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีค่าเฉลีย 3.97 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ มี

กองทุนทีช่วยในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย 3.46 ตามลาํดบั แสดงรายละเอียดตามตารางที 

 ดงันี 
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ตารางที 8  ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ดา้นการบริหารงาน ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมท่องเทียว ดา้นการ

มีส่วนร่วม และดา้นการกระจายผลประโยชน์ 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริหารงาน    
1.1 โครงสร้างการบริหารงานทีชดัเจน 4.24 0.43 เห็นดว้ย 

1.2 วตัถุประสงคจ์ดัตงักลุ่มเพือร่วมรับผดิชอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม  

4.33 
 

0.69 เห็นดว้ย 

1.3 มีขอ้ตกลงหรือกฎระเบียบและปฏิบติัร่วมกนั 4.00 0.67 เห็นดว้ย 
1.4 มีการบริหารงานให้พร้อมปรับตวัให้เกิดการ

เปลียนแปลงหรือพฒันา  

3.81 1.23 เห็นดว้ย 

1.5 ระบบการบริหารงานทีโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 4.26 0.86 เห็นดว้ย 
2. ด้านการจัดการ    
2.1 มีการใหก้ารศึกษากบัสมาชิกกลุ่มและครอบครัว
เพือเขา้ใจวฒันธรรมทีแตกต่างของผูม้าเยอืน 

3.67 1.52 เห็นดว้ย 

2.2 ผลกัดนัใหก้ารจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็น
ส่วนหนึงของแผนพฒันาขององคก์รสนบัสนุนของ

ภาครัฐ 

3.49 1.64 ไม่แน่ใจ 

2.3 มีการผลิตผลิตภณัฑ์จากวตัถุดิบและภูมิปัญญาทีมี
ในชุมชน 

3.96 1.26 เห็นดว้ย 

2.4 มีกฎ-กติกาในการจดัการสิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

และการท่องเทียวของชุมชน 

4.06 0.86 เห็นดว้ย 

2.5 มีการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเทียวทีเขา้ไปเทียวต่อ
วนั 

2.65 1.77 ไม่แน่ใจ 

3. ด้านกจิกรรมท่องเทยีว    
3.1 กิจกรรมการท่องเทียวไม่ส่งผลกระทบต่อ 

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณี และวถีิชีวติ

ความเป็นอยูข่องชุมชน 

4.08 0.46 เห็นดว้ย 
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ความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

3.2 กิจกรรมท่องเทียวให้โอกาสนกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

4.28 0.84 เห็นดว้ย 

3.3 กิจกรรมทีนกัท่องเทียวไดร่้วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

4.31 1.08 เห็นดว้ย 

3.4 นกัท่องเทียวมีโอกาสสัมผสัวถีิชีวติของชาวบา้น 3.92 0.95 เห็นดว้ย 
3.5 กิจกรรมท่องเทียวไดส้ร้างจิตสาํนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชน ทงัในส่วน

ของชาวบา้นและผูม้าเยือน 

4.33 0.92 เห็นดว้ย 

4. ด้านการมีส่วนร่วม    
4.1 สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมคิด วางแผนและตดัสินใจ 4.18 1.18 เห็นดว้ย 
4.2 มีการร่วมระดมแรงงานหรือเงินทุนเพือดาํเนินการ
จดัการท่องเทียว 

4.26 0.87 เห็นดว้ย 

4.3 สมาชิกชมรมร่วมเรียนรู้การจดัการท่องเทียวของ
ชมรมอยา่งต่อเนือง 

3.58 1.52 เห็นดว้ย 

4.4 มีการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆทงัภายในและ
ภายนอกชุมชน 

3.47 1.59 ไม่แน่ใจ 

4.5 สมาชิกชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาชุมชน       

อยูเ่สมอ 

4.38 0.97 เห็นดว้ย 

5. ด้านการกระจายผลประโยชน์    
5.1 มีการจดัสรรรายไดเ้พือสนบัสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน อยา่งต่อเนือง 

4.35 1.15 เห็นดว้ย 

5.2 การกระจายผลประโยชน์ทีเป็นธรรมแก่สมาชิก 4.32 0.98 เห็นดว้ย 
5.3 มีการสร้างงานและกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชน  4.44 0.75 เห็นดว้ย 
5.4 มีกองทุนทีเอือประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน 

3.97 1.39 เห็นดว้ย 

5.5 มีกองทุนทีช่วยในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 3.46 1.83 ไม่แน่ใจ 
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 4.3   ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนําเทยีวพนืบ้านสลกัคอก ถึงผลกระทบทีได้รับ
จากการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนทมีีต่อชุมชน 

 สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการจดัการ

การท่องเทียวโดยชุมชนทีมีต่อชุมชนสลักคอกในภาพรวม พบว่า ผลกระทบด้านบวก ได้รับ

ผลกระทบในระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.93 และผลกระทบดา้นลบ ไดรั้บผลกระทบในระดบันอ้ย ค่าเฉลีย 

1.94 เมือพิจารณารายดา้น พบวา่  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลดีต่อชุมชนในระดบัมากทุก
ขอ้ โดยดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีย 4.25 ดา้นสังคม มีค่าเฉลีย 4.02 ดา้นวฒันธรรม มีค่าเฉลีย 3.74 และ
ดา้นสิงแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย 3.73 และการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลเสียต่อชุมชนในระดบันอ้ย
ทุกขอ้ โดยดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีย 2.22 ดา้นสิงแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย 1.93 ดา้นสังคม มีค่าเฉลีย 1.89 
และดา้นวฒันธรรม มีค่าเฉลีย 1.70 ตามลาํดบั แสดงผลตามตารางที 9 ดงันี 

 
ตารางที  9  ค่าคะแนนเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 

สอบถามต่อผลกระทบจากการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนในภาพรวม 
(N = 72) 

ผลกระทบจากการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน ระดับผลกระทบ 
X S.D. แปลผล 

1. ผลกระทบดา้นบวก (ผลดี) 
1.1 เศรษฐกิจ 
1.2 สังคม 
1.3 วฒันธรรม 
1.4 สิงแวดลอ้ม 

 
4.25 
4.02 
3.74 
3.73 

 
0.25 
0.46 
0.21 
1.01 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.25 มาก 
2. ผลกระทบดา้นลบ (ผลเสีย) 

2.1  เศรษฐกิจ 
2.2  สังคม 
2.3  วฒันธรรม 
2.4  สิงแวดลอ้ม 

 
2.22 
1.89 
1.70 
1.93 

 
0.47 
024 
0.15 
0.42 

 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

รวม 1.94 0.21 นอ้ย 
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอกทีมีต่อ

ผลกระทบจากการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จาํแนกรายดา้น มีรายละเอียดดงันี 
 . .   ดา้นเศรษฐกิจ สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็น

วา่ การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้นบวกในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ การมี

รายไดเ้สริมให้แก่คนในชุมชน ค่าเฉลีย 4.53 และส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดบัมาก ไดแ้ก่ การ

สร้างสรรคอ์าชีพและการจา้งงานแก่คนในชุมชน ค่าเฉลีย 4.38 ชุมชนมีเศรษฐกิจพึงตนเอง ค่าเฉลีย 

4.30  การเกิดกองทุนพฒันาชุมชน ค่าเฉลีย 4.17 การกระตุน้การผลิตสินคา้ของชุมชน ค่าเฉลีย 3.86 
และการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้นลบในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ปัญหา

ค่าครองชีพสูงขึน ค่าเฉลีย 2.86  ปัญหารายไดใ้นและนอกฤดูกาลท่องเทียวไม่แน่นอน ค่าเฉลีย 2.55 
และในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ปัญหาเงินมีอิทธิพลต่อชาวบา้นมากขึน ค่าเฉลีย 2.07 ปัญหาการแก่งแย่ง

ผลประโยชน์ ค่าเฉลีย 1.82 และปัญหาการกระจายรายได้กระจุกตวัเฉพาะพืนทีและเฉพาะกลุ่ม

ผลประโยชน์ ค่าเฉลีย 1.80  
. .   ดา้นสังคม สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็นว่า 

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้นบวกในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่  การเกิด

ความภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเทียว ค่าเฉลีย 4.58 ในระดบัมาก ไดแ้ก่  การ

สร้างความสามคัคีแก่คนในชุมชน ค่าเฉลีย 4.39 การสร้างโอกาสให้แก่ผูห้ญิง ผูอ้าวุโสไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการทาํงานและแสดงศกัยภาพไดเ้ต็มที ค่าเฉลีย 3.89  คนในชุมชนไดรั้บการพฒันาดา้น
ความรู้ และทกัษะการทาํงานดา้นการท่องเทียว ค่าเฉลีย 3.82 ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  มีคนอาสา

มาทาํงานเพือส่วนรวม ค่าเฉลีย 3.43 และการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้น

ลบในระดบัน้อยทุกขอ้ ไดแ้ก่  ปัญหาการเปลียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ค่าเฉลีย 2.30 ปัญหายา
เสพติดและอบายมุขทีมาจากนกัท่องเทียว ค่าเฉลีย 1.89 ปัญหาการแตกแยกของสังคม ค่าเฉลีย 1.76 

ปัญหาความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ค่าเฉลีย 1.74  และปัญหาคนนอกอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชน 
ค่าเฉลีย 1.74  

. .   ดา้นวฒันธรรม สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็น
วา่ การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้นบวกในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่  การ

สร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของวฒันธรรมประเพณีของชุมชน ค่าเฉลีย 4.01 

การฟืนฟูสืบทอดวฒันธรรมของชุมชน ค่าเฉลีย 3.86 การใชว้ฒันธรรมของชุมชนเป็นสิงดึงดูดใจ
นกัท่องเทียว ค่าเฉลีย 3.72 การส่งเสริมการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทีสะทอ้นศิลปวฒันธรรม
ของชุมชน ค่าเฉลีย 3.67 การแลกเปลียนวฒันธรรมอนัดีระหวา่งชุมชนและแขกผูม้าเยือน ส่งผลต่อ

การเคารพวฒันธรรมทีแตกต่าง ค่าเฉลีย 3.44 และการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อ
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ชุมชนดา้นลบในระดบัน้อยทุกขอ้ ไดแ้ก่  ปัญหาวฒันธรรมเดิมของชุมชนมีการเปลียนแปลงไป 
ค่าเฉลีย 1.89 ปัญหาการรับวฒันธรรมใหม่เขา้มาในชุมชน ค่าเฉลีย 1.82 ปัญหาการลดความสําคญั

วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ค่าเฉลีย 1.65 ปัญหาการขดัแยง้ทางวฒันธรรมระหวา่งนกัท่องเทียว 

กบัชุมชน ค่าเฉลีย 1.58 และปัญหาการดดัแปลงวฒันธรรมประเพณีเพือเอาใจนกัท่องเทียว ค่าเฉลีย 
1.57  

4.3.4 ดา้นสิงแวดลอ้ม สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีความคิดเห็น 

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้นบวกในระดบัมาก ไดแ้ก่ การช่วยรักษา

สิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่องเทียวของชุมชนให้มีความยงัยืน ค่าเฉลีย 4.50 การเกิดความตระหนกั

ถึงคุณค่าสิงแวดลอ้มและเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มของชุมชน 
ค่าเฉลีย 4.49 การเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรการท่องเทียวและทรัพยากร 

ธรรมชาติ ค่าเฉลีย 4.29 ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  มีการจดัสรรรายไดดู้แลรักษาสิงแวดลอ้ม เช่น 

กองทุนสิงแวดลอ้ม ค่าเฉลีย 3.14 และในระดบันอ้ย ไดแ้ก่  การเกิดแบบแผนการจดัการทรัพยากร

ของชุมชน โดยใช้การท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การมีกฎกติกาในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

อยา่งเหมาะสม ค่าเฉลีย 2.24 และการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดา้นลบใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัญหาขยะในชุมชนค่าเฉลีย 2.61 และในระดบันอ้ย ไดแ้ก่  ปัญหาการทาํลาย

ทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน ค่าเฉลีย 1.69 ปัญหานาํเสียของชุมชน ค่าเฉลีย 1.86 ปัญหาอากาศเสียใน

ชุมชน ค่าเฉลีย 1.51 และปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติเสือม

โทรมลง  ค่าเฉลีย 1.96 ตามลาํดบั แสดงผลตามตารางที  ดงันี 
 

ตารางที  10  ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ผลกระทบจากการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน  
 

ผลกระทบจากการจัดการการท่องเทยีวโดยชุมชน 
ระดับผลกระทบ 

X S.D. แปลผล 
1. ด้านเศรษฐกจิ    
1.1 ผลกระทบด้านบวก (ผลดี)    
1) การมีรายไดเ้สริมใหแ้ก่คนในชุมชน 4.53 0.79 มากทีสุด 

2) การสร้างสรรคอ์าชีพและการจา้งงานแก่คนใน
ชุมชน 

4.38 0.90 มาก 

3) การกระตุน้การผลิตสินคา้ของชุมชน 3.86 1.44 มาก 
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ผลกระทบจากการจัดการการท่องเทยีวโดยชุมชน 
ระดับผลกระทบ 

X S.D. แปลผล 
4) การเกิดกองทุนพฒันาชุมชน 4.17 1.22 มาก 
5) ชุมชนมีเศรษฐกิจพึงตนเอง 4.30 1.13 มาก 
1.2 ผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย)    
1) ปัญหารายไดใ้นและนอกฤดูกาลท่องเทียว 
ไม่แน่นอน 

2.55 1.35 ปานกลาง 

2) ปัญหาค่าครองชีพสูงขึน 2.86 1.49 ปานกลาง 
3) ปัญหาการแก่งแยง่ผลประโยชน์ 1.82 1.20 นอ้ย 
4) ปัญหาการกระจายรายไดก้ระจุกตวัเฉพาะพืนที
และเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ 

1.80 1.08 นอ้ย 

5) ปัญหาเงินมีอิทธิพลต่อชาวบา้นมากขึน 2.07 1.37 นอ้ย 
2. ด้านสังคม    
2.1 ผลกระทบด้านบวก    
1) การสร้างความสามคัคีแก่คนในชุมชน 4.39 0.87 มาก 

2) มีคนอาสามาทาํงานเพือส่วนรวม 3.43 1.48 ปานกลาง 
3) คนในชุมชนไดรั้บการพฒันาดา้นความรู้ และ

ทกัษะการทาํงานดา้นการท่องเทียว  

3.82 1.48 มาก 

4) การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรการท่องเทียว 

4.58 0.65 มากทีสุด 

5) การสร้างโอกาสใหแ้ก่ผูห้ญิง ผูอ้าวุโสไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการทาํงานและแสดงศกัยภาพได้

เตม็ที 

3.89 1.30 มาก 

2.2 ผลกระทบด้านลบ    
1) ปัญหาการเปลียนแปลงวถีิชีวติและค่านิยม 2.30 1.45 นอ้ย 
2) ปัญหาการแตกแยกของสังคม 1.76 1.20 นอ้ย 
3) ปัญหาความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม 1.74 1.26 นอ้ย 
4) ปัญหาคนนอกอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชน 1.74 1.13 นอ้ย 
5) ปัญหายาเสพติด อบายมุขทีมาจากนกัท่องเทียว 
 

1.89 1.32 นอ้ย 
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ผลกระทบจากการจัดการการท่องเทยีวโดยชุมชน 
ระดับผลกระทบ 

X S.D. แปลผล 
3. ด้านวฒันธรรม    
3.1 ผลกระทบด้านบวก    
1) การใชว้ฒันธรรมของชุมชนเป็นสิงดึงดูดใจ
นกัท่องเทียว 

3.72 1.47 มาก 

2) การฟืนฟูสืบทอดวฒันธรรมของชุมชน 3.86 1.53 มาก 
3) การสร้างความรัก ความหวงแหน และความ

ภาคภูมิใจของวฒันธรรมประเพณีของชุมชน 

4.01 1.55 มาก 

4) การส่งเสริมการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑที์
สะทอ้นศิลปวฒันธรรมของชุมชน 

3.67 1.43 มาก 

5) การแลกเปลียนวฒันธรรมอนัดีระหวา่งชุมชน
และแขกผูม้าเยอืน ส่งผลต่อการเคารพวฒันธรรม

ทีแตกต่าง 

3.44 1.64 มาก 

3.2 ผลกระทบด้านลบ    
1) ปัญหาการขดัแยง้ทางวฒันธรรมระหวา่ง
นกัท่องเทียวกบัชุมชน 

1.58 1.07 นอ้ย 

2) ปัญหาการรับวฒันธรรมใหม่เขา้มาในชุมชน 1.82 1.19 นอ้ย 
3) ปัญหาการดดัแปลงวฒันธรรมประเพณีเพือเอา
ใจนกัท่องเทียว 

1.57 1.06 นอ้ย 

4) ปัญหาวฒันธรรมเดิมของชุมชนมีการ
เปลียนแปลงไป 

1.89 1.08 นอ้ย 

5) ปัญหาลดความสาํคญัวฒันธรรมประเพณี
ชุมชน 

1.65 1.19 นอ้ย 
 

4. ด้านสิงแวดล้อม    
4.1 ผลกระทบด้านบวก    
1) การเกิดความตระหนกัถึงคุณค่าสิงแวดลอ้มและ
เกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเทียว

และสิงแวดลอ้มของชุมชน 
 

4.49 0.86 มาก 
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ผลกระทบจากการจัดการการท่องเทยีวโดยชุมชน 
ระดับผลกระทบ 

X S.D. แปลผล 
2) การช่วยรักษาสิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ท่องเทียวของชุมชนใหมี้ความยงัยนื 

4.50 0.90 มาก 

3) การเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการรักษา

ทรัพยากรการท่องเทียวและทรัพยากรธรรมชาติ 

4.29 1.05 มาก 

4) การเกิดแบบแผนการจดัการทรัพยากรของ

ชุมชน โดยใช้การท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การมี

กฎกติกาในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 

2.24 1.19 นอ้ย 

5) มีการจดัสรรรายไดดู้แลรักษาสิงแวดลอ้ม เช่น 

กองทุนสิงแวดลอ้ม 

3.14 1.93 ปานกลาง 

4.2 ผลกระทบด้านลบ    
1) ปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน 1.69 1.10 นอ้ย 
2) ปัญหาขยะในชุมชน 2.61 1.45 ปานกลาง 
3) ปัญหานาํเสียของชุมชน 1.86 1.07 นอ้ย 
4) ปัญหาอากาศเสียในชุมชน 1.51 1.05 นอ้ย 
5) ปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ ทาํให้

ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรมลง 

1.96 1.11 นอ้ย 

 
 นอกจากนีสมาชิกชมรมไดแ้สดงความคิดเห็นเพิมเติม พบวา่ การจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนสลกัคอกไดส่้งผลกระทบดา้นบวกดงันี 
 1. การทาํท่องเทียวไดส้ร้างโอกาสให้คนในชุมชนไดพู้ดคุยกนั เกิดการรวมกลุ่ม

จดัระบบระเบียบการทาํงานร่วมกนั  
  2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมของชุมชนมากขึน รู้หน้าทีของตนเองใน

ชุมชน ส่งผลใหช้าวบา้นใหค้วามสาํคญัในการเคารพและปฏิบติัตามกฎและกติกาของกลุ่ม 
 3. เยาวชนทีไดรั้บทุนการศึกษาในลกัษณะหุ้นอุปถมัภ์ มีความภาคภูมิใจในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทีสามารถสร้างรายได ้และกระจายผลประโยชน์มาสู่เยาวชน 
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 4. มีการสร้างผูน้าํใหม่ ๆ ขึนมาโดยการส่งเสริมให้คนในชุมชนออกไปทาํกิจกรรม

ภายนอกชุมชน เพือสร้างโอกาสใหเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้จากสังคมภายนอก  
 5. การเป็นชุมชนทีมีชือเสียงจากการท่องเทียว ทาํให้มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนั

มากขึน และคนในชุมชนมีความมนัใจในตนเองทีจะพึงพาตนเองมากขึน   
 6. มีความภูมิใจและมีความสุขทีไดเ้ห็นนกัท่องเทียวมาพายเรือ และได้เห็นความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนทีคนในชุมชนไดร่้วมมือกนัรักษาไว ้

 

ส่วนท ี2 การวเิคราะห์ศักยภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 คณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ไดพ้ิจารณาผลการศึกษาส่วนที  

สภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก และไดร่้วมประชุมเพือวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชน ในวนัที  พฤษภาคม  เพือทบทวนศกัยภาพของตนเอง ให้ทราบถึงจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทีมีต่อการจดัการท่องเทียวของชุมชน ผลจากการประชุมอาจพอสรุป

ได้ว่าการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีดี แต่การบริหาร

จดัการยงัพบจุดอ่อนหลายประการ ในขณะทีมีโอกาสหลายดา้นทีสามารถสนบัสนุนการพฒันาการ

จดัการท่องเทียวของชุมชน และมีอุปสรรคบางประการทงัทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต 

และไดส่้งผลกระทบในปัจจุบนัทีชมรมให้ความตระหนกัและตงัหลกัการพฒันาตนเองเพือเตรียม

ความพร้อมทุกสถานการณ์การเปลียนแปลง ผลการประชุมสรุปไดด้งันี 
 

 
ภาพที   การประชุมวเิคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 
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 1. จุดแข็ง 
 คณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบ้านสลกัคอก วิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนในปัจจุบนัพบวา่มีจุดแขง็สาํคญั  ประการ ดงันี 

1.1 ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเทียว ชุมชนสลกัคอกตงัอยู่บริเวณอ่าวสลกัคอก     

มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน นาํทะเลสะอาด วิถีชีวิตแบบชาวชนบททีพึงพิงธรรมชาติ ทาํให้

มีการประกอบอาชีพทาํประมงและทาํสวนเป็นอาชีพหลกั การตงับา้นเรือนตามริมทะเล และในสวน 

ซึงใช้ชีวิตทีเรียบง่ายและเงียบสงบ ดาํรงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมในวนัสําคญั

ของศาสนา และมีประเพณีอิงประวติัศาสตร์ชุมชนอยา่งต่อเนือง ลว้นเป็นทรัพยากรการท่องเทียวที

โดดเด่นของชุมชนสลกัคอก 
1.2 เป้าหมายการท่องเทียวโดยชุมชนชัดเจน การทาํการท่องเทียวเพืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างรายไดเ้สริมแก่สมาชิกในชุมชน ทาํให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน
ไม่ไดมุ้่งหวงัการแสวงหารายไดจ้าํนวนมากเป็นหลกั แต่ให้ความสําคญัต่อการนาํการท่องเทียวเป็น

เครืองมือใหส้มาชิกไดร่้วมกนัรักษาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้คงอยู ่และรายได้

ทีมาจากกิจกรรมท่องเทียวทีตอ้งอาศยัความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาเป็นสิงตอบแทนสมาชิก

ใหมี้รายไดเ้สริมในแต่ละปี 
1.3 ผูจ้ดัการชมรมทาํหนา้ทีหลกัแทนสมาชิกชมรม ดว้ยการทาํหนา้ทีอาํนวยความ

สะดวก และใหบ้ริการกิจกรรมท่องเทียวแก่นกัท่องเทียว ซึงตอ้งทาํหนา้ทีทุกวนั ทาํให้สมาชิกชมรม

ซึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และทาํสวน ไม่ตอ้งมารับผิดชอบ ทาํให้สมาชิกชมรมยงัดาํเนิน

วถีิชีวติตามปกติ 
1.4 บทบาทหนา้ทีคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรมชดัเจน โดยแต่ละ

กลุ่มได้พยายามทาํหน้าทีตามกาํหนดไดเ้ป็นอย่างดี หนุนเสริมให้การจดัการท่องเทียวยงัสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเนือง เช่น สมาชิกชมรมช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ

ชุมชน ซึงเป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญัของชมรม  
1.5 ผูน้ําชมรมมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์ ทาํให้สามารถควบคุมทิศทางการจัดการ

ท่องเทียวอย่างเขม้แข็ง ไม่ไหลไปตามกระแสการท่องเทียวทีเน้นการประชาสัมพนัธ์ ทีตอ้งการ

นกัท่องเทียวจาํนวนมาก เพือสร้างรายได้ทีมากขึน โดยไม่สนใจผลกระทบต่อชุมชน ผูน้าํได้นาํ
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ภาวะนาํขึนนาํลงของทะเล และจาํนวนเรือทีมี มาเป็นเครืองมือในการจาํกดัจาํนวนนกัท่องเทียว เพือ
ไม่ใหมี้จาํนวนมากเกินไป  

1.6 การตดัสินใจยึดการมีส่วนร่วม การตดัสินเลือกรับหรือปฏิเสธการสนบัสนุน

การพฒันาของภาคส่วนต่างๆ ผา่นการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม หลายโครงการของ

ภาครัฐทีเขา้มาส่งเสริมดา้นการท่องเทียว คณะกรรมการบริหารชมรมจะมีการศึกษาขอ้มูล และมา

ประชุมหารือเพือตัดสินใจร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายของชมรมทีทาํท่องเทียวเพือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน และการสร้างรายไดเ้สริมเป็นกรอบในการตดัสินใจ

ร่วมกนัอยูเ่สมอ แลว้จึงนาํขอ้มูลให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจก่อนได้
ขอ้สรุป 

1.7 การสร้างโอกาสเรียนรู้ภายนอกชุมชน ให้กรรมการบริหารออกไปเรียนรู้

ภายนอกชุมชน เพือนาํความรู้กลบัมาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั เนืองจากนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเทียวของภาครัฐ ไดส่้งผลให้ทางชมรมไดรั้บหนงัสือเชิญให้เขา้ร่วมประชุม เขา้รับการอบรม 

การศึกษาดูงาน ซึงมีมาอยา่งต่อเนือง คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีแนวคิดให้กรรมการบริหารได้

หมุนเวยีนเป็นตวัแทนออกไปทาํหนา้ทีตามความสนใจและความพร้อมอยูเ่สมอ เพือเป็นส่วนพฒันา

ศกัยภาพของกรรมการบริหารของชมรม 
1.8 สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมจดัการท่องเทียว ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บา้น

ทุกวนัที 10 ของเดือน ดว้ยการมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจใน

กิจกรรมต่างๆของชมรม 
1.9 การจดัการผลประโยชน์เท่าเทียม ดว้ยการจดัการเหมือนระบบสหกรณ์ มีการ

ขายหุ้นให้สมาชิก สมาชิกมีหุ้นส่วนของชมรม และไดรั้บเงินปันผลตามสัดส่วนหุ้นทีมีอยูใ่นแต่ละ

ปี ไดใ้หโ้อกาสคนในชุมชนร่วมรับผลประโยชน์อยา่งเต็มที และยงัมีส่วนปันผลประโยชน์สู่การจดั
สวสัดิการสังคม และใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

1.10 กิจกรรมการท่องเทียวไม่สร้างปัญหา โดยเฉพาะต่อธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน ดว้ยกิจกรรมพายเรือดว้ยกาํลงัคน ไม่มีการใชพ้ลงังาน

เชือเพลิง ดว้ยการพายเรือมาดเป็นกิจกรรมทีนาํพาผูน้งัเรือไดเ้ห็นวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที
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อุดมสมบูรณ์ของชุมชน สามารถเชือมโยงสู่ประวติัศาสตร์สําคญัของชุมชน และพายเรือคายคั      

เป็นกิจกรรมทีผูพ้ายไดส้ัมผสัและใกลชิ้ดกบัป่าชายเลนทีมีความอุดมสมบูรณ์ 
1.11 ชมรมมีส่วนร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน มีการนาํสมาชิกของชมรมเขา้ร่วม

กิจกรรมพฒันาหมู่บา้นทุกเดือน และให้การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน

ตามทีชุมชนร้องขอมาอยา่งต่อเนือง 
 2. จุดอ่อน 
 คณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบ้านสลกัคอก วิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนในปัจจุบนัพบวา่มีจุดอ่อนสาํคญั  ประการ ดงันี 

2.1 ทิศทางการพฒันาของชมรมในอนาคตไม่ชดัเจน จากการทีชมรมไดรั้บรางวลั

ลูกโลกสีเขียว เมือปี พ.ศ.  ส่งผลใหมี้รายการโทรทศัน์เขา้มาถ่ายทาํสือเผยแพร่ มีหน่วยงานภาค

ส่วนต่างๆพร้อมให้การสนบัสนุนการพฒันาการท่องเทียวของชมรม และจาํนวนนกัท่องเทียวเพิม

มากขึน ทาํใหเ้กิดเสียงสะทอ้นจากสมาชิกชมรมส่วนหนึงทีตอ้งการให้ชมรมมีรายไดที้เพิมขึน และ

ส่วนหนึงเริมตระหนกัถึงผลกระทบจาการท่องเทียว คณะกรรมการบริหารชมรมจึงเริมมีการพูดคุย

กนัวา่ควรจดัการท่องเทียวไปในทิศทางใด ระหวา่งแนวคิดการรักษาสภาพการจดัการท่องเทียวให้

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  และแนวคิดการเพิมกิจกรรมการท่องเทียว เพือขยายขนาดจํานวน

นกัท่องเทียวใหม้ากขึน ซึงเป็นสิงทีชมรมตอ้งมีความชดัเจน และหาขอ้สรุปใหไ้ด ้
2.2 สมาชิกชมรมขาดการมีส่วนร่วมเพืองานส่วนรวม ดว้ยการจดัโครงสร้างการ

บริหารงานชมรมทีมีคณะกรรมการบริหารงานชมรมทาํหน้าทีกาํหนดทิศทางการพฒันา และการ

บริหารจดัการชมรมให้เป็นไปตามเป้าหมายทีตงัไว ้โดยมีตาํแหน่งผูจ้ดัการชมรมทาํหน้าทีจดัการ

กิจกรรมท่องเทียว และกาํหนดใหส้มาชิกชมรมมีหนา้ทีดูแลสภาพแวดลอ้ม ความสะอาดของชุมชน 

และอนุรักษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยไม่ตอ้งเขา้มารับผิดชอบอืนใด ซึงเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของชมรมทีตอ้งการใหก้ารท่องเทียวเป็นการสร้างรายไดเ้สริม ดงันนัการประกอบอาชีพ

หลกัของสมาชิกยงัคงเดิมและไม่ได้รับผลกระทบจากการท่องเทียว ทาํให้คณะกรรมการบริหาร

ชมรมต้องรับผิดชอบภารกิจหลายอย่าง เช่น การประชุมกับหน่วยงานต่างๆ การเข้าอบรมการ

พฒันาการท่องเทียว การจดัแสดงประชาสัมพนัธ์ตามการร้องขอของหน่วยงานภายนอก เป็นตน้  
2.3 ขาดคนสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมในอนาคต  การทาํการท่องเทียวทีผา่นมา  

คณะกรรมการบริหารชมรมไดพ้ยายามดึงเยาวชน  ซึงเป็นลูกหลานของคณะกรรมการบริหารชมรม
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เขา้มาทาํงานกิจกรรมการท่องเทียว ด้วยการช่วยจดัเตรียมอุปกรณ์พายเรือ การดูแลการขึนลงเรือ 
และการเป็นคนพายเรือคายคัให้แก่นกัท่องเทียว ในช่วงวนัหยุดจึงมีเยาวชนเขา้มาทาํงานหมุนเวียน

กนัไป โดยมุ่งหวงัใหเ้ยาวชนเขา้มาใกลชิ้ดเพือการเรียนรู้แนวคิดและเป้าหมายของการท่องเทียวของ

ชมรม แต่ดว้ยเงือนไขช่วงวยัของการศึกษาต่อ ส่วนทีไม่ไดศึ้กษาไดส้ร้างครอบครัว และเขา้สู่การ

ทาํงาน ทาํใหเ้ยาวชนทีเคยเขา้มาทาํงานในชมรมเริมหายไป  ทาํให้มีเยาวชนเขา้มาร่วมกิจกรรมของ

ชมรมไม่ต่อเนือง ชมรมจึงยงัไม่สามารถสร้างตวัแทนคนรุ่นใหม่ทีสามารถมาเป็นหลกัในการร่วม

เรียนรู้เพือสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมขึนมาได ้
2.4 ความร่วมมือภายในชุมชนยงัไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะการทํางานที

เชือมโยงระหวา่งชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก วดัวชัคามคชทวีป และโรงเรียนวดัวชัคามคชทวีป 
ดว้ยแนวคิดของ เจา้อาวาสวดัวชัคามคชทวปีทีไม่ตอ้งการใหพ้ระสงฆเ์ขา้มายุง่เกียวกบัการท่องเทียว 

และตอ้งการให้ชาวบา้นร่วมดาํเนินการจดัการท่องเทียวด้วยตนเอง จึงทาํให้ทางคณะกรรมการ

บริหารชมรมเลือกเชือมโยงเพือให้เกิดความร่วมมือกบัวดัเฉพาะการขอใช้สถานทีของวดัในการ

ตอ้นรับคณะดูงานเกียวกบัการท่องเทียวทีมาเป็นคณะใหญ่   และการขอให้ครูของโรงเรียนสอนการ

รําแก่เยาวชนเพือการตอ้นรับคณะนกัท่องเทียว ซึงในช่วงปีแรกๆของการจดัตงัชมรม มีกิจกรรมการ

แสดงให้แก่นักท่องเทียวทีกลบัมาจากการรับประทานอาหารเยน็ในเรือมาด ซึงปัจจุบนัได้ยกเลิก

กิจกรรมนีไป เนืองจากขาดเยาวชนทีพร้อมทาํหน้าที ส่งผลให้ขาดการเชือมโยงกิจกรรมท่องเทียว

กบัโรงเรียน 
2.5 เวลาจาํกดัในการประชุมของชมรมประจาํเดือน สมาชิกของชมรมส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพหลกัดว้ยการทาํประมง ทีตอ้งออกเรือทีไม่แน่นอนขึนอยูก่บัสภาพอากาศ นาํขึนและ

นาํลง จึงทาํให้ไม่สามารถนดัประชุมไดบ้่อยครัง คณะกรรมการบริหารชมรมจึงอาศยัการประชุม

ประชาคมหมู่บา้นซึงจดัทุกวนัที  ของเดือน เป็นทีประชุมของชมรมในคราวเดียวกนั ทาํให้ที

ประชุมประชาคมเป็นการประชุมรวมกนัของกลุ่มต่างๆในชุมชน มีการนาํประเด็นของกลุ่มต่างๆ 

เขา้สู่วาระการประชุมประชาคม ใหช้าวบา้นซึงลว้นเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ไดรั้บทราบ และพิจารณา 

ทาํให้การประชุมแต่ละครังมีวาระการประชุมหลายเรือง การประชุมในแต่ละเรืองตอ้งกระชบัและ

ชดัเจน จึงส่งผลใหมี้เวลาจาํกดัในการพดูคุย แลกเปลียนความคิดเห็นในเรืองต่างๆ  
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2.6 สมาชิกคลอ้ยตามความคิดของผูน้าํ  ดว้ยภาวะผูน้าํชมรมทีมีความชดัเจนใน

ความคิดและการสือสาร มกัมีการศึกษาหาขอ้มูลมาประกอบการอธิบายในเรืองต่างๆ เพือให้มีขอ้มูล

เพียงพอในการอธิบายและสร้างความเขา้ใจให้แก่สมาชิกชมรมอยูเ่สมอ ทาํให้สมาชิกชมรมให้การ

ยอมรับในสิงทีผูน้ํา เสนอ จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมองทีแตกต่าง และมกัคล้อยตาม

ความคิดของผูน้าํ หรือการให้ความคิดเห็นทีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ สามารถ
สรุปประเด็นการวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก (ปัจจยัภายใน) แสดง
สรุปดงัตารางที  
 

ตารางที   การวเิคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก (ปัจจยัภายใน) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเทียว 
2. เป้าหมายการท่องเทียวโดยชุมชนชดัเจน 
3. ผูจ้ดัการชมรมทาํหนา้ทีหลกัแทนสมาชิก

ชมรม 
4. บทบาทหนา้ทีคณะกรรมการบริหารชมรม

และสมาชิกชมรมชดัเจน   
5. ผูน้าํชมรมมีแนวคิดเชิงอนุรักษ ์
6. การตดัสินใจยดึการมีส่วนร่วม 
7. การสร้างโอกาสเรียนรู้ภายนอกชุมชน 
8. สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมจดัการท่องเทียว 
9. การจดัการผลประโยชน์เท่าเทียม 
10. กิจกรรมการท่องเทียวไม่สร้างปัญหา 
11. ชมรมมีส่วนร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน 

1. ทิศทางการพฒันาของชมรมในอนาคต         

ไม่ชดัเจน 
2. สมาชิกชมรมขาดการมีส่วนร่วมเพืองาน

ส่วนรวม 
3. ขาดคนสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมใน

อนาคต   
4. ความร่วมมือภายในชุมชนยงัไม่มีความ

ชดัเจน 
5. เวลาจาํกดัในการประชุมของชมรม

ประจาํเดือน 
6. สมาชิกชมรมคลอ้ยตามความคิดของผูน้าํ  

 
3. โอกาส 

 คณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบ้านสลกัคอก วิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนในปัจจุบนัพบวา่มีโอกาสสาํคญั  ประการ ดงันี 
3.1 หน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การสนบัสนุน การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้

ให้ความสําคญัต่อการส่งเสริมการท่องเทียวเพือสร้างรายได ้และกระจายรายไดใ้นประเทศ ทาํให้
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หน่วยงานภาครัฐไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการส่งเสริมการท่องเทียวจาํนวนมาก ชมรมจึงไดรั้บ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งเสมอมานบัตงัแต่มีการจดัตงัชมรม และการทีชมรมไดเ้ป็น

ส่วนหนึงของการตอบสนองโครงการของภาครัฐ ซึงเป็นโครงการทีชมรมประเมินแล้วว่าได้

ประโยชน์แทจ้ริง ส่งผลให้เกิดการทาํงานร่วมกนัมาอย่างต่อเนือง กลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 

โดยภาครัฐได้วางบทบาทในการพร้อมเป็นพีเลียงและแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมท่องเทียวของชมรมอยา่งต่อเนือง 
3.2 หน่วยงานภาครัฐเชิญเขา้ร่วมประชุมและร่วมงานอยา่งต่อเนือง ดว้ยการเชิญ

ตวัแทนของชมรมเขา้ร่วมประชุมทงัระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิน รวมถึงการเชิญ

ให้เขา้ร่วมเปิดแสดงขอ้มูลประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของชมรมในงานต่างๆ มาอย่างต่อเนือง      

จึงเป็นโอกาสสําคญัของชมรมทีไดส่้งกรรมการบริหารของชมรมไดอ้อกไปเรียนรู้สังคมภายนอก 

เรียนรู้ความคิดและการทาํงานของภาครัฐ รวมถึงการทําความรู้จักตัวแทนชุมชนต่างๆ ทีทํา

ท่องเทียวเพือเป็นเครือข่ายเชือมโยงกนัในอนาคต ซึงเป็นส่วนสําคญัทีคณะกรรมการบริหารชมรม

มองวา่เป็นโอกาสในการพฒันาคน ทีชมรมไม่ตอ้งลงทุนแต่อยา่งใด 
3.3 การขยายตวัของการท่องเทียวโดยชุมชน ซึงเป็นการท่องเทียวทางเลือกมาก

ขึน กระแสของการท่องเทียวใหม่ด้วยการท่องเทียวโดยชุมชนได้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเทียว     

จากเดิมหลายคนไม่เคยรู้ว่าในชุมชนสามารถมาเทียวได้ และผลจากการส่งเสริมการพฒันาการ

ท่องเทียวของภาครัฐ เพือให้คนในชุมชนมีรายไดม้ากขึน ในขณะทีชมรมไดเ้ลือกทีจะทาํท่องเทียว

ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และทาํท่องเทียวเพือสร้างรายไดเ้สริมแก่ชาวบา้น 

ซึงเป็นไปตามแนวคิดของการท่องเทียวโดยชุมชน ซึงปัจจุบนัมีสถาบนัการท่องเทียวโดยชุมชน    

ได้เขา้มาเป็นผูป้ระสานงานให้เกิดเครือข่ายชุมชนทีทาํการท่องเทียวในลักษณะนี และได้สร้าง

เครือข่ายการท่องเทียวโดยชุมชนขึน ส่งผลให้สามารถเขา้เป็นส่วนหนึงของการแลกเปลียนเรียนรู้ 

และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนอยา่งต่อเนือง 
3.4 หน่วยงานภายนอกให้รางวลัแก่ชุมชน ทาํให้ชมรมมีชือเสียงระดบัประเทศ 

การไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว และรางวลัชุมชนดีเด่นดา้นการท่องเทียว ส่งผลต่อความรู้สึกความ
ภาคภูมิใจ ของสมาชิกอยา่งมาก และเป็นสิงทีคอยเตือนให้คณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิก
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ชมรมร่วมทาํหนา้ทีทีกาํหนดอยา่งเตม็ที สมาํเสมออยา่งทีเคยทาํมาจนไดรั้บรางวลั และทาํต่อไปเพือ

รักษาความภาคภูมิใจนีตลอดไป 
4. อุปสรรค 

 คณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบ้านสลกัคอก วิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนในปัจจุบนัพบวา่มีอุปสรรคสาํคญั  ประการ ดงันี 
4.1 การขยายตวัของธุรกิจรีสอร์ทพืนทีเกาะชา้งใต ้ระหวา่งเส้นทางคมนาคมทาง

บกจากท่าเรือเฟอรีมายงัหมู่บา้นสลกัคอก พบว่า ในช่วง  ปีของการจดัตงัชมรม มีการก่อสร้างรี

สอร์ทเพิมมากขึน ส่งผลให้มีการกระจายนกัท่องเทียวจากเกาะช้างฝังตะวนัออก ซึงมีหาดทราย มี

ธุรกิจร้านคา้ และทีพกัให้บริการครบถ้วนมายงัเกาะช้างใตเ้พิมมากขึน และทีผ่านมาในช่วงหยุด

เทศกาล มกัเกิดปัญหารถพลุกพล่าน และรถติดมาก ในพืนทีเกาะช้างฝังตะวนัออก ทาํให้ทาง

คณะกรรมการบริหารชมรมใหค้วามเป็นห่วงถึงผลกระทบทีอาจตามมา ไม่มีการจดัการท่องเทียวทีดี

จากจาํนวนนกัท่องเทียวทีมากขึน อาจส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเทียวในชุมชน ซึงมีจุดเด่นการ

ขายความเงียบและธรรมชาติ หรืออาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และปริมาณขยะที

เพิมขึนไดส่้งผลต่อการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงหากมีเพิมอย่างต่อเนือง และ

จดัการไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มของชุมชนได ้ 
4.2 หน่วยงานภายนอกเขา้มาสนบัสนุนขดัต่อเจตนารมณ์การจดัตงัชมรม ทีผ่าน

มามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้พยายามเขา้มาเสนอโครงการสนบัสนุนการพฒันาการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกอย่างต่อเนือง ทางคณะกรรมการบริหารชมรมมีความคิดเห็น

ร่วมกันว่า หากไม่คิดอะไรมาก โครงการเหล่านีคือโอกาสทีดีต่อชมรม แต่หลายครังทางคณะ

กรรมการบริหารชมรมมองว่า  หากไม่พิจารณาให้ดีโครงการเหล่านีอาจสร้างปัญหาให้กบัชมรม

และชุมชนในอนาคตได ้ดงันนัคณะกรรมการบริหารชมรมจึงตอ้งยึดเจตนารมณ์หรือเป้าหมายของ

การจัดตังชมรมมาเป็นกรอบในการพิจารณาการเลือกรับหรือปฏิเสธโครงการของหน่วยงาน

ภายนอกอยูเ่สมอ เช่น โครงการหนึงทางชมรมทาํร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ แต่ประสบปัญหาของ

เป้าหมายการจดังานทีเกินความตอ้งการของชมรม ในขณะทีหน่วยงานภาครัฐไดป้ระโยชน์เต็มทีจึง

ทาํใหช้มรมตอ้งทบทวนและระมดัระวงัการตดัสินใจทาํงานร่วมกบัหน่วยงานภายนอกชุมชน 
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4.3 แผนพฒันาพืนทีเกาะชา้งดว้ยการทาํถนนรอบเกาะ เพือเชือมโยงถนนให้รอบ
เกาะชา้ง ทาํให้สามารถเดินทางไดเ้ป็นวงรอบ โดยทาํถนนระหวา่งบา้นบางเบา้ และบา้นสลกัเพชร

ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เพือให้นกัท่องเทียวสามารถท่องเทียวกระจายไปทวัเกาะ เป็นการ

กระจายรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชน และอาจช่วยลดปัญหาการจราจรของเกาะชา้งในช่วงวนัหยุดทีมี

นกัท่องเทียวจาํนวนมาก ไดก้ลายเป็นสิงทีคณะกรรมการบริหารชมรมมีความไม่สบายใจอยา่งมาก 

และอาจส่งผลให้คนจาํนวนมากหลงัไหลเขา้มาในชุมชน อาจสร้างปัญหาการจราจร ความแออดั 

และกระทบต่อความสงบของชุมชน สามารถสรุปประเด็นการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการ

ท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก (ปัจจยัภายนอก) แสดงสรุปดงัตารางที  

ตารางที    การวเิคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก (ปัจจยัภายนอก) 
โอกาส อุปสรรค 

1. หน่วยงานภาครัฐพร้อมใหก้ารสนบัสนุน 
2. หน่วยงานภาครัฐเชิญเขา้ประชุมและ

ร่วมงานอยา่งต่อเนือง 
3. การขยายตวัของการท่องเทียวโดยชุมชน  
4. หน่วยงานภายนอกใหร้างวลัแก่ชุมชน 

1. การขยายตวัของธุรกิจรีสอร์ทพืนทีเกาะชา้ง
ใต ้

2. หน่วยงานภายนอกเขา้มาสนบัสนุนขดัต่อ
เจตนารมณ์การจดัตงัชมรม 

3. แผนพฒันาพืนทีเกาะชา้งดว้ยการทาํถนน
รอบเกาะ 
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บทท ี5 

ผลการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงานพฒันาการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 

เพอืพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยนื 

 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนอย่างยงัยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด มีวตัถุประสงค์การศึกษาแนวทางการ

ดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน จากการ

ดาํเนินการวิจยัร่วมระหวา่งผูว้ิจยัและคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ตงัแต่

การทบทวนตนเอง การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันา และการดาํเนินงานพฒันาการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน ซึงได้จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลตลอดการ

ดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ดว้ยการสัมภาษณ์ การจดัประชุมกลุ่ม และการ

สังเกต ผลการศึกษาสามารถจาํแนกออกเป็น  ส่วน ดงันี 
 

ส่วนที 1  การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนา
ชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยนื 

1. การทบทวนสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนของชมรมนาํเทียว
พืนบ้านสลกัคอก เพือเป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

2. การทบทวนความต้องการของสมาชิกชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก ต่อการ

พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

3. การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันา
ชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

ส่วนที 2   แนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนาชุมชนสลักคอก   
อย่างยงัยนื 
 แนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอก

อย่างยงัยืน นาํไปสู่การปฏิบติัในลกัษณะของกิจกรรมพฒันา จาํแนกออกเป็น 7 กิจกรรม ไดแ้ก่            
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1) กิจกรรมพฒันาการบริหารจดัการชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก 2) กิจกรรมการทดลองจดัการที

พกัในชุมชน 3) กิจกรรมกระตุน้จิตสํานึกรักษสิ์งแวดลอ้มแก่คนในชุมชน ) กิจกรรมเปิดโลกทศัน์

การเรียนรู้ CBT ให้แก่สมาชิกชมรม ) กิจกรรมอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม 6) กิจกรรม

เรียนรู้เท่าทนัสภาพอากาศ และ ) กิจกรรมผลิตพลงังานทดแทนในชุมชน 

 

ผลการศึกษา 
ส่วนที    การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนา
ชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยนื 

1. การทบทวนสภาพและศักยภาพการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนของชมรมนําเทียว
พนืบ้านสลกัคอก 

จากผลการศึกษาสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนของชมรมนาํเทียว

พืนบ้านสลักคอก ซึงมีรายละเอียดในบทที  ผูว้ิจ ัยได้นําผลการศึกษานําเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก โดยทีประชุมไดพ้ิจารณาและให้ความสําคญั

ต่อประเด็นต่างๆ สรุปไดด้งันี 

1.1 ชมรมมีผูรั้บผดิชอบการจดัการท่องเทียวทีชดัเจน มีตาํแหน่งผูจ้ดัการชมรมทาํ

หน้าทีหลัก ทงัการรับนักท่องเทียว และการดูแลการให้บริการกิจกรรมแก่นักท่องเทียว ทาํให้

สมาชิกกลุ่มไม่ตอ้งมาทาํหนา้ทีส่วนนี แต่ให้ทาํหน้าทีหลกัช่วยกนัดูแลสภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มของชุมชนให้มีความพร้อมเพือการตอ้นรับนกัท่องเทียว ซึงส่วนนีเป็นทงัขอ้ดีและ

ขอ้เสีย เนืองจากการมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวอาจไม่เต็มที แต่เป็นผลดีทีสมาชิกกลุ่มไม่ไดรั้บ

ผลกระทบต่ออาชีพหลกัทงัทาํสวนและทาํประมง 

1.2 การจดักิจกรรมท่องเทียวมีแนวโน้มทีดี นกัท่องเทียวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ

เขา้มามากขึนทุกปี ส่งผลต่อรายไดที้เพิมขึน ซึงผลประโยชน์จากการท่องเทียวมีการจดัสรรให้เกิด

ประโยชน์ทงัต่อบุคคล ดว้ยการเป็นรายไดเ้สริม และประโยชน์ต่อส่วนรวม ดว้ยการเป็นสวสัดิการ

สังคมและการสนบัสนุนการพฒันาของชุมชน 

1.3 สมาชิกกลุ่มมีความภาคภูมิใจการจดัการท่องเทียวของชมรม การทีชมรม

ไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว และรางวลัจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ รวมทงัไดย้ินถึงการชืนชมต่อ
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การจดัการท่องเทียวของชมรมมาอยา่งต่อเนือง ทาํใหส้มาชิกกลุ่มมีความภาคภูมิใจและดีใจทีไดเ้ป็น

ส่วนหนึงของการมีส่วนร่วมจดัการท่องเทียวแลว้ประสบความสาํเร็จ 

1.4 หน่วยงานหลายภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการพฒันาการท่องเทียว ด้วยการ

จดัการท่องเทียวของชมรมทีทาํอยา่งจริงจงั เมือมีหน่วยงานต่างๆ มาสนบัสนุนเรืองใดชมรมมีความ

ตงัใจใหก้ารทาํงานนนัๆประสบความสาํเร็จทุกครัง จึงเป็นตวัหนุนเสริมใหห้น่วยงานหลายภาคส่วน

เขา้มาสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง แต่ทงันีตอ้งเป็นการสนบัสนุนสิงทีตรงกบัความตอ้งการและไม่ขดัต่อ

เป้าหมายของการจดัการท่องเทียวของชุมชน 

1.5 ชมรมประสบปัญหาทีอาจยงัไม่เป็นปัญหาชดัเจน โดยเฉพาะการยงัไม่มีคน

กลุ่มใหม่เขา้มาสานต่อเจตนารมณ์ของชมรม กลุ่มคนทีเขา้มาเรียนรู้มกัไม่มีความต่อเนือง มีการ

ผลัดเปลียนหมุนเวียนกัน ซึงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีต้องเรียนหนังสือ หรือกลุ่มผูใ้หญ่ทียงัไม่

สามารถสละเวลาการทาํงานประจาํหรืออาชีพหลกัมาช่วยงานบริหารจดัการของชมรมไดอ้ยา่งเต็มที 

และสมาชิกชมรมส่วนหนึงประกอบอาชีพทาํประมง ทาํให้ไม่มีเวลาว่างทีแน่นอน การเขา้ร่วม

กิจกรรมของชมรมจึงยงัไม่เกิดความร่วมมือมากนกั  

1.6 ความคิดเห็นด้านบวกของสมาชิกชมรม สมาชิกส่วนใหญ่ของชมรมได้

สะท้อนถึงการเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการ การจัดการกิจกรรมการท่องเทียว การกระจาย

ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม สมาชิกชมรมยงัไดส้ะทอ้นถึงความเขา้ใจต่อวตัถุประสงคจ์ดัตงั

กลุ่มเพือร่วมรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเป็นอย่างดี และคิดเห็นว่ากิจกรรม

ท่องเทียวได้สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนทงัในส่วนของ

ชาวบา้นและผูม้าเยือน มีการจดัสรรรายได้เพือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน

อยา่งต่อเนือง มีการสร้างงานและกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชน 

1.7 ชมรมมีศกัยภาพทงัจุดแขง็และมีจุดอ่อน ศกัยภาพทีเขม้แข็งดว้ยการทีชุมชนมี

ทรัพยากรการท่องเทียว เป้าหมายการท่องเทียวโดยชุมชนชดัเจน ผูจ้ดัการชมรมทาํหนา้ทีหลกัแทน

สมาชิกชมรม บทบาทหน้าทีคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรมชดัเจน ผูน้าํชมรมมี

แนวคิดเชิงอนุรักษ์ การตดัสินใจยึดการมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสเรียนรู้ภายนอกชุมชน สมาชิก

ชมรมมีส่วนร่วมจดัการท่องเทียว การจดัการผลประโยชน์เท่าเทียม กิจกรรมการท่องเทียวไม่สร้าง

ปัญหา ชมรมมีส่วนร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน แต่ทิศทางการพฒันาของชมรมในอนาคตไม่ชดัเจน 
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สมาชิกชมรมขาดการมีส่วนร่วมงานส่วนรวม ขาดคนสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมในอนาคต ความ

ร่วมมือภายในชุมชนยงัไม่มีความชดัเจน เวลาจาํกดัในการประชุมของชมรมประจาํเดือน และ

สมาชิกชมรมคลอ้ยตามความคิดของผูน้าํ  

1.8 ชมรมมีศกัยภาพทงัโอกาสและอุปสรรค โดยเฉพาะการมีหน่วยงานภาครัฐ

พร้อมใหก้ารสนบัสนุน หน่วยงานภาครัฐเชิญเขา้ประชุมและร่วมงานอยา่งต่อเนือง การขยายตวัของ

การท่องเทียวโดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้รางวลัแก่ชุมชน และมีอุปสรรคของการขยายตวัของ

ธุรกิจ รีสอร์ท  พืนทีเกาะช้างใต ้ หน่วยงานภายนอกเขา้มาสนับสนุนขดัต่อเจตนารมณ์การจดัตงั

ชมรม แผนพฒันาพืนทีเกาะชา้งดว้ยการทาํถนนรอบเกาะ นบัเป็นอุปสรรคทีคณะกรรมการบริหาร

ชมรม  ตระหนักถึงการนํามาซึงการเปลียนแปลงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน รวมทัง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน 

2. การทบทวนความต้องการของสมาชิกชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก ต่อการ
พฒันาการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนเพอืพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยนื 
 จากการสัมภาษณ์สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ได้สะทอ้นถึงความตอ้งการ

พฒันาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอกเพือพฒันาชุมชนสลักคอกอย่างยงัยืน จาํแนก

ออกเป็น  ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการท่องเทียวโดยชุมชน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดงันี 

 2.1 ดา้นการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

 สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก มีความคิดแตกต่างกนัในการมองอนาคต

ของชมรม ส่วนหนึงเห็นวา่การท่องเทียวปัจจุบนัไดส้ร้างรายไดเ้สริมแก่คนในชุมชน และมีความพึง

พอใจต่อรายไดที้ไดรั้บซึงมีความคุม้ค่า และไม่เสียงต่อการไดรั้บผลกระทบจากนกัท่องเทียวทีเขา้มา

จาํนวนมากทงัในดา้นสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะป่าชายเลนและปริมาณขยะในชุมชน รวมถึงปัญหา

ต่างๆของสังคมทีอาจเกิดขึนตามมา ส่วนหนึงมีความคิดให้มีการขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเทียว 

ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ผา่นสือต่างๆ และควรเพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มากขึน เช่น มีกิจกรรมที

พกัในชุมชน มีการจดัซือเรือเพิมเพือการรองรับจาํนวนนกัท่องเทียวทีมากขึน ซึงเป็นโอกาสให้แก่

สมาชิกชมรมได้เข้ามาพายเรือ เพือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน และทาํให้ชมรม

สามารถจดัเก็บรายไดม้ากขึนส่งผลใหเ้งินปันผลรายบุคคลเพิมขึนไปดว้ย 

 ความคิดของสมาชิกชมรมส่วนหนึงซึงเป็นส่วนน้อยตอ้งการให้มีทีพกัในชุมชน 

ในขณะทีสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยและไม่ตอ้งการให้มีกิจกรรมนีในชุมชน เนืองจากบทเรียน



 

 

175 

ของชุมชนสลักเพชรทีอยู่ใกล้กับชุมชน มีการพฒันาการท่องเทียวจนกลายเป็นชุมชนทีมีการ

นกัท่องเทียวเขา้ไปพกัในชุมชนจาํนวนมาก สิงทีปรากฏคือสภาพบา้นเรือนทีเปลียนแปลงไป มีการ

ขยายตวับา้นเพือรองรับผูเ้ขา้พกัจาํนวนมาก มีการเปลียนแปลงอาชีพหลกัจากชาวประมงเป็นนัก

ธุรกิจทีพกัในชุมชน    วถีิชีวติทีอยูอ่ยา่งเงียบสงบ และเรียบง่ายเปลียนแปลงไป จึงกลายเป็นเหตุผล

สาํคญัทีทาํใหไ้ม่ตอ้งการใหชุ้มชนสลกัคอกเกิดการเปลียนแปลงไป และคิดเห็นวา่การท่องเทียวทีทาํ

อยูใ่นปัจจุบนัไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึงเป็นส่วนสําคญัของการรักษาวิถีชีวิตดงัเดิม

ของชุมชนเอาไว ้  

 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ควรเป็นเครืองมือสําคญัสู่การพฒันาศกัยภาพของ

คนในชุมชน เมือคนพฒันาและชุมชนเขม้แข็งพอไม่ตอ้งรอหรือพึงพาภาครัฐ ทาํให้ชุมชนสามารถ

พึงตนเองได ้สมาชิกชมรมจึงมีความตอ้งการใหก้ารบริหารจดัการท่องเทียวของชมรมเปิดโอกาสให้

สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมมากขึน เพราะส่วนใหญ่สมาชิกยงัเกรงใจและไม่กลา้

แสดงความคิดเห็นในทีประชุม ส่งผลให้ความคิดเห็นคลอ้ยตามผูน้าํ แมจ้ะเปิดโอกาสให้พูดคุยกนั

อย่างกวา้งขวางสมาชิกชมรม ยงัขาดความมันใจจึงมกัพูดสนับสนุนหรือการพูดตามผูน้ํา เกิด

บรรยากาศคิดหรือทาํอะไรตามกนั และตอ้งการให้ผูน้าํให้ขอ้มูลและตอบขอ้สงสัยของสมาชิกมาก

ขึน เพือให้สมาชิกได้มีข้อมูลเพียงพอต่อการตดัสินใจร่วม นอกจากนีต้องการให้สมาชิก ได้รับ

โอกาสในการเป็นตวัแทนการไปประชุมร่วมกบัผูน้าํชมรมกบัองค์กรภาคส่วนต่างๆทีเชิญเขา้ร่วม

ประชุม อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ เพือสร้างโอกาสการเรียนรู้ภายนอกชุมชน ซึงเป็นมีส่วนสําคญั

สร้างคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้และทาํงานกบัผูน้าํชมรมเพือให้สามารถสานต่อการดาํเนินงานของ

ชมรมในอนาคตไดอ้ยา่งต่อเนือง นอกจากนีสมาชิกชมรมมีความตอ้งการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ

เพือการสือสารแก่นกัท่องเทียวต่างชาติมากขึน และเพือความรู้สึกถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรม

ของสมาชิกชมรมจึงมีความตอ้งการใหช้มรมมีแนวทางการปรับระบบการถือหุน้ในสัดส่วนทีเท่ากนั  

 2.2 ดา้นสังคม 

 การรับนกัท่องเทียวทีผา่นมามีทงักลุ่มนกัท่องเทียวทีตอ้งการพายเรือคายคัและนงั

เรือมาด และกลุ่มคนดูงานทีได้มีโอกาสท่องเทียวในชุมชน ทาํให้สมาชิกชมรมส่วนหนึงให้

ความสาํคญัต่อการศึกษาเรียนรู้ชุมชน จึงเกิดความคิดอยากให้ชมรมไดใ้ห้ความสําคญัต่อกลุ่มดูงาน

ทีไดม้าท่องเทียวในชุมชนในคราวเดียวกนัมากขึน เพือใหก้ลุ่มเป้าหมายนีไดเ้ขา้ถึงแหล่งธรรมชาติที

อุดมสมบูรณ์ของชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชน ให้เป็นส่วนหนึงของการสร้างความภาคภูมิใจของ

คนในชุมชน ส่วนนกัท่องเทียวทีเขา้มานนัตอ้งพยายามควบคุมไม่ให้มีอิทธิพลทีทาํให้ชุมชนและ

ชมรมตอ้งเปลียนแปลงไปตามความตอ้งการของนกัท่องเทียว เนืองจากมองว่าเป็นส่วนสําคญัใน

การรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตชาวประมง ชาวสวน ซึงเป็นตวัตนของชุมชนสลกัคอกให้ดาํรงอยู่
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ต่อไป และเพือใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม ทางชมรมควรประสานความร่วมมือกบัทางวดั และโรงเรียน

ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัตงัชมรมอนุรักษ์วฒันธรรมในชุมชนเพือสร้างความเขม้แข็งของ

วฒันธรรม และควรสร้างกิจกรรมทีเกียวโยงกบัชุมชนอยา่งต่อเนือง ให้กิจกรรมของชมรมเป็นส่วน

หนึงของกิจกรรมของชุมชน ซึงมีส่วนสร้างความสามคัคีให้เกิดขึนในชุมชน คนในชุมชนรักกนัมี

การรวมกลุ่มกนัทาํงาน ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็      คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดี สามารถพึงพาตนเอง

ได ้และทางชมรมควรสร้างโอกาสใหส้มาชิกไดไ้ปศึกษาดูงานภายนอก เพือนาํความรู้กลบัมาพฒันา

ชุมชน 

 2.3 ดา้นเศรษฐกิจ 

 การทาํการท่องเทียวไดส้ร้างรายไดเ้สริมประจาํปีแก่สมาชิกชมรม ซึงสมาชิกชมรม

ทุกคนต่างเขา้ใจและพึงพอใจต่อรายไดที้ไดรั้บ แมร้ายไดจ้ะไม่มากนกัแต่มีความคิดเห็นร่วมกนัวา่มี

ความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตชุมชนทีมีความพอเพียงต่อการดาํเนินชีวิต ในขณะทีสมาชิกชมรมส่วน

หนึงมีความคิดอยากให้มีรายไดม้ากขึน ดว้ยการเพิมกิจกรรมท่องเทียว หรืออาจเพิมปริมาณเรือเพือ

ให้บริการแก่นกัท่องเทียว รวมถึงตอ้งการให้มีการประชาสัมพนัธ์เพือจูงใจให้นกัท่องเทียวเขา้มา

เทียวมากขึน หรืออาจมีรายได้เพิมด้วยการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มคนในชุมชน โดยเฉพาะ

ผูสู้งอายไุดท้าํผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้ความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เพือนาํไปขายใน

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ OTOP ของชุมชนสลกัคอก เนืองจากปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นของชุมชน

อืนทีมาฝากขาย   

 2.4 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีให้สมาชิกของชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ

ท่องเทียว และด้วยเจตนารมณ์ของการจดัการท่องเทียวเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมของชุมชน ทาํให้สมาชิกชมรมตอ้งการให้ขอความร่วมมือจากนักท่องเทียว ช่วยกนั

รักษาความสะอาด ไม่ทิงขยะลงทะเล และพยายามสือสารใหน้กัท่องเทียวไดเ้ห็นถึงความสําคญัของ

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีส่งผลต่ออาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ควร

กระตุน้ให้สมาชิกชมรมได้ทาํหน้าทีดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนให้สะอาด สวยงาม และ

ร่วมมือกนัจดัเก็บขยะอยา่งเป็นระบบตามทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะชา้งใตไ้ดข้อความร่วมมือ

อยา่งเคร่งครัด หรือการส่งเสริมใหแ้ต่ละครัวเรือนลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกใส่อาหาร ดว้ยการ

ใชปิ้นโตใส่อาหารและใชต้ะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก  
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3. การกาํหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนา
ชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยนื 

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ซึงจดัขึนในวนัที 8 

พฤษภาคม 2554 ดว้ยทบทวนประเด็นสําคญัของสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

และการทบทวนความตอ้งการของสมาชิกชมรมทีมีต่อการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

เพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื นาํมาวเิคราะห์และร่วมกนักาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื ซึงจากผลการประชุมได้

มีขอ้เสนอแนวทาง 7 ประการ ดงันี  

3.1 การเปลียนแปลงระบบหุ้นส่วนให้มีสัดส่วนทีเท่ากนั  ด้วยการมีแนวคิดให้

สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการถือหุ้นส่วนในสัดส่วนทีเท่ากนั เพือสร้างความเท่าเทียมกนัของสมาชิก 

ซึงทีผ่านมาการเปิดขายหุ้นในแต่ละรอบ  ปี สมาชิกทีมีเงินมากสามารถซือหุ้นในสัดส่วนทีมาก 

ส่วนสมาชิกทีมีเงินน้อยสามารถซือหุ้นในสัดส่วนทีนอ้ย เมือครบกาํหนดการปันผลในแต่ละปี จะ

เกิดบรรยากาศของความรู้สึกไม่เท่าเทียมกนั และเกิดความรู้สึกของการไดเ้ปรียบเสียเปรียบขึน 

3.2 การเพิมกิจกรรมท่องเทียวของชมรม ดว้ยความคิดเห็นส่วนหนึงของสมาชิก

ชมรม ทีตอ้งการเพิมกิจกรรมท่องเทียวของชมรม เพือเป็นโอกาสในการสร้างรายไดเ้พิมเติมจากเดิม            

ทางคณะกรรมการบริหารจึงมีแนวคิดการศึกษาหาขอ้มูล และวิเคราะห์ความเป็นไปได ้และความ

เหมาะสมก่อนการกาํหนดใหมี้กิจกรรมใหม่ของชมรม 

3.3 การกระตุน้การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ
สมาชิกชมรม ทีผา่นมาสมาชิกชมรมไม่กลา้แสดงออก และไม่มีโอกาสในการทาํงานร่วมกิจกรรม

ของชมรมมากนกั เนืองจากโครงสร้างการบริหารชมรมทีกาํหนดให้สมาชิกทาํหนา้ทีหลกัเพียงการ

ร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีความคิดให้คนขา้ง

นอกชุมชนเขา้มาทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพือเป็นจุดเริมตน้ของการกระตุน้ความ

สนใจ และการอยากเขา้มาทาํงานร่วมกิจกรรมของชมรมมากขึน  

3.4  การจํากัดจํานวนนักท่องเทียว  คณะกรรมการบริหารมีแนวคิดในการ

วเิคราะห์การจาํกดัจาํนวนนกัท่องเทียวให้มีความชดัเจนมากขึน เพราะทีผา่นมาใชจ้าํนวนเรือทีมีอยู่

เป็นตวักาํหนดจาํนวนการรับได้ในแต่ละครัง และการเกิดนําขึนนําลงทีส่งผลต่อการตดัสินใจ
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ให้บริการเรือท่องเทียว ล้วนมีส่วนช่วยจาํกัดจาํนวนนักท่องเทียวโดยธรรมชาติ ซึงหากมีการ

วิเคราะห์ไดช้ดัเจนอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเพิมจาํนวนเรือ หรือการคงจาํนวนเรือเท่าเดิม ซึงเป็น

ส่วนหนึงทีอาจตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกชมรมทีตอ้งการใหเ้กิดรายไดที้มากขึน 

3.5 การทาํทีพกัในชุมชน หรือ Homestay เป็นประเด็นทีสมาชิกชมรมให้ความ

สนใจและมีทงัส่วนทีตอ้งการให้มีการจดัทีพกัในชุมชน เพือสร้างรายไดเ้สริมให้แก่สมาชิกชมรม

มากขึน และบางส่วนไม่ตอ้งการให้มีการจดัทีพกัในชุมชน เพราะเป็นสิงทีไม่สามารถทาํได้จริง 

เพราะสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ทาํอาชีพประมง และทาํสวนยาง ซึงแต่ละวนัตอ้งใช้เวลาในการ

ออกเรือและเขา้สวนยาง จึงไม่มีเวลาในการมาดูแลนกัท่องเทียว คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมี

แนวคิดในการแสวงหาคาํตอบดว้ยการทดลองจดัคนเขา้พกัเพือประเมินถึงผลดีและผลเสีย แลว้นาํ

ผลการประเมินนาํเสนอต่อสมาชิกชมรมใหมี้ขอ้สรุปและความเขา้ใจตรงกนัในทางเลือกต่างๆ  

3.6 การพยายามดึงคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้การทาํงานของชมรม คณะกรรมการ

บริหารชมรมได้พยายามชักชวนลูกหลานเข้ามาทาํกิจกรรมร่วมกบัชมรมอย่างต่อเนือง แต่ด้วย

ขอ้จาํกดัของเยาวชนทีตอ้งเรียนหนงัสือและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีตอ้งทาํงานทีมนัคง จึงทาํให้ขาดคน

รุ่นใหม่ทีสามารถรับผิดชอบงานของชมรมไดอ้ยา่งต่อเนือง  ดงันนัจึงควรแสวงหาและชกัชวนคน

รุ่นใหม่ทีพร้อมจริงๆเขา้มาทาํงานร่วมกบัชมรม เพืออนาคตจะไดเ้ป็นตวัแทนสืบสานเจตนารมณ์ใน

การจดัตงัชมรมต่อไป 

3.7 การสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกชมรม คณะกรรมการบริหารชมรมมกัได้

โอกาสออกไปเรียนรู้สังคมภายนอกผ่านกิจกรรมของภาครัฐทีจดัขึนมาอย่างต่อเนือง แมจ้ะมีความ

พยายามนาํความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดในทีประชุมประชาคมหมู่บา้นอยูเ่สมอ แต่ยงั

ไม่สามารถสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ในชุมชนได ้คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีความคิดเชิญ

ผูน้าํการท่องเทียวจากชุมชนต่างๆ ซึงเป็นชุมชนเครือข่ายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เขา้มาใน

ชุมชนสลกัคอกเพือถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลียนความรู้ร่วมกบัสมาชิกชมรม เพือเปิดโลก

ทศัน์ใหแ้ก่สมาชิกชมรม และทาํความเขา้ใจการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆมากขึน 
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ภาพที   แผนผงัรวบยอดความคิดแนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือ

นาํไปสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยนื 

 

ส่วนที    แนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนาชุมชนสลักคอก   
อย่างยงัยนื 

 จากการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันา

ชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน 7 ประการ ทางคณะกรรมการบริหารชมรมได้เห็นความสําคญัของการ       

จดักิจกรรมพฒันาขึนในชุมชน เพือให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของสมาชิกชมรม สอดคลอ้งกบัสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวของชมรมทีตอ้ง

ได้รับการพฒันาหลายด้าน บนฐานคิดร่วมกันถึงการสร้างความเข้มแข็งภายใน พร้อมรับการ

เปลียนแปลงภายนอกทีอาจกระทบต่อชุมชนในอนาคต  จึงไดร่้วมกนักาํหนดกิจกรรม และมีการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอก

อย่างยงัยืน จาํนวน 4 กิจกรรม และระหว่างดาํเนินการวิจยั มีกิจกรรมทีทางคณะกรรมการบริหาร

ชมรมริเริมขึนและดาํเนินการดว้ยตนเองเพิมเติม 3 กิจกรรม ซึงแต่ละกิจกรรมการพฒันามีการสรุป

การดาํเนินงานพฒันาดว้ย การวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Action) การสังเกต (Observation)  และ

การสะทอ้นผล (Reflection) หรือ PAOR ตามลาํดบัดงันี 

 1. กจิกรรมการพฒันาการบริหารจัดการชมรมนําเทยีวพนืบ้านสลกัคอก 
  ผลจากการประชุมกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

เพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน ขอ้ที 1 การเปลียนแปลงระบบหุ้นส่วนให้มีสัดส่วนทีเท่ากนั 
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และขอ้ที  การพยายามดึงคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้การทาํงานของชมรม ส่งผลให้มีกิจกรรมการ

พฒันาการบริหารจดัการชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ดงันี 

  การวางแผน (Plan) คณะกรรมการบริหารชมรม มีความคิดพฒันาการบริหารจดัการ

ชมรมขึน ดว้ยการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานชมรม การเปลียนแปลงคนทาํงาน 

การเปลียนแปลงระบบหุน้ส่วน การเปลียนแปลงระบบเงินปันผล และการกาํหนดให้คณะกรรมการ

บริหารชมรมแต่ละคนได้นําแนวคิดการพฒันาการบริหารชมรมไปพูดคุยกับสมาชิกชมรมใน

เบืองตน้อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะเพือสร้างความเขา้ใจในระบบหุ้นส่วน และสร้างความชดัเจน

ของเงินปันผลก่อนวนัประชุมใหญ่ประจาํปี  แลว้จึงนาํผลการประชุมจากคณะกรรมบริหารชมรม

นาํเสนอต่อสมาชิกชมรมในวนัประชุมใหญ่ประจาํปี เพือขอความคิดเห็นจากสมาชิกชมรม 

  การปฏิบัติ (Action) คณะกรรมการบริหารชมรมไดด้าํเนินการจดัประชุมใหญ่ประจาํปี 

ซึงมีสมาชิกเขา้ประชุม จาํนวน 60 คน เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2554 ใน 3 ประเด็น ดงันี  

1.1 การเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน  จากทีประชุมใหญ่ประจาํปีไดมี้

การแสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง นับตงัแต่มีการก่อตงัชมรมมาจนถึงปัจจุบนั การทาํงาน

บริหารชมรมมีผูท้าํหนา้ทีไม่กีคน จึงอยากให้มีคนทาํงานจริงและมีความพร้อมในการทาํงาน และ

เพือเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกคนอืนๆไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานเพือส่วนรวม และยงัเป็น

การพัฒนาระบบงานให้สามารถกระจายงานได้อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ และ

คณะกรรมการบริหารชมรมสามารถเป็นกระบอกเสียงสือความไปยงัสมาชิกคนอืนในชุมชนได้

ทวัถึงมากขึน เนืองจากการประชุมแต่ละครังของชมรมมีข้อจาํกดัทีสมาชิกชมรมมีเวลาว่างไม่

ตรงกนั จึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยมากทีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมกนัครบถว้นในแต่ละครัง  ทีประชุมจึง

มีข้อเสนอให้มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของชมรม จากเดิมมีจาํนวน  คน         

ใหเ้ป็นจาํนวน  คน โดยเพิมตวัแทนสมาชิกชมรม  คน ซึงมาจากตวัแทนเยาวชน และชาวบา้นใน

ชุมชน และเพิมทีปรึกษาชมรม จากเดิมมีจาํนวน  คน ซึงเป็นผูก่้อตงัชมรมให้เป็นจาํนวน  คน 

ได้แก่ ผูก่้อตงัชมรม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะช้างใต ้และนักวิชาการ จาํนวน  คน 

แสดงดงัแผนภูมิที  โครงสร้างการบริหารงานของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก (ช่วงปี พ.ศ.

-ปัจจุบนั) ดงันี 
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แผนภูมิที 5 โครงสร้างการบริหารงานของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก  

(พ.ศ. -ปัจจุบนั) 

 

 .  การเปลียนแปลงระบบหุน้ส่วน จากทีประชุมใหญ่ประจาํปีไดมี้การแสดงความ

คิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง การถือครองหุน้ส่วนของสมาชิกชมรมทีผา่นมา ทาํให้สมาชิกชมรมเขา้ใจได้

วา่คนมีเงินมากสามารถซือหุ้นไดม้าก และคนมีเงินนอ้ยสามารถซือหุ้นไดน้้อย และส่วนใหญ่คนที

ถือครองหุ้นส่วนน้อยเสียสละทาํงานเพือส่วนรวมมากกว่า ผลตอบแทนทีไดรั้บจึงอาจไม่ยุติธรรม 

จึงมีความคิดใหมี้การจดัระบบการถือครองหุน้ใหม่ในสัดส่วนทีทุกคนถือครองอตัราทีเท่ากนั ทงันีที

ประชุมได้มีมติร่วมกนัถึงการตอ้งศึกษาหาขอ้มูล เพือให้รู้ถึงขอ้ดีและขอ้เสีย  และการเกิดความ

ยุติธรรมแก่ทงัผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นใหม่ โดยให้คณะกรรมการบริหารชมรมศึกษาขอ้มูลและ

นาํเสนอทีประชุมในคราวต่อไป และเบืองตน้เพือเปิดโอกาสให้มีสมาชิกใหม่เขา้มาถือหุ้นมากขึน 

และให้ครัวเรือนทีไม่เคยเป็นสมาชิก สามารถสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ จึงกาํหนดให้สมาชิกใหม่ซือ

หุน้ไดไ้ม่เกิน 20 หุน้ และหากครัวเรือนเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ สามารถซือหุ้นเพิมเติมไดไ้ม่เกิน 20 หุ้น 

โดยใหสิ้ทธิครัวเรือนละ 1 คนเท่านนั 

  .  การเปลียนแปลงระบบเงินปันผล การจดัสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกทีผา่นมา

ในลกัษณะเงินปันผล เป็นการจดัสรรทีมุ่งตอบแทนเป็นตวัเงิน จึงมีความคิดเพิมการจดัสรรเพือการ          

จดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก โดยคณะกรรมการบริหารชมรมมีขอ้เสนอให้มีการปรับปรุงรายการใช้

จ่าย เพือจดัสรรเงินปันผลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชมรมมากขึน เป็นการจดัสรรเงินปัน

ประธาน ผูก่้อตงัและทีปรึกษา ทีปรึกษา (นายก อบต.) 

รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 

ผูจ้ดัการ 
ผช.เหรัญญิก 

ประชาคม ปกครองทอ้งถิน อสม. ผูสู้งอาย/ุแม่บา้น สมาชิกชมรม 

ผช.ผญ. 

สอบต. 

ผูสู้งอาย ุ

แม่บา้น 

2 คน 2 คน 2 คน 
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ผลในรอบปี ดว้ยการกนัเงินไวใ้ชใ้นปีถดัไป จากสัดส่วน 100% จดัสรรให้การบริหารจดัการ 25% 

(เงินเดือนผูจ้ดัการ ซ่อมแซมเรือ, ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมประจาํปี) 20% เขา้กองทุนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและสาธารณประโยชน์ต่างๆ 10% ค่าใช้จ่ายประชาสัมพนัธ์

ชมรม (จดังานนอกสถานทีและการศึกษาดูงาน) 5% เป็นสวสัดิการสังคม (ทุนการศึกษา เงิน

ช่วยเหลือผูสู้งอายุ ค่าฌาปนกิจศพ และ     ค่าเจ็บป่วย เบิกไดว้นัละ 50 บาท ไม่เกิน 7 วนั) ให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกจากภยัพิบติั (ไดรั้บเงินครัวเรือนละ 2,000 บาท) 5% เป็นเงินทุนสํารอง (เพือการ

ซือเรือและซ่อมเรือ) และ 35% เงินปันผลใหแ้ก่สมาชิกตามสัดส่วนการถือหุน้ 
 การสังเกต  (Observation) หลังจากผ่านการประชุมใหญ่ประจาํปี พบว่า ) การ

เปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน สมาชิกใหค้วามสนใจ เนืองจากไดเ้ปิดโอกาสให้คนใหม่เขา้

มาทาํงาน ซึงเป็นตวัแทนเยาวชนทีเรียนจบระดบัปริญญาตรี อาศยัและทาํงานอยูใ่นชุมชน เป็นคนที

เคยมีบทบาทการเป็นตวัแทนเยาวชนทาํกิจกรรมโครงการพฒันาเยาวชนของหน่วยงานภายนอก 

และมีส่วนร่วมการพฒันาของชุมชนมาอย่างต่อเนือง และสมาชิกทีเป็นตวัแทนชาวบ้าน  คน 

สามารถทาํหน้าทีสือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแก่สมาชิกชมรมได้เป็นอย่างดี ทาํให้สมาชิก

ชมรมทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดก้วา้งขวางมากขึน ) การเปลียนแปลง

ระบบหุ้นส่วน สมาชิกมีความคิดเห็นหลากหลาย ทงัทีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบัความคิดการ

เปลียนแปลงระบบหุ้นส่วนในสัดส่วนทีเท่าทนั  เพราะการให้สมาชิกมีสัดส่วนหุ้นทีเท่ากนั คนทีมี

อยูเ่ดิมรู้สึกวา่ไม่เป็นธรรม เมือซือหุน้ไปแลว้ และไดรั้บสิทธิมานานแลว้ การเทหุ้นส่วนแลว้จดัสรร

ทีเท่ากนั เป็นการลดสิทธิในการถือครองหุ้นของตน ในขณะทีคนมีสัดส่วนหุ้นนอ้ย อยากมีสัดส่วน

หุน้ทีมากขึน เพราะการจดัสรรใหม่ทีเท่ากนัเป็นโอกาสทีจะไดรั้บสิทธิในการถือครองหุ้นทีมากขึน

กวา่เดิม ) การเปลียนแปลงระบบเงินปันผล ดว้ยการจดัสรรเงินปันผลเพือสาธารณประโยชน์และ

สวสัดิการสังคมมากขึน ไดมี้ส่วนช่วยเหลือสมาชิกทีไดป้ระสบภยัจากธรรมชาติ  เป็นเงินช่วยเหลือ

ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมบา้นจากพายุฝน และการทีบุตรหลานไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนัศูนย์

เด็กเล็กของชุมชน ลว้นส่งผลใหร้ะบบเงินปันผลส่วนนีมีส่วนช่วยเหลือสมาชิกชมรมมากขึน  

 การสะท้อนผล (Reflection) การเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ การ

เปลียนแปลงระบบหุ้นส่วน และการจดัสรรเงินปันผล คณะกรรมการบริหารชมรมให้ดาํเนินการ

ตามความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ประจาํปี พ.ศ.  ต่อไป ในระหว่างปีให้คณะกรรมการ

บริหารชมรมศึกษาหาขอ้มูล เพือหาแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงาน ระบบหุ้นส่วน และ

ระบบเงินปันผลใหม่  และเมือมีขอ้มูลเพียงพอใหน้าํผลการศึกษาและการประเมินผลการดาํเนินการ
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ในช่วงทีผา่นมานาํเสนอทีประชุมใหญ่ประจาํปี เพือปรึกษาหารือกนัใหม่อีกครัง นบัว่าเป็นเรืองที

สมาชิกให้ความสําคญัอยา่งมาก เพือให้ชมรมสามารถพฒันาศกัยภาพการพึงตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้ง

พึงพาหน่วยงานภายนอก 

 

2.  กจิกรรมการทดลองจัดการทพีกัในชุมชน 

 ผลจากการประชุมกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

เพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน ขอ้ที  การเพิมกิจกรรมท่องเทียวของชมรม และขอ้ที  การ

ทดลองจดัการทีพกัในชุมชน ไดส่้งผลให้ทางคณะกรรมการบริหารชมรมมีความคิดการดาํเนินการ

ทดลองจดัการทีพกัในชุมชน ซึงไดจ้ดักิจกรรมจาํนวน 2 รอบ รอบที 1 เมือวนัที 13-16 กรกฎาคม 

2554 และรอบที 2 เมือวนัที 2-5 สิงหาคม 2555 ผลการดาํเนินกิจกรรมการทดลองจดัการทีพกัใน

ชุมชนสามารถสรุปการดาํเนินงานไดด้งันี 

 รอบท ี   กจิกรรมทดลองจัดการทพีกัในชุมชน   
 การวางแผน (Plan) จดัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร เป็นผูเ้ขา้พกัทีพกัในชุมชน จาํนวน 30 คน เขา้พกัในบา้นของคณะกรรมการบริหารชมรม 

จาํนวน 10 หลงั โดยจดัส่งรายชือผูเ้ขา้พกัเพือแบ่งแยกเพศเดียวกนัเขา้พกับา้นหลงัเดียวกนั จดัให้เขา้

พกัหลงัละ -  คน และไดแ้จง้ให้กลุ่มผูเ้ขา้พกัจดัเตรียมชุดสําหรับใส่ทาํบุญ และเตรียมของทาํบุญ

มาให้พร้อม โดยให้กลุ่มผูเ้ขา้พกัมีเวลาศึกษาชุมชน วิถีชีวิตของชาวบา้น และการอยูอ่าศยัของบา้น

ชาวบา้น  และใหผู้เ้ขา้พกัสะทอ้นความรู้สึกของการพกับา้นชาวบา้นทีไม่ไดเ้ตรียมการหรือปรุงแต่ง

เพือรองรับนกัท่องเทียวในวนัสุดทา้ยก่อนกลบั ส่วนผูเ้ป็นเจา้บา้นใหส้ะทอ้นความรู้สึกของการมีคน

นอกเขา้มาพกั เพือร่วมกนัถอดบทเรียนและตดัสินใจวา่ควรทาํกิจกรรมทีพกัในชุมชนหรือไม่  

 การปฏิบัติ (Action) กลุ่มผูเ้ขา้พกัไดรั้บฟังการบรรยายจากผูน้าํชุมชนให้รู้ถึงวิถีชีวิต 

วฒันธรรมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้นไดใ้ห้ความรู้เกียวกบั

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน แล้วจึงมีการจดัแบ่งกลุ่มคนเข้าบ้านพกั โดยเจ้าบ้านได้รับการ

แนะนําตวัจากประธานชมรม และเป็นผูน้ําพาผูเ้ข้าพกัไปยงับา้นพกั กลุ่มผูเ้ขา้พกัได้ใช้ชีวิตใน

บา้นพกัชาวบา้นศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติชาวสวนและชาวประมง และรับประทานอาหารพืนบา้นร่วมกบั

เจ้าบ้าน  นอกจากนีย ังได้ร่วมกิจกรรมทําบุญในวันอาสาฬหบูชาร่วมกับเจ้าบ้าน  และทาง

คณะกรรมการบริหารชมรมไดก้ล่าวตอ้นรับและบอกกล่าวให้คนในชุมชนไดรู้้ถึงการมีแขกมาเยือน

ในชุมชน และในช่วงเย็นวนัสุดท้ายของการพกัในชุมชน เจ้าบ้านแต่ละหลังได้รวมตัวกันจัด
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ทาํอาหารเยน็ร่วมกนั โดยใช้ทีทาํการประชาคมหมู่บา้นเป็นทีทาํอาหารและรับรองผูเ้ขา้พกัแต่ละ

หลงัมารับประทานอาหารเยน็พร้อมกนั  

 การสังเกต (Observation)  ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ไดส้ะทอ้นถึงความประทบัใจในการพกั
บา้นชาวบา้น สัมผสัได้ถึงวิถีชีวิตของชาวบา้น ซึงจะมากน้อยอยู่ทีการไดส้อบถามและพูดคุยกบั

เจา้ของบา้น การเขา้พกัในบา้นชาวบา้นเหมือนวา่ตนเป็นลูกหลานคนหนึง ไดค้วามเป็นกนัเอง ได้

รับประทานอาหารทอ้งถินเต็มที มีทีนอนสะดวกสบาย บรรยากาศแบบชุมชนทีมีความเรียบง่าย 

ในขณะทีผูเ้ขา้พกัส่วนหนึงไม่รู้วา่จะวางตวัอยา่งไร ไม่มีโอกาสไดพู้ดคุย เพราะเจา้บา้นจะจดัเตรียม

อาหาร และไม่ไดรั้บประทานร่วมกนั ส่วนเจา้บา้นส่วนใหญ่คิดวา่ไม่ยุง่ยากหรือลาํบาก เนืองจากไม่

ตอ้งจดัเตรียมอะไรเป็นพิเศษ เคยกินเคยอยู่แบบใด นกัท่องเทียวตอ้งเรียนรู้ตามให้ได ้ เจา้บา้น

บางส่วนไม่รู้จะวางตวัอย่างไร ไม่รู้จะพูดอะไร กลวัพูดผิด ไม่กลา้และรู้สึกอาย เพราะคนมาเขา้พกั

มาจากเมืองและเป็นนกัศึกษาทีมีความรู้ และมีความกงัวลใจกลวัผูเ้ขา้พกัรับประทานอาหารแบบ

ทอ้งถินไม่ได ้ 

 การสะท้อนผล (Reflection) คณะกรรมการบริหารชมรมส่วนหนึงมีความพร้อมรับคน

เขา้พกั เนืองจากไม่มีความยุ่งยากในการจดัเตรียมอาหารและทีพกั เนืองจากมีผูเ้ขา้พกัไม่กีคน แต่

ประสบปัญหากิจกรรมทีเจ้าบ้านแต่ละหลังมาทาํอาหารร่วมกัน มีความยุ่งยากและใช้เวลามาก 

เนืองจากตอ้งทาํอาหารในปริมาณมาก และตอ้งมีความพร้อมในอุปกรณ์รับประทานอาหาร ดงันนั

หากผูเ้ขา้พกัมีกิจกรรมทีตอ้งรับประทานอาหารร่วมกนั ให้แต่ละบา้นทาํอาหารปินโตมารวมกนั ให้

เตรียมอุปกรณ์รับประทานอาหารตามจาํนวนของผูเ้ขา้พกัมาเอง โดยไม่ตอ้งมีใครมารับผิดชอบหลกั 

ซึงเป็นการลดภาระงานส่วนกลางของชมรม ส่วนการจะทาํทีพกัในชุมชนหรือไม่ ยงัไม่สามารถหา

ขอ้สรุปได ้เนืองจากเป็นจุดเริมตน้ของการทดลอง และเจา้บา้นเป็นเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการบริหาร

ชมรม จึงตอ้งหาโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้มาเป็นผูเ้ขา้พกัและร่วมสะทอ้นผลในครังต่อไป 
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ภาพที  ผูเ้ขา้พกัทาํกิจกรรมทาํบุญในวนัอาสาฬหบูชาร่วมกบัเจา้บา้น 

 

 รอบท ี   กจิกรรมทดลองจัดการทพีกัในชุมชน   
 การวางแผน (Plan) จดัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร เป็นผูเ้ขา้พกัทีพกัในชุมชน จาํนวน  คน เขา้พกัในบา้นของคณะกรรมการบริหารชมรม

และสมาชิกของชมรม จาํนวน 17 หลงั โดยจดัส่งรายชือผูเ้ขา้พกัเพือแบ่งแยกกลุ่มเพศเดียวกนัเขา้พกั

ในบา้นหลงัเดียวกนั จดัให้เขา้พกัหลงัละ -  คน เขา้พกัร่วมกบัเจา้บา้น เรียนรู้วิถีชีวิตวฒันธรรม

ของคนในชุมชน โดยกาํหนดให้วนัสุดทา้ยของการอยูใ่นชุมชนให้ผูเ้ขา้พกัร่วมสะทอ้นความรู้สึก

ต่อการจัดการทีพักในชุมชน และทางคณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผูส้อบถามเจ้าบ้านถึง

ความรู้สึกของการรับคนนอกเขา้พกัทีบา้น  เพือรวบรวมขอ้มูลทงัหมดมาถอดบทเรียนและตดัสินใจ

วา่ควรทาํกิจกรรมทีพกัในชุมชนหรือไม่ 

 การปฏิบัติ (Action) คณะกรรมการบริหารชมรมไดชี้แจงต่อสมาชิกชมรมในทีประชุม

ประชาคมไดรู้้ถึงวตัถุประสงคข์องการทดลองจดัการทีพกัในชุมชน และขออาสาสมคัรรับคนเขา้พกั

ตามความพร้อมและความเต็มใจของสมาชิกชมรม ทาํให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิก

ชมรมยนิดีใหค้วามร่วมมือ จาํนวน  คน วนัแรกทีกลุ่มผูเ้ขา้พกัมาถึงไดรั้บฟังการบรรยายจากผูน้าํ

ชุมชนให้รู้ถึงวิถีชีวิต วฒันธรรมและความเป็นอยูข่องคนในชุมชน ประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้น

ไดใ้หค้วามรู้เกียวกบัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน แลว้จึงมีการจดัแบ่งกลุ่มคนเขา้บา้นพกั โดยเจา้

บา้นไดรั้บการแนะนาํตวัจากประธานชมรม และเป็นผูน้าํพาผูเ้ขา้พกัไปยงับา้นพกั การมาตอ้นรับ
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ของเจา้บา้นดูเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกนัเองมาก โดยกลุ่มผูเ้ขา้พกัมีเวลามากใน

การไดใ้ชชี้วติในบา้นพกัชาวบา้นเพือศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในชุมชน     

 การสังเกต (Observation)  เจา้บา้นบางคนรู้สึกไดถึ้งความไม่พร้อมรับคนเขา้มาพกั 

วางตวัไม่ถูกวา่ควรใหค้วามสนิทสนมมากนอ้ยแค่ไหน และไม่รู้วา่จะชวนคุยหรือตอบคาํถามทีผูเ้ขา้

พกัซกัถามอย่างไร บางส่วนมีความกงัวลใจว่าจะไดรั้บการตาํหนิหรือไม่พอใจในอาหารและทีพกั  

เนืองจากเคยทาํอยา่งไรก็ทาํอยา่งนนัตามทีคณะกรรมการบริหารไดร้้องขอ ส่วนหนึงรู้สึกวา่ไม่เป็น

เรืองยากในการรองรับผูเ้ขา้พกั รู้สึกสนุก ไดพู้ดคุยบอกเล่าเรืองราว ทาํให้ไม่เหงา  ส่วนผูเ้ขา้พกัได้

สะทอ้นถึงความประทบัใจทีไดมี้โอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมจริงๆ  ทีไม่ไดส้ร้างขึนมาเพือ

การท่องเทียว ได้สัมผสัถึงวฒันธรรมทีแตกต่างจากสังคมเมืองในปัจจุบนั เมือมีขอ้สงสัยหรือ

ซกัถามเจา้บา้นจะตอบขอ้คาํถามอยา่งตงัใจ และเล่าเรืองราวความเป็นมาของชุมชนไดอ้ยา่งละเอียด  

เจา้บา้นมีอธัยาศยัดี มีความเป็นมิตร ความเป็นกนัเอง มีการดูแลเรืองอาหารการกินเป็นอยา่งดี และ

ไดมี้การทาํอาหารร่วมกนั ทาํใหรู้้สึกเหมือนเป็นลูกหลานจริง และไดมี้โอกาสเรียนรู้หลายอยา่ง เช่น 

การแกะปู แกะกงัและการประกอบอาหาร และการนุ่งผา้ถุง เป็นตน้  

 การสะท้อนผล (Reflection) ผูเ้ขา้พกัมีขอ้เสนอแนะอยากให้ชมรมมีการศึกษา ทดลอง 

วิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสีย เพือเปรียบเทียบ และนาํมาเป็นแนวทางหรือนาํมาพฒันาการท่องเทียว 

และควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบต่างๆ ทีจะตามมาจากการตดัสินใจ และคณะกรรมการบริหาร

ชมรมมีความคิดเห็นว่าการทาํกิจกรรมนีจะดาํเนินการต่อไปหรือไม่ยงัไม่มีขอ้สรุป คงตอ้งมีการ

พูดคุยกันต่อไป และต้องใช้เวลาในการทดลองเพือประเมินผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนืองจาก

คณะกรรมการบริหารชมรมไดน้าํบทเรียนจากชุมชนขา้งเคียง ทีตดัสินใจทาํกิจกรรมทีพกัในชุมชน 

ส่งผลให้คนในชุมชนตอ้งเปลียนแปลงวิถีชีวิต จากชาวประมงมาเป็นเจา้บา้นคอยตอ้นรับและดูแล

นกัท่องเทียวทีเขา้มาเกือบทุกวนั เปลียนแปลงจากวิถีชีวิตทีอยู่อยา่งเงียบสงบเป็นส่วนตวัมาเป็นวิถี

ชีวติทีเร่งรีบ และใชชี้วติกบัคนแปลกหนา้อยูต่ลอดเวลา มาเป็นสิงเตือนใจวา่หากเลือกทาํกิจกรรมนี

ในชุมชน คนในชุมชนจะยอมรับการเปลียนแปลงหรือไม่ แต่ทงันีในเบืองตน้จากการทดลองทาํ

กิจกรรมนีถึง  ครัง อาจพอมีขอ้สรุปว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่  ชมรมจะสามารถทาํกิจกรรมนีได้

อย่างสบายใจ ด้วยการไม่เน้นการสร้างรายได้ แต่ให้ความสําคญัต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่

นกัศึกษา ดงันนัอาจพอรับไดห้ากเป็นการเขา้มาพกัเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาทีตอ้งการศึกษาวิถีชีวิตของ

ชุมชนอยา่งแทจ้ริงเท่านนั โดยมีเงือนไขวา่เจา้บา้นไม่ตอ้งปรับเปลียนวิถีชีวิตของตนเอง และไม่ตอ้ง

จดัเตรียมอะไรใหม่ เจา้บา้นอยู่อาศยัอย่างไรผูเ้ขา้พกัตอ้งปรับตวัให้ได้  และเพือให้ไดข้อ้สรุปที
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ชดัเจนในอนาคตควรมีการทดลองจดักิจกรรมพร้อมประเมินผลกระทบต่อการเปลียนแปลงวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน 

 

 3.  กจิกรรมกระตุ้นจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมแก่คนในชุมชน 

 ผลจากการประชุมกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

เพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน ขอ้  การกระตุน้การมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมของสมาชิกชมรม ได้ส่งผลให้ทางคณะกรรมการบริหารชมรมมีความคิดทาํ

กิจกรรมกระตุน้จิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้มแก่คนในชุมชน  ซึงไดจ้ดักิจกรรมจาํนวน 2 รอบ รอบที 1 

ระหวา่งวนัที 13-16 กรกฎาคม 2554 และรอบที 2 ระหวา่งวนัที 2-5 สิงหาคม 2555 สามารถสรุปการ

ดาํเนินงานไดด้งันี 

 รอบท ี  กจิกรรมกระตุ้นจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมแก่คนในชุมชน  
 การวางแผน (Plan) มีผูร่้วมกิจกรรม จาํนวน 30 คน ซึงเป็นกลุ่มเดียวกบัการทดลองเขา้

พกับา้นพกัในชุมชน  โดยจดัใหมี้คนนอกเขา้มาทาํกิจกรรมสาธารณะดว้ยการพฒันาหมู่บา้นร่วมกบั

คณะกรรมการบริหารชมรม และเจา้บา้นทีเขา้พกั เพือกระตุน้ความตระหนกัความร่วมมือการทาํงาน

เพือส่วนรวมแก่ชาวบ้านในชุมชน และปลูกจิตสํานึกการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน โดย

คณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผูก้าํหนดกิจกรรมและจดัเตรียมอุปกรณ์ และประสานแจง้ให้ผูร่้วม

กิจกรรมเตรียมถุงมือและชุดกนัฝนมาให้พร้อม และหลงัจากร่วมดาํเนินกิจกรรมแลว้ให้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมไดส้ะทอ้นถึงความรู้สึกของการร่วมกิจกรรม และให้ชาวบา้นทวัไปสะทอ้นถึงความรู้สึก 

เพือคณะกรรมการบริหารชมรมจะไดป้ระเมินความสาํเร็จของกิจกรรม  

 การปฏิบัติ (Action) คณะกรรมการบริหารชมรม จดัเตรียมปุ๋ย ถุงใส่ขยะ มีดตดัหญา้

ใหแ้ก่กลุ่มผูร่้วมกิจกรรม  โดยผูร่้วมกิจกรรมไดท้าํงานพฒันาหมู่บา้นร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร

ชมรม และ   เจา้บา้นทีเขา้พกั ดว้ยการถอนหญา้บริเวณขา้งทางซึงเป็นทางเขา้หมู่บา้น ใส่ปุ๋ยบาํรุง

ตน้ไมซึ้งเป็นไมป้ระดบัตลอดเส้นทางเขา้หมู่บา้น ขุดลอกคลองในชุมชนซึงมีตน้หญา้ขึนสูง และ

เก็บขยะบริเวณโดยรอบชุมชน ท่ามกลางฝนทีตกตลอดเวลา  

 การสังเกต (Observation)  ผูร่้วมกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เคยทาํงานพฒันาร่วมกบัชาวบา้น
มาก่อน การไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมทาํให้รู้สึกภูมิใจและประทบัใจความร่วมมือของชาวบา้น และได้

เป็นส่วนหนึงของการทาํงานเพือประโยชน์แก่ชุมชน ส่วนหนึงรู้สึกวา่ทาํไดไ้ม่เต็มทีเพราะมีฝนตก
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ตลอดเวลา  อุปกรณ์ตดัหญา้ทีชุมชนจดัเตรียมไวใ้ห้มีปริมาณไม่เพียงพอ และไม่มีอุปกรณ์ในการ

ช่วยถอนหญา้ทาํใหต้อ้งใชมื้อดึงถอนหญา้  สําหรับชาวบา้นทวัไปบางส่วนไม่รู้วา่กลุ่มนีเป็นใครมา

ทาํอะไร พอรู้วา่เป็นกลุ่มนกัศึกษาทีเขา้มาทาํกิจกรรมเพือชุมชน ต่างสะทอ้นถึงความรู้สึกเสียดายที

ไม่ไดม้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาร่วมกบันกัศึกษา ชาวบา้นส่วนหนึงไดเ้ห็นคนจาํนวนมากมา

ทาํกิจกรรมในชุมชนแลว้รู้สึกวา่หมู่บา้นคึกครืนดี  และรู้สึกดีทีมีคนมาช่วยทาํความสะอาดหมู่บา้น 

และอยากให้มีกิจกรรมแบบนีอีก  ส่วนคณะกรรมการบริหารชมรมมองว่าเป็นกิจกรรมทีดี ทีมีคน

ขา้งนอกเขา้มาทาํงานพฒันาในชุมชน จะไดมี้ส่วนกระตุน้ให้คนในชุมชนทาํงานเพือส่วนรวม ซึง

ประธานชมรมคาดหวงัว่า จะเกิดขอ้สงสัยขึนในชุมชน ทาํไมคนขา้งนอกตอ้งมาทาํอะไรในชุมชน

ของเราและอาจส่งผลให้คนในชุมชนได้คิดต่อว่า  “คนขา้งนอกมาทาํในชุมชนเรา แล้วเราจะไม่

ช่วยกนัทาํหรืออยา่งไร”  

 การสะท้อนผล (Reflection) การทาํกิจกรรมช่วงฤดูฝนทาํให้ไม่สามารถทาํกิจกรรมได้

เต็มที และอาจทาํให้ผูร่้วมกิจกรรมไม่สบายได้  การจดักิจกรรมลกัษณะนีในครังต่อไปอาจตอ้ง

ประเมินสภาพอากาศก่อนกาํหนดวนัทาํกิจกรรม และทางคณะกรรมการบริหารชมรมตอ้งจดัเตรียม

อุปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอแก่ผูร่้วมกิจกรรม และควรมีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้

ชาวบา้นไดร่้วมกิจกรรมพฒันาชุมชนพร้อมกบักลุ่มนกัศึกษา  

 

 
ภาพที  ผูเ้ขา้พกัทาํกิจกรรมพฒันาหมู่บา้น (รอบที ) 
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 รอบท ี   กจิกรรมกระตุ้นจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมแก่คนในชุมชน  
  การวางแผน (Plan)  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน  คน คณะกรรมการบริหารชมรมเป็น     

ผูก้าํหนดกิจกรรมและจดัเตรียมอุปกรณ์ และประสานแจง้ให้ผูร่้วมกิจกรรมเตรียมถุงมือและชุดกนั

ฝนมาให้พร้อม และหลงัจากร่วมดาํเนินกิจกรรมแลว้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดส้ะทอ้นถึงความรู้สึก

ของการร่วมกิจกรรม และให้ชาวบา้นทวัไปสะทอ้นถึงความรู้สึก เพือคณะกรรมการบริหารชมรม

จะไดป้ระเมินความสาํเร็จของกิจกรรม 

  การปฏิบัติ (Action) คณะกรรมการบริหารชมรม จดัเตรียมปุ๋ย ถุงใส่ขยะ มีดตดัหญา้ 

อุปกรณ์ใชขุ้ดดิน และเครืองตดัหญา้ โดยเครืองตดัหญา้ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้ของกิจการนากุง้ 

นาํมาให้ชุมชนไดใ้ชช้วัคราว และเขา้ร่วมตดัหญา้ในครังนีดว้ย โดยผูร่้วมกิจกรรมไดท้าํงานพฒันา

หมู่บา้นร่วมกบัคณะกรรมการบริหารชมรม เจา้บา้นทีเขา้พกั และสมาชิกชมรม ดว้ยการถอนหญา้

บริเวณขา้งทางซึงเป็นทางเขา้หมู่บา้น ใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ไมซึ้งเป็นไมป้ระดบัตลอดเส้นทางเขา้หมู่บา้น     

ขดุลอกคลองในชุมชนซึงมีตน้หญา้ขึนสูง เก็บขยะบริเวณโดยรอบชุมชน และพายเรือคายคัเก็บขยะ

โดยรอบป่าโกงกาง 

  การสังเกต (Observation)  ชาวบา้นส่วนใหญ่รู้ว่ากลุ่มคนเหล่านีเป็นใครมาทาํอะไร              

มีบางส่วนไดร่้วมกิจกรรมในครังนี และการทาํกิจกรรมกบัคนนอกรู้สึกสนุกดี ผูร่้วมกิจกรรมชอบ

ซกัถามหลายเรือง และเห็นวา่หลายคนคงไม่เคยทาํกิจกรรมลกัษณะนีมาก่อน แต่ไดเ้ห็นความพยาม

ทีจะช่วยกนัถอนหญา้กนัอยา่งเตม็ที มองวา่กิจกรรมนีจะมีส่วนทาํให้ชุมชนสะอาดและสวยงามมาก

ขึน และมีส่วนทาํให้คนในชุมชนไดตื้นตวั ไดรู้้สึกวา่เราตอ้งทาํชุมชนของเราให้ดีกวา่นี เพราะกลุ่ม

คนทีเขา้มาพฒันาหมู่บา้นเป็นคนขา้งนอกทีเห็นความสําคญั คนในชุมชนย่อมตอ้งให้ความสําคญั

มากกวา่ และร่วมแรงทาํงานพฒันาชุมชนให้สภาพแวดลอ้มสะอาด สวยงาม และตอ้งร่วมกนัดูแล

รักษาทรัพยากร ธรรมชาติให้คนนอกไดภู้มิใจและชืนชมในความสามารถของคนในชุมชน สําหรับ

กลุ่มผูร่้วมกิจกรรมส่วนใหญ่คิดเห็นวา่เป็นกิจกรรมทีไม่ไดมุ้่งหวงัผลประโยชน์ ทาํแลว้รู้สึกสบาย

ใจจากการไดท้าํในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตวัเอง ส่วน

หนึงมีความคิดอยากนํารูปแบบกิจกรรมนีไปพฒันาบ้านเกิดของตัวเอง และคาดหวงัว่าการ

อาสาสมคัรทาํการเก็บขยะร่วมกบัคนในชุมชน  อาจทาํให้คนในชุมชนไดร่้วมกนัตระหนกัถึงการ

อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และไดมี้ส่วนสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัคนในชุมชน  

  การสะท้อนผล (Reflection) คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นประโยชน์ของการทาํ

กิจกรรมนีอย่างมาก การจดักิจกรรมนีในครังที  แมช้าวบา้นจะมาร่วมกิจกรรมนอ้ย แต่ถือวา่เป็น

จุดเริมตน้ของการกระตุน้ให้คนในชุมชน ซึงเป็นสมาชิกของชมรมนาํเทียวพืนบา้นไดต้ระหนกัถึง

พลงัของคนในชุมชนในการจดัการและดูแลสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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ของชุมชนร่วมกนั และเพือให้การจดักิจกรรมนีเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้ในการจดักิจกรรม

กระตุน้จิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้มแก่คนในชุมชนครังต่อไป  ควรจดัให้ตรงกบัวนัพฒันาของหมู่บา้น 

ซึงมีการจดัทาํทุกวนัที 15 ของเดือน เพือให้เกิดบรรยากาศการทาํงานพฒันาทีคนในชุมชนและคน

นอกไดท้าํงานร่วมกนั คาดว่าจะส่งผลดีต่อการกระตุน้การมีส่วนร่วมในการแสดงพลงัของความ

ร่วมมือของคนในชุมชนมากยงิขึน 

 

 
ภาพที  ผูเ้ขา้พกัทาํกิจกรรมพฒันาหมู่บา้น (รอบที ) 

 

4.  กจิกรรมการเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT ให้แก่สมาชิกชมรม 

 ผลการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันา

ชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน ขอ้ที  การสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกชมรม คณะกรรมการ

บริหารชมรมจึงมีความคิดเชิญผูน้าํการท่องเทียวจากชุมชนต่างๆ ซึงเป็นชุมชนในเครือข่ายการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน เขา้มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลียนความรู้ร่วมกบัสมาชิกชมรม 

เพือเปิดโลกทศัน์ และทาํความเขา้ใจการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆมากขึน และ

เป็นการเปิดโอกาสให้ผูน้าํชุมชนไดเ้รียนรู้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ร่วมกิจกรรม

และใหส้ะทอ้นถึงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ รวมถึงขอ้เสนอแนะแก่ชมรม  เพือนาํไปคิดวิเคราะห์

และกาํหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทียวของชมรมในอนาคต ซึงไดด้าํเนินงาน 2 รอบ รอบที 1 

ระหวา่งวนัที 8-10 พฤศจิกายน 2555 และ รอบที  ระหวา่งวนัที -  สิงหาคม  สามารถสรุป

การดาํเนินงานไดด้งันี 
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 รอบท ี  กจิกรรมเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT  

 การวางแผน (Plan ) การสร้างการเรียนรู้ผ่านกรณีชุมชนตวัอย่างด้านการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชน เพือสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกชมรม ซึงไม่มีโอกาสไดไ้ปศึกษาดูงาน

ชุมชนภายนอก เป็นการนาํความรู้มาสู่ชุมชน โดยทีปรึกษาชมรมไดแ้นะนาํชุมชนผาหมอน  จงัหวดั

เชียงใหม่ซึงเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุ มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมทีแตกต่างจากชุมชนสลกัคอกซึงเป็นป่า

โกงกางและทะเล ในขณะทีชุมชนผาหมอนมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ป่าและภูเขา เป็นชุมชนทีมีความโดดเด่นและสามารถเป็นแบบอยา่งทีดีในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนผา่นงานวจิยัเพือทอ้งถิน  

 การปฏิบัติ (Action) แกนนาํชุมชนผาหมอน  จงัหวดัเชียงใหม่ นาํเสนอผา่นสือภาพและ

ตวัหนังสือ  ถ่ายทอดประสบการณ์การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน และการนาํงานวจิยัเพือทอ้งถินเป็นเครืองมือการรวมคนร่วมเรียนรู้และจดัการตนเอง ภายใต้

ทุนทีชุมชนมีอยู่ และไดเ้ปิดโอกาสการแลกเปลียนเรียนรู้กนัระหว่างผูน้าํเสนอและผูฟั้ง โดยสรุป

สาระสําคญัของการนําเสนอพบว่า  ชุมชนผาหมอนสามารถเป็นตวัอย่างทีดีแก่ชุมชนทีเริมทาํ

ท่องเทียว ดว้ยการใชก้ารวิจยัเพือทอ้งถินมาเป็นเครืองมือรวมกลุ่มคนทาํงานในชุมชน และพฒันาสู่

การรวมกลุ่มจดัทาํท่องเทียวโดยชุมชนขึน โดยแกนนาํของชุมชนไดผ้า่นประสบการณ์การเรียนรู้ทาํ

การวิจยักบันกัวิชาการจากภายนอกมาก่อน  ทาํให้กลุ่มแกนนาํการท่องเทียวของชุมชนผาหมอนมี

ฐานความรู้ในการดาํเนินการวิจยั  จึงไดท้าํการวิจยัเพือคน้หาทุนของชุมชน เพือให้ทุนของชุมชน

เป็นตวักาํหนดกิจกรรมการท่องเทียวของชุมชนผาหมอน  ซึงนบัวา่เป็นจุดเริมตน้ทีดีของการดึงคน

เขา้มามีส่วนร่วมตงัแต่การก่อตงักลุ่มท่องเทียวผาหมอน  

 ชุมชนผาหมอนเป็นชุมชนชาวปกาเกอญอ อาศยัอยู่ในพืนทีของอุทยานแห่งชาติอิน

ทนนท์      วิถีชีวิตมีความผูกพนักับทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ชุมชนเลือกทาํ

กิจกรรมทีสะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของชุมชน ซึงมีวิถีชีวิตอิงธรรมชาติและมีวฒันธรรมชาติพนัธ์ุ

ทีเขม้แข็ง ชุมชนผาหมอนจึงมีกิจกรรมท่องเทียว ไดแ้ก่  กิจกรรมบา้นพกัโฮมสเตย ์กิจกรรมเดินป่า

ศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมร่วมพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆของชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู้การทาํนาขนับนัได การแสดงการเล่นดนตรี และการได้รับประทานอาหาร

พนืบา้นของชาวปกาเกอญอ  
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 ดว้ยความกงัวลว่าชุมชนจะไดรั้บผลกระทบจากการท่องเทียว ชุมชนผาหมอนจึงมีการ

กาํหนดขอ้พึงปฏิบติัของนักท่องเทียว โดยได้มีการให้ขอ้มูลผ่านสือต่างๆ และการอธิบายแก่

นกัท่องเทียวทุกครังก่อนเขา้มาทาํกิจกรรมในชุมชน ไดแ้ก่  ความเคารพไม่ลบหลู่ดูถูกกฎระเบียบ

ประเพณีความเชือของหมู่บา้น การดูแลรักษาและไม่ทาํลายสิงสาธารณะประโยชน์ในชุมชน  ห้าม

นาํสิงเสพติดเขา้มาในหมู่บา้น หา้มประพฤติไปทางชูส้าว และกระทาํอนาจาร การแต่งกายให้มิดชิด  

หา้มส่งเสียงดงั  หา้มเล่นการพนนั หา้มก่อเรืองทะเลาะววิาท รักษาความสะอาด ทิงขยะในทีทิง และ

นกัท่องเทียวตอ้งบาํรุงสมทบกองทุนอนุรักษ์สิงแวดลอ้มของชุมชน เป็นจาํนวนเงิน 20 บาท/ครัง/

คน 

 การสังเกต (Observation)  สมาชิกชมรมให้การตอ้นรับแกนนาํชุมชนผาหมอนดว้ยการ
จดัทาํอาหารทะเล และรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั มีการพูดคุยทกัทายกนัอยา่งเป็นกนัเอง ตลอด

การนําเสนอสมาชิกชมรมให้ความสนใจตังใจฟังอย่างมาก มีการเปิดโอกาสให้ซักถามและ

แลกเปลียนกนัอยา่งเตม็ที สมาชิกส่วนหนึงสะทอ้นถึงความรู้สึกดีใจทีมีผูน้าํชุมชนจากภาคเหนือมา

เยยีมเยือน และมาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ทาํให้ไดค้วามรู้ใหม่ ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรม

ชาติพนัธ์ุชาวปกาเกอญอ และใหค้วามสนใจอยา่งมากในการทาํนาขนับนัได ซึงเป็นเรืองแปลกและ

ใหม่ในการเรียนรู้ของสมาชิกชมรม นอกจากนีการจดักิจกรรมให้คนนอกได้เข้าร่วมกิจกรรม

ท่องเทียวของชมรม และให้ช่วยสะทอ้นความคิดเห็นต่างๆ เป็นประโยชน์อยา่งยิงให้สมาชิกชมรม

เกิดการเรียนรู้ การเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนนอกชุมชน แล้วนาํความคิดนนัมาปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกบัชุมชนของตนเอง  

 การสะท้อนผล (Reflection) สมาชิกชมรมอยากให้มีการจดักิจกรรมลกัษณะนีต่อไป

อย่างต่อเนือง และควรจดัช่วงเวลาให้แกนนาํชุมชนทีเขา้มาในชุมชนสลกัคอกไดศึ้กษาเรียนรู้วิถี

ชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน และร่วมทาํกิจกรรมท่องเทียวของชุมชน เพือให้สามารถช่วย

ประเมินผลและสะทอ้นผลในสิงทีชุมชนควรไดพ้ฒันาต่อไป และหากเป็นไปไดค้วรจดักิจกรรมนี

ในช่วงวนัที  ของเดือน หลงัจากการประชุมประชาคมหมู่บา้น เพือให้สมาชิกเขา้ร่วมเรียนรู้มาก

ขึน 
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ภาพที   กิจกรรมการเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT ชุมชนผาหมอน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 รอบท ี  กจิกรรมเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT  

 การวางแผน (Plan ) ทีปรึกษาชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกจดัโครงการศึกษาเรียนรู้

ชุมชนทีมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนในพืนทีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้แก่นกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรขึน และเพือเปิดโอกาสให้ประธานชมรมไดเ้ปิดโลกทศัน์มากขึน จึง

ขอให้ประธานชมรมเข้าร่วมเรียนรู้ และให้มีบทบาทในการสะท้อนมุมมองและความคิดเห็น

หลงัจากไดศึ้กษาดูงานในแต่ละพืนที พร้อมให้สรุปบทเรียนความรู้สําคญัทีไดรั้บเพือนาํไปใช้ใน

การพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกในอนาคต  

 การปฏิบัติ (Action) ประธานชมรมไดเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงาน  ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนห้วย

ฮ่อม ชุมชนแม่ลาน้อย และชุมชนเมืองปอน ซึงเป็นชุมชนของชาวชาติพนัธ์ุ และมีการนําการ

ท่องเทียวมาเป็นเครืองมือพฒันาชุมชน ไดร่้วมกิจกรรมท่องเทียว และพกับา้นพกัในชุมชน ในช่วง

เยน็เขา้ร่วมกิจกรรมสรุปสิงทีไดรั้บ และใหค้วามคิดเห็นในแง่มุมต่างๆร่วมกบันกัศึกษา 

 การสังเกต (Observation)  ประธานชมรมฯ ไดส้ะทอ้นถึงความประทบัใจทีไดม้าเรียนรู้

ชุมชนชาวชาติพนัธ์ุทีมีวถีิชีวติผกูพนักบัทรัพยากรธรรมชาติป่าเขา มีวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ ซึง

มีความแตกต่างจากชุมชนสลกัคอกทีมีวิถีชีวิตผกูพนักบัป่าชายเลนและทะเล วฒันธรรมไม่มีความ

เด่นชดัเหมือนชุมชนของภาคเหนือ  
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 จากการศึกษาชุมชนห้วยฮ่อม ชาวปกาเกอญอ พบว่า เป็นชุมชนทีมีผลิตภณัฑ์โดดเด่น 

ไดแ้ก่ ผา้ทอขนแกะ และกาแฟควัสด ทาํใหไ้ดแ้ง่คิดวา่ การจะทาํอะไรขาย เลือกทาํขายสิงทีโดดเด่น

ของชุมชน และไม่จาํเป็นตอ้งทาํอะไรมากนกัก็สามารถสร้างรายไดที้ทาํใหอ้ยูอ่ยา่งพอเพียง และการ

ทีแกนนําชุมชนห้วยฮ่อมได้พยายามบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในรางวลัทีชุมชนได้รับ ทาํให้มี

ความคิดวา่ การไดรั้บรางวลัเป็นเรืองดีทีทาํให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน แต่การพยายาม

สือสารเพือใหค้นฟังยอมรับมากจนเกินไป ไม่ไดส้ร้างคุณค่าทีรู้สึกประทบัใจดว้ย ทาํให้ตอ้งกลบัมา

ทบทวนตนเองว่า ชุมชนสลกัคอกไดรั้บรางวลัมากมาย ทีผ่านมาไดมี้การพูดในลกัษณะนีหรือไม่ 

และคิดวา่จะไม่พูดถึงรางวลัทีไดรั้บ แต่จะให้ความสําคญัของการจะทาํอยา่งไรให้รักษามาตรฐาน

ของตน และคุณค่าทีคนอืนมอบใหไ้วไ้ดย้าวนานไดอ้ยา่งไร  

 การศึกษาชุมชนบ้านดง ชาวละวา้ พบว่า เจ้าบา้นมีความเป็นกนัเอง การพูดบอกเล่า

เรืองราวต่างๆ ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง สร้างความประทบัใจมาก แต่อาจมีความไม่แน่ใจถึง

ความเหมาะสมหรือไม่ เนืองจากแต่ละบ้านได้นําเสือผ้าเก่า ซึงมีความเชือมีเรืองราวมาให้

นกัท่องเทียวไดล้องสวมใส่ ในขณะทีนกัท่องเทียวรู้สึกถึงความไม่เหมาะสม เพราะความเขา้ใจแต่

เดิมมองว่าเป็นของศกัดิสิทธิ จึงเกิดความคิดว่า หากตอ้งการให้นกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้เพียงการได้

เห็นและมีการเล่าเรืองราวน่าจะเพียงพอ หรือหากให้นักท่องเทียวได้สองสวมใส่ถ่ายรูป อาจทาํ

ขึนมาใหม่เพือไม่ใหน้กัท่องเทียวรู้สึกอึดอดัใจ   

 การศึกษาชุมชนเมืองปอน ชาวไทใหญ่ พบวา่ มีการจดัการทีพกัในชุมชนไดดี้ กาํหนด

ชัดเจนว่าบา้นแต่ละหลังรับได้ไม่เกินกีคน มีการจดัทาํปินโตของแต่ละบา้นมาให้นักท่องเทียว

รับประทานร่วมกนั เกิดบรรยากาศมหกรรมอาหารปินโต และมีกิจกรรมท่องเทียวหลากหลาย เช่น 

เยียมชมตลาดเช้า วดัเก่า พิพิธภณัฑ์ การทาํขนมขา้วตอกปัน การทาํกุบไต เป็นตน้ และพบปัญหา

บทบาทมคัคุเทศกน์าํเทียวทียงัไม่มีความรู้มากพอ และวธีิการสือสารไม่สามารถสร้างความสนใจได ้ 

ทาํให้สิงทีอยากรู้ไม่ได้คาํตอบ ส่วนนีจึงมีความสําคญัทีตอ้งพฒันาเพือให้นักท่องเทียวสามารถ

เรียนรู้วถีิชีวติและวฒันธรรมทีแปลกใหม่ไดอ้ยา่งเขา้ใจ  

 ระหวา่งการเดินทางกลบัไดมี้การนดัพบกบัแกนนาํชุมชนผาหมอน จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง

เคยมาให้ความรู้แก่คนในชุมชนสลกัคอก ในกิจกรรมเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT ซึงจดักิจกรรม

ระหวา่งวนัที 8-10 พฤศจิกายน 2555 ส่งผลให้นบัจากนนัแกนนาํชุมชนไดมี้การสือสารพูดคุยและ
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แลกเปลียนความรู้มาอย่างต่อเนือง โดยการสือสารผ่านทางผูจ้ดัการชมรม ซึงเป็นตวักลางการ

สือสารผา่นทางเฟสบุ๊ค (facebook : ชุมชนสลกัคอก เกาะชา้ง ตราด และ facebook : Inthanon Dek 

Doi) การนดัพบกนัดว้ยการนาํของฝากจากทะเล มาแลกของฝากซึงเป็นขา้วไร่จากดอยอินทนนท ์

ครังนีทาํใหเ้กิดบรรยากาศการเป็นเครือข่ายชุมชนการท่องเทียวโดยชุมชนในลกัษณะหนึง 

 

 
ภาพที   การสร้างความสัมพนัธ์เครือข่ายชุมชนการท่องเทียวโดยชุมชน 

 

 การสะท้อนผล (Reflection) ประธานชมรมไดมี้ความคิดจดัโครงการศึกษาดูงานให้แก่

คณะกรรมการบริหารชมรม เพือให้กลุ่มผูน้าํไดมี้โอกาสศึกษาเรียนรู้และนาํความรู้มาพฒันาชุมชน   

สลกัคอก เช่น เรียนรู้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ความมนัคงทางอาหาร พลงังานทดแทน เป็น

ตน้ คาดวา่ปลายปี 2556 นี จะไปศึกษาดูงานชุมชนผาหมอนซึงแกนนาํชุมชนไดเ้คยชกัชวนมาตงัแต่

ปีทีแลว้ โดยจะขอปรึกษาทีปรึกษาชมรมอีกครังหนึงก่อนการตดัสินใจกาํหนดกิจกรรม 
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ภาพที   ประธานชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกศึกษาเรียนรู้ชุมชน CBT จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

5.  กจิกรรมอาสาช่วยเหลอืผู้ประสบภัยนําท่วม 
  กิจกรรมอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม  เป็นกิจกรรมทีคณะกรรมการบริหารชมรม

ไดร่้วมกนัคิดขึนมาเฉพาะหน้า อนัเป็นผลมาจากสถานการณ์ความรุนแรงของนาํท่วมในพืนทีภาค

กลาง ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ทีผ่านมา ส่งผลให้คนในชุมชนคอยติดตาม

ข่าวสารจากสือโทรทศัน์ ไดเ้ห็นภาพข่าวการให้ความช่วยเหลือดว้ยการบริจาคสิงของและอาหาร

ให้แก่ผูป้ระสบภยั และมีภาพกลุ่มคนจาํนวนมากอาสาเขา้ไปทาํงานให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ในขณะทีคนในชุมชนได้มีการพูดคุย การ

แสดงออกถึงการเห็นใจและอยากมีส่วนช่วยเหลือตามกาํลงัทีทาํได ้คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมี

ความคิดจดัทาํกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วมขึน สามารถสรุปผลการดาํเนินงานได้

ดงันี 

  การวางแผน  (Plan) การตดัสินใจนําความรู้การทาํจุลินทรียบ์อล ซึงเป็นความรู้ที

องค์การบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน (องค์การมหาชน) หรือเรียกว่า 

อพท. เขา้มาส่งเสริมให้ชมรมทาํจุลินทรียบ์อล หรือเรียกว่าดาสตา้บอล (DASTA Ball) เพือการ

บาํบดันาํเสียในชุมชนทีมีแหล่งท่องเทียว นบัตงัแต่ปี พ.ศ.  สมาชิกชมรมไดจ้ดัทาํดาสตา้บอล 

และทดลองใชใ้นแหล่งนาํเสียของชุมชน พบวา่ ดาสตา้บอลมีประสิทธิภาพในการปรับสภาพนาํเสีย

ให้ดีขึนได ้คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีความคิดในการขอความร่วมมือจากสมาชิกชมรมไดมี้

ส่วนร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภาวะนาํท่วมในพืนทีภาคกลาง ทีกาํลงัไดรั้บผลกระทบเรืองนาํ
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เน่าเสีย        ดว้ยการทาํดาสตา้บอลส่งผา่นหน่วยงานต่างๆ เพือกระจายดาสตา้บอลให้แก่ชุมชนใน

พนืทีต่างๆ  

การปฏิบัติ (Action) ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ.  คณะกรรมการ

บริหารชมรมและสมาชิกชมรมได้ใช้ช่วงเวลาว่างจากภารกิจงานประจาํ ร่วมกนัปันดาสตา้บอลที

ศูนยก์ารเรียนรู้การบริหารจดัการสิงแวดลอ้มภายในชุมชนสลกัคอก และไดท้ยอยจดัส่งไปบริจาคยงั

สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ผา่นทีวา่การอาํเภอเกาะชา้ง และสํานกังานจงัหวดัตราด รวมทงัไดมี้การจดัทาํ

ดาสตา้บอลเพิมเติมตามการสังผลิตจากองคก์ารบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอยา่ง

ยงัยืน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ทีตอ้งการนาํดาสตา้บอลทีทางชมรมจดัทาํขึนไป

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภาวะนําท่วม ช่วงเวลาดงักล่าวสามารถผลิตได้เป็นจาํนวนประมาณ 

120,000 ลูก  

การสังเกต (Observation)  สมาชิกชมรมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการผลิตดาสตา้บอลเกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจทีไดมี้โอกาสแสดงออกถึงความเอืออาทรต่อคนทีเดือดร้อน ตามกาํลงัทีสามารถ

ทาํได ้ส่วนหนึงรู้สึกวา่วิกฤตความรุนแรงจากนาํท่วมของพืนทีภาคกลาง จะสามารถผา่นไปไดห้าก

คนไทยไดมี้ส่วนช่วยเหลือกนั การให้ความช่วยเหลือไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเงินเท่านนั แต่สามารถให้

ความช่วยเหลือได้หลายวิธีการอยู่ทีชุมชนแต่ละแห่งมีทุนอะไรอยู่บ้าง แล้วนํามาใช้ให้เป็น

ประโยชน์  นอกจากนีการไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัไดท้าํใหค้นในชุมชนมีความสามคัคีกนัมากขึน และ

เกิดบรรยากาศทีคนในชุมชนอาสาทาํงานเพือส่วนรวม และการทีสมาชิกชมรมได้ร่วมกนัผลิต

ดาสตา้บอลตามการสังซือของหน่วยงานภายนอก ไดมี้ส่วนสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่สมาชิกชมรม 

การสะท้อนผล (Reflection) ดว้ยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผูเ้ดือดร้อนจากภยัธรรมชาติ 

ทาํให้สมาชิกชมรมไดข้อให้ทางคณะกรรมการบริหารชมรม นาํปัญหาและความตอ้งการช่วยเหลือ

จากชุมชน ทีประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เขา้ทีประชุมประชาคมหมู่บา้นเพือพิจารณาหาทางให้

ความช่วยเหลือตามศกัยภาพทีชุมชนพอช่วยเหลือ และการขออาสาสมคัรมาร่วมกนัทาํประโยชน์

เพือสังคมเพือร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเนือง   
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 . กจิกรรมเรียนรู้เท่าทนัสภาพอากาศ 

 กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสภาพอากาศ เป็นกิจกรรมทีคณะกรรมการบริหารชมรมมี

ความคิดเพิมเติมจากแนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอก

อยา่งยงัยนื     ซึงไดมี้การกาํหนดและดาํเนินการไปแลว้หลายกิจกรรม ซึงกิจกรรมนีเป็นผลสืบเนือง

จากกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม  ซึงคณะกรรมการบริหารชมรมมีความคิดเห็น

ร่วมกนัถึงภยัพิบติัทีเกิดจากธรรมชาติทีมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นแก่

ประชาชนเป็นอย่างมาก ดงันันหากคนในชุมชนสามารถรู้ถึงการเปลียนแปลงของสภาพอากาศ

ล่วงหน้า จะส่งผลดีต่อการเตรียมตวัเฝ้าระวงั และการป้องกนัเพือลดความรุนแรงของผลกระทบที

จะตามมา สามารถสรุปผลการดาํเนินงานไดด้งันี 

 รอบท ี1  กจิกรรมเรียนรู้เท่าทนัสภาพอากาศ 

 การวางแผน  (Plan) การแสวงหาและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารหลายช่องทาง เพือให้

สามารถรู้สภาพอากาศล่วงหน้าทีอาจกระทบต่อชุมชนสลกัคอก เพือให้มีขอ้มูลเบืองตน้ก่อนการ

ตดัสินใจรับนักท่องเทียวเขา้มาดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวในชุมชน ซึงบางส่วนมีการโทรมา

สอบถามล่วงหน้า และเพือให้มีขอ้มูลแจง้ข่าวสารไปยงัสมาชิกชมรมซึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ประมงไดใ้ชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจก่อนออกเรือลงทะเล  

 การปฏิบัติ (Action) ประธานชมรมและผูจ้ดัการชมรม เป็นผูรั้บผิดชอบหลักการ

จดัระบบการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใหไ้ดห้ลายช่องทาง  เบืองตน้ใชว้ิธีการติดตามข่าวสารทางโทรทศัน์

และวิทยุ และได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ด้านการพยากรณ์

อากาศ  ราย ซึงเป็นบุคคลในเครือข่ายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน โดยใช้วิธีการให้ไดข้อ้มูล

การพยากรณ์อากาศผ่านการโทรศพัทส์อบถามขอ้มูล ขอ้มูลทีไดรั้บแต่ละครังซึงมีช่องทางการได้

ขอ้มูลหลายทางนนั ผูจ้ดัการชมรมเป็นผูท้าํหน้าทีนาํขอ้มูลมาคดักรอง และทาํการวิเคราะห์เพือให้

ไดข้อ้สรุปในแต่ละครังก่อนการตดัสินใจการจดักิจกรรมท่องเทียวของชมรม และกรณีทีขอ้มูลที

ไดรั้บมีความชดัเจนทีอาจส่งผลกระทบแก่ชาวประมงในชุมชน หรืออาจเกิดภาวะนาํป่าไหลหลาก

ในชุมชน ไดด้าํเนินการดว้ยการแจง้ข่าวสารแก่คนในชุมชนเพือช่วยกระจายข่าวสารให้ทวัถึง ดว้ย

การสือสารผา่นดว้ยปากต่อปากแก่คนในชุมชน  
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 การสังเกต (Observation)  สมาชิกชมรมไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากผูจ้ดัการชมรมผา่นการ
บอกต่ออย่างต่อเนือง สมาชิกชมรมส่วนหนึงได้เห็นถึงความสําคัญของการได้รู้ข่าวสารการ

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เพือการเตรียมตวัจดัเก็บข้าวของและดูแลบา้นเรือนไม่ให้ได้รับความ

เสียหายหากมีพายุฝน นาํป่าไหลหลาก และสมาชิกส่วนหนึงทีเป็นชาวประมงเกิดความมนัใจมาก

ขึนในการออกเรือ และการลดความเสียงในการออกเรือ สมาชิกชมรมตระหนกัถึงการพยากรณ์

อากาศบางครังจะคลาดเคลือนไปบา้งเนืองจากเป็นการให้ขอ้มูลปรากฏการณ์ทีมีความน่าจะเป็น ทาํ

ให้สมาชิกชมรมเรียนรู้ทีจะนาํขอ้มูลมาไตร่ตรองร่วมกบัภูมิปัญญาทอ้งถินในการดูสภาพอากาศ

ก่อนการติดสินใจออกเรือลงทะเลในแต่ละครัง นอกจากนียงัช่วยลดความเสียงหรือการสร้างความ

ไม่ประทบัใจแก่นกัท่องเทียวทีคาดหวงัทาํกิจกรรมท่องเทียวในขณะทีสภาพอากาศไม่เอืออาํนวย  

 การสะท้อนผล (Reflection) การศึกษาพยากรณ์อากาศดว้ยการดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ และ

โทรศพัทส์อบถามผูเ้ชียวชาญ อาจไดข้อ้มูลไม่ทนัตามความตอ้งการ ซึงข่าวสารทางโทรทศัน์และ

วทิย ุ  มีขอ้จาํกดัทีตอ้งคอยติดตามอยา่งต่อเนือง การโทรสอบถามผูเ้ชียวชาญมีขอ้จาํกดัของช่วงเวลา

ทีผูเ้ชียวชาญอาจไม่สะดวกและไม่พร้อมใหข้อ้มูล คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีความคิดเพิมช่อง

ทางการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดร้วดเร็วและทนัเวลามากขึน  

 รอบท ี2  กจิกรรมเรียนรู้เท่าทนัสภาพอากาศ 

 การวางแผน (Plan ) คณะกรรมการบริหารชมรม มีแผนจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม

การติดตงัระบบอินเตอร์เน็ต เพือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยการเขา้เวปไซด์กรมอุตุนิยมวิทยา เพือดู

การพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาต่างๆ และการติดตามเฟสบุ๊คของผูเ้ชียวชาญซึงเป็นทีปรึกษาชมรม 

ทีคอยใหข้อ้มูลพยากรณ์อากาศทวัไปของประเทศไทย และการพยากรณ์อากาศพืนทีวกิฤต เป็นตน้  

  การปฏิบัติ (Action) ผูจ้ดัการชมรมไดจ้ดัซือคอมพิวเตอร์พกพา จาํนวน  เครือง และ

ติดตงัเครืองส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในทีทาํการชมรมนาํเทียวพืนบ้านสลกัคอก ทาํให้แต่ละวนั

ผูจ้ดัการชมรมทาํหนา้ทีเขา้เวปไซดก์รมอุตุนิยมวทิยา และไดส้ร้างเฟสบุ๊คชือ “ชุมชนสลกัคอก เกาะ

ช้าง ตราด” เพือคอยติดตามขอ้มูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากเฟสบุ๊คผูเ้ชียวชาญ และขอให้

ผูเ้ชียวชาญส่งขอ้มูลเขา้เฟสบุ๊คของชมรมในกรณีทีชุมชนสลกัคอกจะได้รับผลกระทบและตอ้ง

เตรียมการเฝ้าระวงั  ซึงเป็นช่องทางหนึงในการรวบรวมขอ้มูลก่อนการตดัสินใจสือสารขอ้มูลไปยงั

สมาชิกชมรมต่อไป 
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 การสังเกต (Observation)  สมาชิกชมรมเกิดความมนัใจขอ้มูลข่าวสารการพยากรณ์
อากาศมากขึน เนืองจากผูจ้ดัการชมรมไดว้ิเคราะห์มาจากหลายแหล่งขอ้มูล ซึงค่อนขา้งแม่นยาํและ

การติดตงัสัญญาณอินเตอร์เน็ตในทีทาํการชมรมไดส่้งผลให้กลุ่มผูน้าํชุมชน ซึงกาํลงัศึกษาต่อใน

ระบบการศึกษานอกโรงเรียนไดเ้ขา้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ทาํรายงาน และเยาวชนใน

ชุมชนเขา้มานังทาํงาน และเล่นเกมส์โดยเฉพาะวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์ซึงเป็นความคาดหวงัของ

คณะกรรมการบริหารชมรมทีเยาวชนเหล่านีจะไดซึ้มซบัแนวทางการจดัการท่องเทียวของชมรมไป

บา้งไม่มาก็นอ้ย 

 การสะท้อนผล (Reflection) การศึกษาขอ้มูลการพยากรณ์อากาศจากเฟสบุ๊คผูเ้ชียวชาญ 

ผูจ้ดัการชมรมจะรับข้อมูลการบอกกล่าวข้อมูลเท่านัน ในขณะทียงัไม่มีความรู้ในการดูแผนที

พยากรณ์อากาศประกอบให้เกิดความเข้าใจมากขึน ดังนันผูจ้ดัการชมรมควรได้รับโอกาสใน

การศึกษาเรียนรู้การดูแผนทีพยากรณ์อากาศจากผูเ้ชียวชาญ เพือให้สามารถอธิบายรายละเอียดให้

สมาชิกชมรมไดเ้รียนรู้เพิมเติม  
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ภาพที   การติดตามสภาพอากาศจากผูเ้ชียวชาญ 
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7.  กจิกรรมการผลติพลงังานทดแทนในชุมชน 

ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ไดรั้บการสนบัสนุนความรู้และงบประมาณจากองคก์าร

บริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอยา่งยงัยืน (องคก์ารมหาชน) เพือส่งเสริมให้ชุมชน

เป็นตน้แบบแหล่งท่องเทียวโลวค์าร์บอน โดยชมรมเห็นถึงประโยชน์ทีช่วยเสริมภาพลกัษณ์ชุมชน

ท่องเทียวทีคํานึงถึงสิงแวดล้อม  และให้ความสําคัญกับการทําการท่องเทียวทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม ดว้ยการทดลองผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานลม  ซึงเป็นพลงังาน

สะอาด และพลังงานทางเลือกทีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชมรมทีทาํการท่องเทียวเพือการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม คณะกรรมการบริหารชมรมจึงใช้โอกาสนีในการ

เรียนรู้ และทดลองดาํเนินการผลิตพลงังานทดแทนในทีทาํการของชมรม  และประเมินความคุม้ค่า

ก่อนการขยายผลใหส้มาชิกชมรมไดผ้ลิตพลงังานทดแทนไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือน ซึงไดด้าํเนินการ

มาเป็นระยะเวลาเกือบ  ปี และปัจจุบนัไดข้ยายผลไปสู่สมาชิกชมรมส่วนหนึง และคาดหวงัว่าใน

อนาคตจะขยายผลไประดบัหมู่บา้นและตาํบล สามารถสรุปผลการดาํเนินงานไดด้งันี 

รอบท ี   กจิกรรมผลติพลงังานทดแทนในชุมชน  

การวางแผน (Plan ) การทดลองการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานลม ซึงไดรั้บการสนบัสนุนความรู้และงบประมาณจากองคก์ารบริหารการพฒันา

พืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน (องค์การมหาชน) จาํนวน 75,  บาท และจากทีปรึกษา

ชมรม นายพิทยา หอมไกรลาศ จาํนวน ,  บาท โดยเลือกใชส้ถานทีตงัของชมรมติดตงัอุปกรณ์

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย ์ เพือใหช้มรมสามารถผลิตไฟฟ้าใชเ้อง เป็นการ

ทดลองดาํเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป และหากไดผ้ลดีคุม้ค่าเป็นทีประจกัษ์ ชมรมมีแผนในการ

เผยแพร่ความรู้ และความคุม้ค่าให้สมาชิกชมรม หากสมาชิกชมรมมีความประสงค์ในการติดตงั

อุปกรณ์ผลิตพลงังานสะอาด ทางชมรมมีแนวทางการประสานงานบริษทัเอกชนให้เขา้มาดาํเนินการ

ติดตงั 

การปฏิบัติ (Action) ทางชมรมไดใ้ห้บริษทัเอกชนเขา้มาติดตงัอุปกรณ์ผลิตพลงังาน

ทดแทน  ระบบ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ซึงเป็นแหล่งพลังงานหลัก และพลังงานลม เป็น

พลงังานเสริมหากช่วงวนัมีแดดน้อย และมีลมแรง โดยเชือมโยงเขา้เครืองเก็บพลงังานหรือหรือ

แบตเตอรี จาํนวน  แบตเตอรี ซึงสามารถเก็บไฟฟ้าไดท้งัหมดไม่เกิน ,  วตัตต่์อวนั  และไดท้าํ
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การยกเลิกการใชไ้ฟฟ้าระบบเดิม และเปลียนระบบใหม่เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

และพลงังานลมแทน 

การสังเกต (Observation) โดยเฉลียหนึงวนัทางชมรมสามารถผลิตไฟฟ้าได้วนัละ

ประมาณ 1,000 วตัต ์ ซึงมีปริมาณเพียงพอต่อการใชไ้ฟฟ้าของชมรม ซึงมีอุปกรณ์ไฟฟ้า ไดแ้ก่ พดั

ลม กระติกนาํร้อน คอมพิวเตอร์ หลอดไฟในห้องนาํ และทีทาํการชมรม นอกจากนียงัใชไ้ฟฟ้าให้

แสงสว่างบริเวณดา้นหนา้ทีทาํการชมรม และสถานทีจอดรถของชมรม การผลิตไฟฟ้าทาํให้ชมรม

ไม่เสียค่าใชจ่้ายชาํระค่าไฟฟ้ารายเดือนแต่อย่างใด สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและติดตามผล

ความคุม้ค่าของการผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทน มีการเขา้มาดูและสอบถามรายละเอียด และเริมมีการ

พูดคุยถึงความคุ้มค่าทีมีการเสียค่าใช้จ่ายน้อย และมีส่วนสําคัญในการไม่สร้างกระทบต่อ

สิงแวดลอ้ม รวมถึงการมีความสงสัยในการดูแลรักษาอุปกรณ์เพือใหมี้การใชอ้ยา่งคุม้ค่ามากขึน  

การสะท้อนผล (Reflection) คณะกรรมการบริหารชมรมไดพ้ยายามศึกษาหาความรู้

เพิมเติมการดูแลรักษาอุปกรณ์สําหรับผลิตพลงังานทดแทน และนาํความรู้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิก

ชมรมผา่นทีประชุมประชาคม เพือใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินติดตงัอุปกรณ์เพือผลิตไฟฟ้าใชใ้น

ครัวเรือน        ซึงเป็นการขยายผลของการทดลองใช้ในทีทาํการชมรมซึงไดผ้่านการประเมินถึง

ความคุม้ค่าทงัค่าใช้จ่าย และการเป็นส่วนหนึงของสังคมทีไม่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์เพิมใน

ประเทศ  

รอบท ี   กจิกรรมผลติพลงังานทดแทนในชุมชน  

การวางแผน (Plan ) คณะกรรมการบริหารชมรมมีความคิดเห็นตรงกนัถึงความคุม้ค่า 

เห็นประโยชน์ในระยะยาวทีทาํให้ชุมชนไดเ้ป็นส่วนหนึงของการร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม ด้วยการใช้พลงังานทดแทนทีเป็นพลงังานสะอาด แทนการใช้ไฟฟ้าแบบเดิมที

กระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีได้สร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

ขณะทีปัจจุบนัชุมชนประสบปัญหาตามถนนภายในชุมชนไม่มีแสงสว่าง เนืองจากไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชาํรุดและไม่ไดมี้การแกไ้ขมาเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมี

แผนติดตงัไฟฟ้าพลงังานทดแทนตามเสาไฟฟ้าในชุมชน  

การปฏิบัติ (Action) คณะกรรมการบริหารชมรมไดท้าํการปรึกษาบริษทัเอกชน การ

ผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์พือใชใ้ห้แสงสวา่งตามถนนในชุมชน โดยทางบริษทัเอกชนได้
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แนะนาํให้จดัทาํแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็ก ซึงมีแบตเตอรีขนาดเล็กเก็บพลงังานไฟฟ้า  สามารถส่ง

พลงังานไฟฟ้าไปยงัหลอดไฟให้สามารถมีแสงสวา่งได ้ซึงอาจมีขอ้จาํกดัของระดบัของแสงสวา่งที

ไม่เหมือนแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าเดิม  โดยคิดค่าใชจ่้ายทงัอุปกรณ์และการติดตงัชุดละประมาณ 

,  บาท ทางบริษทั เอกชนได้ทาํการติดตงัอุปกรณ์ตามเสาไฟฟ้าเดิมทีหลอดไฟฟ้าชาํรุด ตาม

ถนนสายหลกัของหมู่บา้น รวมถึงหนา้วดั และหนา้โรงเรียน และทางชมรมเป็นฝ่ายรวบรวมจาํนวน

ครัวเรือนทีมีความประสงค์ในการติดตงัอุปกรณ์  และประสานงานติดต่อบริษทัเอกชน จดัซือและ

ติดตงัอุปกรณ์เพือผลิตพลงังานสะอาดตามความตอ้งการและความพร้อมของแต่ละครัวเรือน  

การสังเกต (Observation)  ปัจจุบนัถนนในชุมชนมีแสงสว่างมากขึน ดว้ยการติดตงั

ทงัหมดจาํนวน  จุด  และชุมชนมีการติดตงัอุปกรณ์ผลิตพลงังานทดแทนทีบา้นของประธาน

ชมรม และผูใ้หญ่บา้น เป็นจาํนวน  ครัวเรือน เพือเป็นบา้นนาํร่อง ส่งผลให้มีหลายครัวเรือนให้

ความสนใจมากขึน  
การสะท้อนผล (Reflection) ชมรมมีแผนการขยายผลการติดตงัอุปกรณ์ให้แก่สมาชิก

ครัวเรือนต่างๆมากขึน ในช่วงนีจะทาํการทดลองใช้เพือประเมินความคุม้ค่าให้ชดัเจน โดยเฉพาะ

ความคงทนของแบตเตอรี เนืองจากหากเห็นผลทีชดัเจนจะไดรั้บการยอมรับโดยง่ายจากชาวบา้น 

และไดข้อใหช้าวบา้นช่วยตรวจสอบความสวา่งของไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก เพือให้ชาวบา้นเริม

มีส่วนร่วม และเป็นจุดเริมตน้ของการเรียนรู้เกียวกบัพลงังานทางเลือก โดยจะมีการติดตงัเพิมใน

พนืทีของชุมชน จาํนวน  จุด ดว้ยงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษ

เพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน (องค์การมหาชน)  ซึงเป็นโครงการทีมุ่งหวงัให้ชุมชนสลกัคอกเป็น

ชุมชนตวัอยา่งของการใชพ้ลงังานทดแทน 
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ภาพที 29  สถานทีติดตงัอุปกรณ์ผลิตพลงังานทดแทนในชุมชน 
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บทท ี  

ผลการพฒันา 
รูปแบบการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพอืการพฒันาชุมชนอย่างยงัยนื 

 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชน

อย่างยงัยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลักคอก จงัหวดัตราด มีวตัถุประสงค์การพฒันารูปแบบการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ซึงรูปแบบนีเชือวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดจ้ริง และสามารถเป็นแนวทางใหแ้ก่ชุมชนต่างๆทีตอ้งการศึกษาเรียนรู้ จึงไดมี้การพฒันารูปแบบการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื ดงันี 

1. การจดัทาํและรับรองรูปแบบโดยคณะกรรมการบริหารชมรมและผูว้ิจยั  รูปแบบทีสร้าง

ขึนจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารชมรมและผูว้ิจยั ไดผ้่านการศึกษาและวิเคราะห์การ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ซึงสะทอ้นถึงแนวทางการจดัการการ

ท่องเทียวของชุมชนสลกัคอก เพือให้การท่องเทียวสามารถเป็นส่วนหนึงในการพฒันาชุมชนไดอ้ย่าง

ยงัยืน โดยรูปแบบนีคณะกรรมการบริหารชมรมและผูว้ิจยัไดร่้วมกนัพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ถึง

ความเป็นจริง ความถูกตอ้งอย่างละเอียด และความสอดคล้องของหลกัการและเป้าหมายการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื  

2. การพฒันารูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ/ผูมี้ความรู้เฉพาะและผูว้ิจยั  รูปแบบทีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริหารชมรมและผูว้ิจยั ได้นาํเขา้สู่การพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้

ความรู้เฉพาะดา้นการท่องเทียวและการพฒันาชุมชน ได้แก่  คุณภราเดช พยฆัวิเชียร ประธานมูลนิธิ

สถาบันการท่องเทียวโดยชุมชน ทีปรึกษาสถาบันการท่องเทียวโดยชุมชน และอดีตผูว้่าการการ

ท่องเทียวแห่งประเทศไทย, คุณพจนา สวนศรี ผูอ้าํนวยการสถาบนัการท่องเทียวโดยชุมชน, คุณสุเทพ 

เกือสังข์ ผูอ้าํนวยการสํานักการท่องเทียวโดยชุมชน องค์การบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการ

ท่องเทียวอย่างยงัยืน(องค์การมหาชน), คุณสมโภชน์ วาสุกรี ปราชญ์ทอ้งถินจงัหวดัตราด, คุณพิทยา 
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หอมไกรลาส ผูก่้อตงัและทีปรึกษาชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก, ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตศกัดิ พุฒจร 

นกัวชิาการผูเ้ชียวชาญดา้นการท่องเทียวโดยชุมชน และผูว้ิจยั เป็นผูร่้วมกนัวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้

ของรูปแบบทีสามารถเป็นแนวทางการจดัการท่องเทียวให้กบัชุมชนต่างๆ การวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที

ชุมชนจะไดรั้บจากรูปแบบ และการให้คาํแนะนาํเพือการพฒันารูปแบบให้เหมาะสมกบัเงือนไขและ

ปัจจยัทงัภายในและภายนอกชุมชนอนัจะทาํให้การท่องเทียวสามารถนาํไปสู่การพฒันาชุมชนอย่าง

ยงัยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 จากรูปแบบการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลักคอกอย่างยงัยืน 

สามารถนาํมาวเิคราะห์และจดัทาํรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน 

เป็นองค์ความรู้ทีชุมชนต่างๆทีทาํการท่องเทียว สามารถนําไปเป็นแนวทางการพฒันาการจัดการ

ท่องเทียวชุมชนของตนให้เป็นส่วนหนึงของการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน ผลการศึกษาประกอบดว้ย  

ส่วน ดงันี  

ส่วนที   จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่ง

ยงัยนื 

ส่วนที   รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

ส่วนที   ปัจจยัและเงือนไขการนาํรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนอยา่งยงัยนืไปใชป้ระโยชน์ 

 

  
ภาพที   การประชุมเพือพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

เพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 
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ส่วนท ี   จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนเพอืการพฒันาชุมชนอย่างยงัยนื 
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เป็นการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้มีผล

สนับสนุนและเป็นองค์ประกอบหนึงของการพฒันาชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน

โดยรวมอยา่งยงัยนื 

  

ส่วนท ี   รูปแบบการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนเพอืการพฒันาชุมชนอย่างยงัยนื 
  รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน มีองค์ประกอบ

สาํคญั ไดแ้ก่ หลกัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เป้าหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน กระบวนการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน กระบวนการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน การประเมินผลการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายสาํคญัเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื ปัจจยัและเงือนไขของ

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน สรุปดงัแสดงในแผนภูมิที 6 ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

  หลกัการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน  
หลกัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จาํแนกออกเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ

กลุ่ม การจดัการผูน้าํกลุ่ม การจดัการสมาชิกกลุ่ม การจดัการทรัพยากรการท่องเทียว และการจดัการ

ชุมชน มีดงันี 

1. การบริหารจัดการกลุ่ม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน  

มีหลกัการในการบริหารจดัการกลุ่ม เพือเป็นแนวทางการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง ดงันี 

1.1 การกาํหนดเป้าหมาย  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนใหเ้ป็นเครืองมืออนุรักษแ์ละ

ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สร้างรายไดเ้สริม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การดาํรง

รักษาและสร้างความภาคภูมิใจวถีิชีวติดงัเดิมของชุมชน การทาํให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ สร้างการ

เรียนรู้การเปลียนแปลงและการพฒันา สร้างชุมชนเขม้แข็งสามารถเลือกรับและปฏิเสธการสนบัสนุน

จากหน่วยงานภายนอก 

1.2 การกาํหนดบทบาทหน้าทีผูน้าํกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม มีความชัดเจน สร้างความ

เขา้ใจร่วมกนั เน้นการมีส่วนร่วมทาํหน้าทีเพือให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจา้ของกลุ่ม ให้การทาํหน้าที

สามารถหนุนเสริมการจดัการท่องเทียวเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด  
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1.3 การจดัการทรัพยากรเพือจดักิจกรรมการท่องเทียว มีการตดัสินใจเลือกกิจกรรม

การท่องเทียวใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรการท่องเทียวทีชุมชนมีอยู ่

1.4 การจดัการและการกระจายผลประโยชน์ มีการกาํหนดวิธีการจดัการและการ

กระจายผลประโยชน์ตามความตอ้งการร่วมของสมาชิกกลุ่ม 

1.5 การจดัการเรียนรู้ภายในกลุ่มและเครือข่ายสังคม มีการสร้างการเรียนรู้ระหว่าง

ผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม รวมทงัเรียนรู้กบัชุมชนหรือองคก์รภายนอกให้เป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ เพือ

การพฒันาคน กลุ่ม สังคม และชุมชน 

1.6 การเชือมโยงการท่องเทียวสู่การพฒันาชุมชน มีการกาํหนดแนวทางการมีส่วน

ร่วมกบัชุมชน ให้การท่องเทียวเป็นส่วนหนึงของการพฒันาชุมชน และประสานกบัหน่วยงานทอ้งถิน 

เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เพือใหก้ารพฒันาเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. การจัดการผู้นํากลุ่ม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน        

มีหลกัการในการจดัการผูน้าํกลุ่ม เพือเป็นแนวทางการเตรียมคนทาํหนา้ทีบริหารจดัการกลุ่ม ดงันี 

2.1 ทีมาของผูน้าํ  กลุ่มผูน้าํมาจากตวัแทนกลุ่มสังคมในชุมชน เป็นการผสมผสาน

ความรู้ความสามารถของบุคคลหลายสาขาเขา้ดว้ยกนั ให้การกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการกลุ่มมี

ความหลากหลายความคิด ส่งผลต่อการไตร่ตรองทีรอบด้าน รอบคอบก่อนการตดัสินใจการดาํเนิน

กิจกรรมของกลุ่ม และการท่องเทียวสามารถเชือมโยงสู่การพฒันากลุ่มสังคมในชุมชน ในทางกลบักนั

การทีกลุ่มผูน้าํซึงเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มสังคมในชุมชน ไดส่้งผลให้การมีส่วนร่วม

ไม่ใช่เพือการท่องเทียวดา้นเดียว แต่เพือเชือมโยงประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อกลุ่มของตน 

ส่งผลทาํใหก้ารท่องเทียวสามารถเป็นเครืองมือสู่การพฒันาชุมชน 

2.2 คุณลักษณะของผูน้ํากลุ่ม มีความสําคญัต่อการบริหารจดัการกลุ่มให้สามารถ

บรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนด และดาํเนินการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม คุณลกัษณะที

สาํคญัของผูน้าํกลุ่ม มีดงันี 
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2.2.1 การมีภาวะผูน้าํ  ผูน้าํแต่ละบุคคลมีความคิดของตนเอง พร้อมร่วมระดม

ความคิดและแลกเปลียนความคิดเห็น กลา้โตแ้ยง้ด้วยเหตุผล ให้แง่คิดและการเตือนสติ และยอมรับ

ความคิดเห็นทีแตกต่างเพือใหไ้ดข้อ้สรุปของส่วนรวม 

2.2.2 การมีทกัษะนาํการประชุม ผูน้าํกลุ่มมีวิธีการนาํเสนอขอ้มูลให้สมาชิก

เขา้ใจโดยง่าย กระชบั เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามขอ้สงสัย และแสดงความคิดเห็น การสรุปประเด็น

นาํไปสู่การตดัสินใจทีเหมาะสม   

2.2.3 การเป็นนกัอนุรักษ ์ผูน้าํกลุ่มมีฐานคิดเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ส่งผลต่อการคิดและตดัสินใจดาํเนินการต่างๆ ไม่ขดักบั

เป้าหมายทีกาํหนด และควบคุมไม่ใหก้ารท่องเทียวสร้างผลกระทบต่อชุมชน 

2.2.4 การเป็นนกัประสานงานกบัองคก์รทุกภาคส่วน ซึงเป็นองคก์รสนบัสนุน 

ทงัภาครัฐและภาคเอกชน ผูน้าํกลุ่มเขา้ร่วมประชุม และเขา้อบรมตามทีไดรั้บเชิญจากองคก์รต่างๆ อยา่ง

ต่อเนือง แสดงถึงการให้ความร่วมมือ การสร้างการรู้จกัและการยอมรับตวัผูน้าํ เพือสร้างโอกาสการ

ประสานงานกบัองคก์รต่างๆ ในการขอความสนบัสนุน หรือการทาํงานร่วมกนัในอนาคต 

2.2.5 การเป็นนักเจรจาหรือต่อรองรักษาประโยชน์ของชุมชน ผูน้าํกลุ่มยึด

เป้าหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็นหลกัในการใช้เจรจาหรือต่อรองกบัองค์กรทุกภาคส่วน      

ทีหยิบยืนโครงการหรือขอ้เสนอทีคิดว่าชุมชนจะไดป้ระโยชน์ แต่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และการ

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้สมาชิกกลุ่มไดร่้วมรับฟัง ซักถาม และตดัสินใจร่วมกนัอยา่งเปิดเผยเป็น

เครืองมือในการต่อรอง 

2.2.6 การเป็นนกัคิดและเรียนรู้การเปลียนแปลงและการพฒันา  ผูน้าํกลุ่มเขา้

ประชุม และอบรมเพือเพิมพูนความรู้ ประสบการณ์ทีองค์กรภาคส่วนต่างๆจดัให้อย่างต่อเนือง มีการ

ติดตามข่าวสาร การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ การพบปะพูดคุยกับผู ้รู้อย่างสมาํเสมอ  เพือให้รู้

สถานการณ์ภายนอกชุมชน การเปลียนแปลงและการพฒันาทงัระดบันโยบายและการปฏิบติั ทาํให้มี

ขอ้มูลในการคิดและไตร่ตรองในการตอบรับหรือการปฏิเสธโครงการหรือขอ้เสนอจากองคก์รภาคส่วน

ต่างๆ ทีมีการหยบิยนืใหชุ้มชน 
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2.2.7 การเป็นนักสือสารนําเสนอความรู้  ผู ้นํากลุ่มเมือได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ เพิมเติม นาํสิงทีไดรั้บมาถ่ายทอดใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ดว้ยการจดบนัทึก

สิงทีรู้ และพดูนาํเสนอสรุปความรู้ทีได ้สรุปบทเรียน และแง่คิดทีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชน 

2.2.8 การมีคุณธรรมและจริยธรรม การตดัสินใจและดาํเนินการใดๆ ผูน้าํกลุ่ม

คาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ไม่เอือประโยชน์ต่อ

พวกพอ้ง มีนาํใจ เอือเฟือเผอืแผ ่พร้อมเสียสละเพือส่วนรวม ประพฤติตนให้เป็นทีเคารพ น่าเชือถือ และ

เป็นแบบอยา่งทีดี 

3. การจัดการสมาชิกกลุ่ม  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน 

มีหลกัการในการจดัการสมาชิกกลุ่ม เพือเป็นแนวทางการเตรียมคนให้มีส่วนร่วมการดาํเนินงานกลุ่ม 

ดงันี 

3.1 ทีมาของสมาชิก  สมาชิกกลุ่มเป็นตวัแทนทุกครัวเรือนในชุมชน ซึงตอ้งเกิดจาก

ความสมคัรใจ เพือใหต้วัแทนแต่ละครัวเรือนเป็นสือกลาง การสือสารและการควบคุมการทาํหนา้ทีของ

สมาชิก  ในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิต สังคมและ

วฒันธรรมของชุมชน เพือให้ฐานทรัพยากรการท่องเทียวมีความสมบูรณ์ สวยงาม มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิน ใหส้ามารถจดักิจกรรมท่องเทียวไดอ้ยา่งต่อเนืองทุกปี 

3.2 สมาชิกกลุ่มมีอาชีพหลกั สร้างรายไดป้ระจาํ และการท่องเทียวเป็นอาชีพเสริม 

หรือทาํรายไดเ้สริมให้แก่ครัวเรือน การมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวไม่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ

หลกั เพือใหส้มาชิกกลุ่มสามารถใชชี้วติไดป้กติตามวถีิชีวติของชุมชน  

3.3 สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน การกาํหนดกิจกรรมของ

กลุ่มให้ความใส่ใจต่อความพร้อมของสมาชิกทุกกลุ่มอาชีพในชุมชน ซึงมีเวลาทาํงานทีแตกต่างกนัให้

เกิดบรรยากาศความรู้สึกห่วงใย เอืออาทรต่อกนั ส่งผลต่อการหลอมรวมพลงัความร่วมมือในการทาํงาน

ร่วมกนั และเมือไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียว จะส่งผลให้สมาชิกมีความรู้สึกภาคภูมิใจใน

ตนเอง และใหค้วามสาํคญัต่อการทาํงานกลุ่มแบบจิตอาสาเพือประโยชน์ของชุมชนและตนเอง 
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3.4 สมาชิกกลุ่มตระหนกัในบทบาทหนา้ที ดว้ยการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเทียว 

การเขา้ร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมสนบัสนุนแนวคิดและให้ความร่วมมือกบัผูน้าํกลุ่ม 

เพือใหก้ารบริหารจดัการท่องเทียวตอบสนองความตอ้งการและไดป้ระโยชน์ร่วม 

3.5 สมาชิกกลุ่มพร้อมเรียนรู้ ให้ความสนใจรับฟังการนาํเสนอความรู้ ประสบการณ์

จากผูน้าํชุมชน มีส่วนร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีผูน้าํกลุ่มนาํเสนออย่างต่อเนือง 

และมีการถ่ายทอดขอ้มูลของกลุ่มหรือในเวทีประชุมใหก้บัสมาชิกในครอบครัวไดรั้บรู้และเรียนรู้ 

4. การจัดการทรัพยากรการท่องเทียวโดยชุมชน การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการ

พฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื มีหลกัการในการจดัการทรัพยากรการท่องเทียวโดยชุมชน ดงันี 

4.1 ทรัพยากรการท่องเทียวเป็นทุนของชุมชน การคน้หาทุนของชุมชนทีมีอยู่เดิมใน

ชุมชน เป็นทุนของชุมชนทีคนในชุมชนมีการใช้ประโยชน์ ตระหนกัถึงการดาํรงรักษา และเป็นส่วน

สาํคญัต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน     

4.2 ทรัพยากรการท่องเทียวมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ ชุมชนสามารถนาํมาใช้

ประโยชน์อย่างยงัยืน มีการใช้อย่างคุม้ค่า ไม่สร้างผลกระทบ และก่อให้เกิดการเปลียนแปลง ทงัต่อ

ทุนของชุมชนและชุมชน  

4.3 กิจกรรมท่องเทียวทีดําเนินการบนฐานทรัพยากร การจัดกิจกรรมท่องเทียว

คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรการท่องเทียว สภาพแวดลอ้ม และสภาพชุมชนทีเป็นอยู่ ให้เกิด

กิจกรรมท่องเทียวทีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน คาํนึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับ  ผลกระทบทางลบ และมีมาตรการในการควบคุมและจดัการกบัผลกระทบทีเกิดขึน 

5. การจัดการชุมชน การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน มี

หลกัการในการจดัการชุมชน ดงันี 

5.1 การท่องเทียวเป็นองค์ประกอบหนึงของการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนให้

ความสําคัญต่อการพัฒนาทุกระบบ ทังระบบครอบครัว  สังคม วัฒนธรรม การเมือง  เศรษฐกิจ 

สาธารณสุข สิงแวดลอ้ม ฯลฯ โดยให้การท่องเทียวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึงของการนาํไปสู่การพฒันา

ระบบต่างๆในชุมชน 



213 

 
 

5.2 การจดัการทุนของชุมชน ทุนสําคญัของชุมชนทงัทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม         

ทุนวฒันธรรม ทุนภูมิปัญญา ทุนโภคทรัพย ์ฯลฯ ใหเ้ป็นทุนพืนฐานในการต่อยอดและพฒันาศกัยภาพสู่

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายเพือส่วนรวม และการดาํรงรักษาคุณภาพของทุน

ของชุมชนใหค้งอยูเ่พือประโยชน์อยา่งยงัยนื 

5.3 การพึงตนเองไดข้องชุมชน การพฒันาระดบับุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน 

ใหมี้ส่วนร่วมการเรียนรู้และจดัการชุมชน เพือความสามารถในการวางแผน การจดัการ การดาํเนินงาน 

และการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนดว้ยตนเอง รวมทงัการตดัสินใจทีคาํนึงถึงการใช้

ประโยชน์จากทุนของชุมชนอยา่งคุม้ค่า เป็นการจดัการชุมชนเพือให้ชุมชนพึงตนเองได ้และมีศกัยภาพ

ในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยรายไดจ้ากการท่องเทียวมีการจดัสรรอย่างเป็น

ธรรม มีการกระจายรายได ้มีรายไดเ้ขา้กองทุนของหมู่บา้น/กลุ่มท่องเทียว มีการจดัสรรรายไดเ้พือการ

พฒันาชุมชน หรือมีการจดัสวสัดิการใหก้บัคนในชุมชน 

5.4 การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน การพฒันาคนในชุมชนให้มีความรู้สึกการเป็น

เจา้ของชุมชน รักและหวงแหน คาํนึงถึงการไม่เป็นผูส้ร้างผลกระทบต่อชุมชน สร้างบรรยากาศชุมชน

แห่งการเรียนรู้ และช่วยเหลือเกือกูลกนั กลุ่มหรือองค์กรในชุมชนช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ข

ปัญหาของชุมชน เป็นการจดัการชุมชนเพือให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง และมีความพร้อมร่วมกนัจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.5 การจดัการเครือข่ายชุมชน การเปิดโอกาสทาํความรู้จกั และสร้างการยอมรับ

ระหว่างกลุ่ม ชุมชนหรือองค์กรภาคส่วนต่างๆ ซึงอาจเป็นเครือข่ายอาชีพ เครือข่ายทางสังคม หรือ

เครือข่ายการท่องเทียวโดยชุมชน (CBT) เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ การส่งขอ้มูลข่าวสาร ความ

ร่วมมือ การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสมาํเสมอและต่อเนือง พฒันาสู่การเป็นเครือข่ายชุมชน สร้าง

พนัธมิตรในการหนุนเสริมเพือการพฒันาชุมชน และการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และการมีอาํนาจ

ในการต่อรองเพือประโยชน์ของชุมชนและเครือข่าย  
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  เป้าหมายของการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน  
  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน มีเป้าหมายสําคญัทีชุมชน

ยึดถือเป็นแนวทางเพือให้การพฒันาหรือการดาํเนินการต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้ริง

ดงันี 

1. การท่องเทียวเป็นเครืองมืออนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือวฒันธรรมชุมชน 

การจดักิจกรรมการท่องเทียวทีตอ้งใช้ทรัพยากรการท่องเทียว ซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการสร้างรายไดเ้สริมแก่คนในชุมชนอยา่งต่อเนือง จึงเป็นส่วนผลกัดนัให้เกิดการ

รับรู้ถึงการไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเทียว ส่งผลให้คนในชุมชนตระหนกัและมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือวฒันธรรมของชุมชน 

2. การท่องเทียวสร้างรายไดเ้สริม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีคาํนึงถึงศกัยภาพและ

ความสามารถในการจดัการด้วยตนเอง โดยให้การจดักิจกรรมการท่องเทียวเป็นเพียงกิจกรรมเสริม 

สร้างรายไดเ้สริมในช่วงเวลาทีไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพหลกั และวถีิชีวติของคนในชุมชน  

3. การท่องเทียวสร้างการมีส่วนร่วม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมีการจดัการทงัการ

บริหารจดัการ การจดัการทรัพยากรการท่องเทียว การจดักิจกรรมการท่องเทียว การจดัการผลประโยชน์ 

เป็นตน้ ซึงการจดัการจะเกิดขึนไดต้อ้งมีกลุ่มคนเขา้มาเรียนรู้ และรับผิดชอบในหนา้ทีต่างๆ เพือให้การ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนั จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเขา้มา

มีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียว และเมือไดร่้วมดาํเนินการอยา่งต่อเนืองจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงการ

เป็นเจา้ของ การคิดและการกระทาํจะคาํนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ และการไม่สร้างผลกระทบต่อ

ชุมชน 

4. การท่องเทียวสร้างและรักษาความภาคภูมิใจวิถีชีวิตดงัเดิม การจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนด้วยการให้นักท่องเทียวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตวฒันธรรม ซึงมีความเชือมโยงกบัความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้สร้างความภาคภูมิใจทีมีต่อชุมชนของตนและมีส่วน

ผลกัดนัใหค้นในชุมชนร่วมกนัดาํรงรักษาวถีิชีวติดงัเดิมของชุมชน เพือให้เป็นทรัพยากรการท่องเทียวที

สามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเทียว 
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5. การท่องเทียวสร้างการพึงตนเอง การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนดว้ยการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเพือการวางแผน การดาํเนินงาน การประเมินผล และปรับปรุงหรือการพฒันา ดว้ยตนเอง 

รวมถึงการจดัสรรผลประโยชน์จากการท่องเทียวนอกจากรายไดเ้สริม ดว้ยการจดัสรรรายไดเ้พือการจดั

สวสัดิการสังคม ไดมี้ส่วนสําคญัในการสร้างสังคมแห่งความเอืออาทร การแบ่งปันความช่วยเหลือกนั

อยา่งเท่าเทียม ไดส้ร้างรากฐานของการพึงตนเองไดข้องชุมชน 

6. การท่องเทียวสร้างการเรียนรู้การเปลียนแปลงและการพฒันา กระแสการพฒันาทีใชก้าร
ท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การพฒันาไดน้าํไปสู่การกาํหนดนโยบายการพฒันาการท่องเทียวขยายวงกวา้ง

ไปทุกระดบั ทงัระดบัชุมชน ทอ้งถิน ภูมิภาค และประเทศ จึงสร้างโอกาสให้ชุมชนทีทาํท่องเทียวได้

เรียนรู้การเปลียนแปลงและการพฒันาภายนอกชุมชน บทเรียนการจดัการท่องเทียวของชุมชนทงัสําเร็จ

และล้มเหลว  หรือประสบปัญหา ซึงเป็นส่วนสําคัญทําให้ชุมชนรู้เท่าทันสถานการณ์ และการ

เปลียนแปลงภายนอกทีอาจกระทบต่อชุมชน เพือการตงัรับหรือการป้องกนัในอนาคต 

7. การท่องเทียวสร้างชุมชนเขม้แข็ง การจดัการท่องเทียวด้วยการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน ไดส้ร้างพลงัความร่วมมือในการคิด ตดัสินใจ ดาํเนินการต่างๆ ซึงเป็นรากฐานของการสร้าง

ความเขม้แข็งของชุมชน เมือมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชนเขา้มาหยิบยืนขอ้เสนอ

หรือโอกาสต่างๆ ชุมชนมีความพร้อมทีจะไตร่ตรองอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และมี

ความเชือมนัในการตอบรับหรือปฏิเสธการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

 

 กระบวนการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 
  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน สามารถสรุปกระบวนการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน จาํแนกออกเป็น การบริหารจดัการกลุ่ม การจดักิจกรรมท่องเทียวโดยชุมชน 

และการจดัการผลประโยชน์ ซึงเป็นส่วนสําคญัให้การท่องเทียวของชุมชนสามารถดาํเนินงานบรรลุ

เป้าหมายทีกาํหนด มีรายละเอียดดงันี 

1. การบริหารจัดการกลุ่ม 
.  ร่วมกนักาํหนดโครงสร้างการบริหาร  
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. .  คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว ฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ย ตาํแหน่ง

ประธาน  รองประธาน เหรัญญิก ผูช่้วยเหรัญญิก เลขานุการ ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ ซึงเป็นตวัแทน

จากกลุ่มสังคมต่างๆ ในชุมชน  

. .  คณะกรรมการทีปรึกษา การบริหารงานท่องเทียว ซึงเป็นกลุ่มบุคคลนอก

ชุมชน ทีมีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการจดัการท่องเทียวของชุมชน  

.  ร่วมกนักาํหนดบทบาทหนา้ที   

. .  คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว ควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื  

. .  สมาชิกกลุ่ม มีหน้าทีดูแลทรัพยากรการท่องเทียว ด้วยการดาํรงรักษาวิถี

ชีวิตวฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  รวมทงัสภาพแวดลอ้มโดยรอบชุมชนให้มีความ

สะอาด สวยงาม และการใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม 

. .  ตาํแหน่งผูจ้ดัการกลุ่ม ทาํหนา้ทีดูแลสถานทีตอ้นรับนกัท่องเทียว การจดั

กิจกรรมการท่องเทียว การประสานงานในการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม เป็นผูที้มีบทบาท

สาํคญัทาํหนา้ทีดูแลการจดัการท่องเทียวแทนสมาชิกกลุ่ม เพือไม่ใหส้มาชิกกลุ่มไดรั้บผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพหลกัในแต่ละวนั   

. .  คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียวและสมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมการ

ประชุมประจาํปี เพือการวางแผนและการพฒันาในปีถัดไป และการประชุมประจาํเดือน ดว้ยการบรรจุ

วาระการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเขา้ทีประชุมประชาคมของชุมชน เพือรายงานการดาํเนินงานของ

กลุ่ม รายงานสรุปรายรับรายจ่าย และขอความคิดเห็นหรือตดัสินใจในเรืองต่างๆ  

. .  ทีปรึกษากลุ่ม มีบทบาทใหค้าํปรึกษาในประเด็นต่างๆ เพือสร้างการเรียนรู้

แนวทางการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนใหก้ลุ่มสามารถจดัการไดด้ว้ยตนเอง  

. การจัดการกจิกรรมท่องเทยีวโดยชุมชน  

.  การกาํหนดกิจกรรมท่องเทียว ดว้ยการคน้หาทุนทีชุมชนมีอยู่เดิม และเป็นทุนทีมี

ศักยภาพทังปริมาณและคุณภาพทีสามารถสร้างกิจกรรมการท่องเทียวทีดึงดูดความสนใจจาก

นกัท่องเทียวได ้โดยเฉพาะทุนดา้นวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทีมีความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะถิน มีความโดดเด่น สวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์ และนาํเสนอความโดดเด่นและอตัลกัษณ์

ของคนในชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มท่องเทียว 
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.  การตดัสินใจเลือกกิจกรรมท่องเทียว ไม่กระทบต่อสิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของ

ชุมชน เช่น เลือกทาํกิจกรรมท่องเทียวดว้ยการให้นกัท่องเทียวนงัเรือมาด ซึงสมาชิกกลุ่มเป็นผูพ้ายเรือ

ให้นกัท่องเทียวนงั และกิจกรรมการพายเรือคายคั เพือชมวิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวประมง และความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน 

2.3 การประเมินความพร้อมของสภาพแวดล้อม มีการติดตามการพยากรณ์อากาศ

ล่วงหนา้ การดูตารางนาํขึนและลง และการประเมินจากสภาพแวดลอ้มในพืนที ก่อนการตดัสินใจเปิด

ใหบ้ริการกิจกรรมการท่องเทียว และการใหข้อ้มูลสร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเทียว  

2.4 การจดักิจกรรมท่องเทียว มีการกาํหนดขอ้ปฏิบติัและอธิบายให้นักท่องเทียวได้

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และการอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียมอุปกรณ์ และดูแลความปลอดภยั

แก่นกัท่องเทียว เช่น มีการกาํหนดเส้นทางพายเรือ การกาํหนดเวลาการพายเรือ การใส่เสือชูชีพ และ      

ผูค้วบคุมกิจกรรม ผูพ้ายเรือมาดสวมใส่เสือผา้ตามแบบทีกาํหนด การจดัเตรียมอุปกรณ์พายเรือคายคั 

การดูแลความปลอดภยัและอาํนวยความสะดวกการขึนลงเรือ  

. การจัดการผลประโยชน์  

3.1 การจดัการผลประโยชน์เหมือนระบบสหกรณ์  

. .  เปิดใหมี้การสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่ม และการซือหุ้น เพือนาํเงินทงัหมดฝาก

เขา้บญัชีธนาคารแบบฝากประจาํ ใหเ้ป็นเงินประกนัความมนัคงการดาํเนินกิจการท่องเทียวของกลุ่ม  

. .  กาํหนดสัดส่วนการซือหุ้นสําหรับสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ เพือสร้าง

แรงจูงใจการเขา้เป็นสมาชิกใหม่เพิมขึน  

.  การจดัการผลประโยชน์แก่สมาชิก  

. .  การรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายประจาํเดือน การขอความเห็นชอบใน

รายจ่ายทีจะเกิดขึนในเดือนถดัไป ผา่นทีประชุมประชาคมของชุมชนทุกเดือน  

. .  การรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายประจาํปี รวมทงัสรุปยอดเงินปันผล 

ผา่นการประชุมสมาชิกกลุ่มประจาํปี 

. .  รายไดโ้ดยตรง จากการทาํงานให้บริการการท่องเทียวของสมาชิกกลุ่มใน

แต่ละครัง  เช่น สมาชิกกลุ่มผูท้าํหนา้ทีพายเรือมาดใหน้กัท่องเทียวนงัจะไดรั้บค่าจา้งต่อครัง 
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. .  รายไดจ้ากเงินปันผล ซึงเป็นรายไดที้มีการจดัสรรรายปีตามสัดส่วนการถือ

หุน้  

.  การจดัสรรรายไดเ้พือส่วนรวม  

. .  จดัสรรรายไดเ้พือใชใ้นการบริหารจดัการ การดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม การให้

ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกลุ่ม และการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาชุมชน  

. .  รายการจดัสรรเป็นไปตามความตอ้งการร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม มีการ

ทบทวนและเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ผ่านการตดัสินใจร่วมกนัในการประชุมสมาชิกประจาํปี 

เช่น มีการจดัสรรเงินรายได้คงเหลือประจาํปี เพือใช้ในการบริหารจดัการกลุ่ม เข้ากองทุนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพนัธ์และศึกษาดูงาน 

จดัสรรเป็นสวสัดิการสังคม และเป็นเงินทุนสาํรอง  

 

กระบวนการพฒันาการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน สามารถสรุปกระบวนการ

พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้เป็นส่วนสําคญัในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน ประกอบดว้ย 

การพฒันาการบริหารจดัการกลุ่ม การพฒันาศกัยภาพผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม การพฒันากิจกรรมท่องเทียว 

และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน เพือเพิมประสิทธิภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน      

มีรายละเอียดดงันี 

1. การพฒันาการบริหารจัดการกลุ่ม 
1.1 การวางแผนพฒันาการท่องเทียว  

1.1.1 คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียวศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล สถานการณ์การ

ท่องเทียว การพฒันาของชุมชนและท้องถิน และทิศทางการพฒันาของจังหวดัทีเกียวข้องกับการ

ท่องเทียว และดา้นต่างๆทีอาจกระทบต่อการท่องเทียวของชุมชน  

1.1.2 การนําข้อมูลรอบด้านมาสร้างความเข้าใจเฉพาะกลุ่มผู ้นํา  ทําการ

วเิคราะห์ประกอบกบัเป้าหมายของการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เพือชีให้เห็นโอกาสและอุปสรรคทีมี
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ต่อการจดัการท่องเทียวของชุมชน ดว้ยการวเิคราะห์ทงัปัจจยัภายในและภายนอก ศกัยภาพและขอ้จาํกดั 

(ปัจจยัภายใน) โอกาสและความเสียง (ปัจจยัภายนอก) 

1.1.3 การหารือเพือกาํหนดแนวทางการพฒันาในอนาคต และนาํเสนอต่อที

ประชุมสมาชิก เพือนาํเสนอให้สมาชิกได้ตระหนัก และให้ความคิดเห็นการวางแผนการพฒันาการ

ท่องเทียวร่วมกนั 

1.2 การพฒันาระบบการจดัการ คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียวมีการประชุมเพือ

ทบทวนการดาํเนินงานของกลุ่ม และจดัทาํขอ้เสนอระบบการจดัการใหม่ พร้อมวิเคราะห์ขอ้ดีและเสีย 

หรือขอ้จาํกดั และนําเสนอหารือในทีประชุมสมาชิก เพือพิจารณา แสดงความคิดเห็นและให้ความ

เห็นชอบร่วมกนั   
1.3 การพฒันาโครงสร้างการบริหาร มีการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่ม

ก่อนครบรอบวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว หรือรอบปีตามความ

ตอ้งการของกลุ่ม เพือให้การบริหารงานมีความเขม้แข็ง สามารถเชือมโยงงานท่องเทียวสู่งานพฒันา

ชุมชนหลายดา้น ดว้ยการพฒันาโครงสร้างการบริหารใหมี้ตวัแทนกลุ่มงานพฒันาต่างๆในชุมชน และ

การเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมมากขึน และมีการหมุนเวียนตาํแหน่ง เพือส่งเสริมให้คน

ใหม่ ๆ เขา้มาเป็นผูน้าํ และผูน้าํเดิมปรับบทบาทไปเป็นทีปรึกษากลุ่ม  
1.4 การพฒันาวธีิการสร้างการมีส่วนร่วม  

1.4.1 การเสนอต่อทีประชุมสมาชิกให้โอกาสคนรุ่นใหม่ทีมีการศึกษาเขา้มา
เป็นคณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว และมอบหมายหน้าทีให้มีบทบาทในการนาํการประชุม เพือ

สร้างการยอมรับ ผลกัดนัให้เกิดความมนัใจ และกลา้แสดงความคิดเห็น รวมทงัให้เป็นสือกลางการดึง

คนรุ่นใหม่ในชุมชนเขา้มาทาํงานของส่วนรวม 

1.4.2 การจดักิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มเขา้ทาํงานร่วมกนั นอกจากการให้สมาชิก

มีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียว มีการทาํกิจกรรมเสริมในงานพฒันาต่างๆ เพือกระตุน้ให้เกิดจิตอาสา   

จิตสาธารณะ ความเสียสละ ความตระหนักในบทบาทหน้าที ดว้ยการทาํกิจกรรมทีเชือมโยงกบังาน

พฒันาชุมชนอยา่งต่อเนือง 
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1.5 การจดัทาํฐานขอ้มูลเพือชีแนวทางการพฒันา มีการจดัทาํสรุปจาํนวนนกัท่องเทียว
รายเดือน และรายปี จาํแนกรายไดต้ามประเภทนกัท่องเทียวชาวไทย ชาวต่างชาติ และจาํแนกเพศหญิง

และชาย รวมทงัการสรุปรายจ่ายประจาํเดือน การจดัสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกรายปี และการจดัทาํ

ระบบประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และความพึงพอใจของชาวบา้นและสมาชิกกลุ่มเพือ

เป็นข้อมูลสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ให้เห็นพฒันาการของการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน นาํไปใช้

ประกอบการวางแผนพฒันาการท่องเทียวในอนาคต  

2. การพฒันาศักยภาพผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
การพฒันาศกัยภาพผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม ให้ความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการเปิด

โอกาสใหท้งัผูน้าํและสมาชิกกลุ่มซึงเป็นกลุ่มคนทีมีบทบาทในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย และตรงกบัความตอ้งการร่วมกนั มีการพฒันาดา้นความรู้และดา้นทกัษะ ดงันี 

2.1 การพฒันาดา้นความรู้  

2.1.1 การเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ ด้วยการให้ผูน้ํา

กลุ่ม หรือตวัแทนซึงเป็นสมาชิกกลุ่มเข้าประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ติดตามข่าวสาร สาระ

ความรู้จากสือและแหล่งความรู้ต่างๆ เพือใชป้ระโยชน์พฒันาการจดัการท่องเทียวของชุมชน  

2.1.2 การถ่ายความรู้ ผูน้าํกลุ่ม หรือตวัแทนสมาชิกกลุ่มสรุปสิงทีไดรั้บจากการ

การเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สมาชิก

ชมรมไดเ้รียนรู้ต่อทีประชุมสมาชิก  

2.1.3 การแสวงหาความรู้และข้อมูลประกอบการตดัสินใจ  การพฒันาการ

ท่องเทียวมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนและเสนอโครงการต่างๆ เข้ามาอย่าง

ต่อเนือง ผู ้นํากลุ่มมีการศึกษาหาข้อมูล  ด้วยการสอบถามจากแหล่งสนับสนุนให้เข้าใจชัดเจน             

การสอบถามผูมี้ความรู้ในเรืองนนั รวมรวมขอ้มูลเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว

เพือการตดัสินใจร่วมกนั แลว้จึงนาํผลการตดัสินใจในส่วนทีไม่แน่ใจเขา้ปรึกษาหารือกบัทีปรึกษากลุ่ม 

เพือขอความคิดเห็นในสิงทีคณะกรรมการบริหารงานท่องเทียวไดคิ้ดและตดัสินใจ  
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2.1.4 การจดักิจกรรมแลกเปลียนความรู้ในชุมชน ดว้ยการเชิญแกนนาํชุมชน

จากชุมชนภายนอก ซึงมีประสบการณ์การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมาเยียมเยือนหรือดูงานการจดัการ

ท่องเทียวของชุมชน และจดักิจกรรมให้แกนนาํชุมชนภายนอกไดน้าํเสนอหรือบอกเล่าเรืองราวของ

ชุมชน และการบริหารจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เพือให้สมาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้แบบอยา่งทีดี และเปิด

โลกทศัน์การเรียนรู้ชุมชนอืนๆมากขึน 

2.1.5 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยการส่งผูน้าํหรือสมาชิกกลุ่มซึงเป็น

ตวัแทนกลุ่มเขา้ประชุม สัมมนา อบรม ตามโครงการทีภาคส่วนต่างๆจดัให้ เพือสร้างโอกาสทาํความ

รู้จกัผูน้าํจากชุมชนอืน หรือนกัวิชาการทีมีความรู้ความสามารถ หรือบทบาทหน้าทีขององค์กรต่างๆ 

ขยายผลสู่การเป็นพนัธมิตรในการสือสาร การให้ข้อมูล การให้คาํปรึกษา และพฒันาสู่การสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้  

2.1.6 การสร้างแบบอยา่งการเรียนรู้  ดว้ยการให้ลูกหลานของผูน้าํกลุ่ม ซึงเป็น

กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทาํงานกับกลุ่มผูน้ําอย่างใกล้ชิดตามโอกาสต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้และ

บทเรียนการทาํงานจากคนในกลุ่มผูมี้ความรู้และประสบการณ์  ทงัด้านความรู้ทีเป็นภูมิปัญญา และ

ความรู้จากการทาํงานการท่องเทียวทีผา่นมา ซึงเป็นความรู้อยูที่ตวัคนในชุมชนเพือให้เห็นแบบอยา่งใน

การทาํงานการจดัการท่องเทียว และเกิดการเรียนรู้แนวคิด วธีิการจดัการ และการทาํงานของกลุ่ม  

2.2 การพฒันาดา้นทกัษะ  

2.2.1 ทกัษะการทาํงานเป็นทีม มีการแบ่งงานกนัทาํตามความเหมาะสม มีการ

ติดตามการทาํงาน และการพฒันางานร่วมกนั  

2.2.2 ทกัษะการสือสาร ผูน้าํแสดงความคิดเห็น การนาํเสนอข่าวสาร ความ

เคลือนไหวของการจดัการท่องเทียวของกลุ่มอย่างต่อเนือง และสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามในทีประชุม 

2.2.3 ทกัษะนาํการประชุม ผูน้าํกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มไดแ้สดงความ

คิดเห็น และตดัสินใจร่วมกนัอยา่งกวา้งขวาง และมีการทบทวนสรุปผลการประชุมแต่ละครัง  
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2.2.4 ทกัษะการสร้างการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้สมาชิกไดท้าํงานแบบมี

ส่วนร่วมทงัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การคิดเห็นในประเด็นต่างๆ การทาํงานร่วมกนั การรับผลประโยชน์ 

และการติดตามประเมินผลงานร่วมกนั โดยนาํความสําเร็จมาเป็นการกระตุน้พลงัการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกกลุ่ม 

2.2.5 ทกัษะการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ การศึกษาและมีขอ้มูลภายใน

กลุ่มและชุมชน ดว้ยการพูดคุย สอบถาม และประชุมกลุ่ม เพือทาํความเขา้ใจสภาพ ปัญหาและความ

ตอ้งการของตนเอง การศึกษาปัจจยัแวดลอ้มภายนอก ทีอาจส่งผลกระทบต่อการจดัการท่องเทียวของ

ชุมชน ดว้ยการสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จากผูรู้้หรือผูเ้ชียวชาญในดา้นนนัๆ ก่อนการ

วางแผน การจดัการ และการตดัสินใจเพือให้การดาํเนินการท่องเทียวโดยชุมชนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

และไม่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชน  

2.2.6 ทกัษะการทดลองปฏิบติัก่อนตดัสินใจ การทดลองในสิงไม่รู้ สิงทีไม่

แน่ใจ ก่อนตดัสินใจดาํเนินการจริง เพือป้องกันการสร้างผลกระทบต่อชุมชน ด้วยการวางแผนการ

ทาํงาน การเตรียมการ การดาํเนินการ การติดตามผล และการวิเคราะห์ผลเพือประเมินความคุม้ค่า ความ

เหมาะสม ประโยชน์ทีไดรั้บ และการไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และการพฒันา

ชุมชนในอนาคต 

3. การพฒันากจิกรรมท่องเทียว 
3.1 การศึกษาและรู้จกัตนเอง  ดว้ยการศึกษาสภาพชุมชน ทรัพยากรของชุมชน และ

ศกัยภาพของชุมชนหลงัจากทีมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนขึน เพือให้มีขอ้มูลประกอบการคิดอยา่ง

รอบคอบก่อนการตดัสินใจ ใชทุ้นเดิมเป็นฐานการกาํหนดกิจกรรมท่องเทียว หรือการคน้หาทุนใหม่เพือ

การจดักิจกรรมท่องเทียวใหม่ ซึงมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน 

3.2 การศึกษาความตอ้งการพฒันากิจกรรมท่องเทียว  ดว้ยการศึกษาความตอ้งการของ

นกัท่องเทียวต่อกิจกรรมท่องเทียวทีมีอยู่เดิม และกิจกรรมท่องเทียวใหม่ทีตอ้งการให้มีขึนในชุมชน 

รวมทงัการศึกษาความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม และความพร้อมการจดัการกิจกรรมท่องเทียวร่วมกนั  
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3.3 การทดลองและประเมินผลเพือตดัสินใจ หากทงันกัท่องเทียวและสมาชิกกลุ่มมี

ความตอ้งการให้ทาํกิจกรรมท่องเทียวใหม่ มีวางแผนการทาํงาน และการทดลองจดักิจกรรมท่องเทียว 

ใหน้กัท่องเทียวและสมาชิกกลุ่มทีเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเทียวไดร่้วมกนัประเมินผล เพือให้ได้

ขอ้สรุปในการตดัสินใจร่วมกนั หรือหากยงัไม่อาจมีความชัดแจง้ของผลการประเมินจนได้ขอ้สรุป        

มีการทดลองจดักิจกรรมท่องเทียวจนกวา่จะไดค้าํตอบทีเป็นขอ้สรุปร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม 

3.4 เชือมโยงกิจกรรมท่องเทียวกบัธุรกิจท่องเทียว มีการประสานงานกบัธุรกิจการ

ท่องเทียวรูปแบบต่างๆ ใหก้ารท่องเทียวโดยชุมชนเป็นแหล่งท่องเทียวแห่งหนึงในเส้นทางการท่องเทียว 

หรือการบรรจุขอ้มูลอยูใ่นโปรแกรมการท่องเทียว 

4.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน 
4.1 เครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชน 

4.1.1 การรวมกลุ่มในชุมชน การให้ตวัแทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเขา้เป็น

คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียวและเป็นสมาชิกกลุ่ม เพือให้การดาํเนินงานด้านการท่องเทียว

สามารถสร้างประโยชน์ให้กบัทุกกลุ่มในชุมชน และกลุ่มต่างๆ สามารถทาํหนา้ทีเอือประโยชน์แก่กลุ่ม

การท่องเทียว ซึงเป็นการเอือประโยชน์และหนุนเสริมกนั 

4.1.2 การประชุมร่วมกบัชุมชน การใชที้ประชุมประชาคมของชุมชน ซึงมีการ

จดัประจาํทุกเดือนให้ขอ้มูลข่าวสารจากส่วนราชการ และการปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ไดส้ร้าง

โอกาสใหต้วัแทนทุกกลุ่มในชุมชนไดพ้บปะและพูดคุยกนั คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียวสามารถ

ใช้ทีประชุมเพือชีแจงขอ้มูล และการตดัสินใจต่างๆ ซึงสามารถเชือมโยงสู่ทุกกลุ่มในการคาํนึงถึง

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบักลุ่มตน จึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดบัชุมชน 

4.1.3 การทาํงานร่วมกบัชุมชน การอาสาร่วมกิจกรรมพฒันาของชุมชนอย่าง

สมาํเสมอ ดว้ยการให้สมาชิกกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมตามโอกาสและความพร้อม และทาํงานในนามกลุ่ม

ท่องเทียวร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเนือง ส่งผลต่อการสร้างการยอมรับ และการหลอมรวมเป็นส่วนหนึง

ของชุมชน 

4.1.4 การทาํกิจกรรมเสริมเพือพฒันาชุมชน สมาชิกกลุ่มไม่ไดมี้ส่วนร่วมการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพียงอย่างเดียว มีการสร้างกิจกรรมใหม่ ทีอาจไม่ใช่งานดา้นการท่องเทียว 

แต่ให้สมาชิกกลุ่มท่องเทียวทาํร่วมกนัเพือให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน และดึงคนในชุมชนมามีส่วน
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ร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มท่องเทียวทาํจุลินทรียบ์อลใชป้รับสภาพนาํเสียโดยรอบชุมชน เป็นงานทีทาํเพือ

ส่วนรวม และปลายทางการท่องเทียวได้ประโยชน์ร่วมในการรักษาทรัพยากรการท่องเทียวไดอ้ย่าง

ยงัยนื 

4.2 เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งชุมชน 

4.2.1 การทาํความรู้จกักลุ่มผูน้าํท่องเทียว ผูน้าํกลุ่มเขา้ร่วมประชุม สัมมนา 

อบรม ดูงานซึงจดัโดยองค์กรภาคส่วนต่างๆ เพือสร้างโอกาสได้พบปะกลุ่มคนทีทาํการท่องเทียว 

โดยเฉพาะไดท้าํความรู้จกักลุ่มผูน้าํชุมชนทีทาํการท่องเทียวโดยชุมชน   

4.2.2 การแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชน  

4.2.2.1 ผูน้าํกลุ่มเรียนรู้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนจากผูน้าํชุมชน

ต่างๆ ผา่นการร่วมกิจกรรมขององคภ์ายนอกทีจดัขึน เช่น ฟังการบรรยาย หรือการศึกษาดูงาน 

4.2.2.2 เชิญชวนผูน้าํชุมชนต่างๆ เขา้เยยีมเยอืนชุมชนของตน เพือเขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเทียว และมีการจดัประชุมสมาชิกกลุ่มให้เขา้รับฟังการบอกเล่าเรืองราวของชุมชน ทงั

วถีิชีวติและวฒันธรรม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และการให้ขอ้เสนอแนะ รวมทงัการแลกเปลียน

ความคิด ความรู้ การพดูคุย ซกัถามระหวา่งกนั 

4.2.2.3 การเชือมโยงกิจกรรมท่องเทียว มีการประสานงานกบัชุมชน

ใกลเ้คียงทีมีการจดัการท่องเทียว ให้มีขอ้มูลการท่องเทียวของแต่ละชุมชน เพือประชาสัมพนัธ์แนะนาํ

แหล่งท่องเทียวและกิจกรรมท่องเทียวของชุมชนใหแ้ก่นกัท่องเทียวไดมี้ทางเลือกในการท่องเทียว 

4.2.2.4 ตวักลางสร้างความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตาํบลซึงอยู่ใน

พืนทีเป็นตวักลางการจดัประชุมผูน้าํชุมชนทีทาํการท่องเทียวในลักษณะต่างๆ ให้มีการพุดคุย เพือ

กาํหนดทิศทางการพฒันาการท่องเทียวระดบัตาํบล และการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือส่วน

ร่วม ให้เอือประโยชน์ต่อการท่องเทียวและชุมชน และการไม่สร้างผลกระทบระหว่างชุมชน เป็นส่วน

สาํคญัในการสร้างความร่วมมือในการควบคุมทิศทางการพฒันาการท่องเทียวระดบัตาํบลทีเหมาะสม 

4.3 เครือข่ายความร่วมมือองคก์รภายนอกชุมชน 

4.3.1 การศึกษาเป้าหมายองค์กรสนบัสนุน องค์กรภายนอกทีเขา้มาสนบัสนุน

กลุ่มด้วยโครงการต่างๆ กลุ่มมีการศึกษาเป้าหมายของการเขา้มาสนับสนุน และการศึกษาถึงการ

เชือมโยงสู่การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชน และการพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ เพือประเมินความ
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เหมาะสม การไดป้ระโยชน์ทีแทจ้ริง และไม่สร้างภาระหรือผลกระทบให้แก่กลุ่มและชุมชน ก่อนการ

ตดัสินใจรับการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอก 

4.3.2 การวางบทบาทองคก์รสนบัสนุน มีการวางบทบาทขององคก์รภายนอกทงั

ภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นฝ่ายสนบัสนุนตามความตอ้งการของกลุ่มและชุมชน ซึงอาจสนบัสนุน

ดา้นขอ้มูล ความรู้ คาํแนะนาํ หรืองบประมาณ และควบคุมใหก้ลุ่มสามารถตดัสินใจในการเลือกรับหรือ

ปฏิเสธ หรือการต่อรองด้วยตนเอง โดยมีการทาํงานร่วมกนัอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดการแลกเปลียน

เรียนรู้ และเป็นเครือข่ายความร่วมมือกนัในอนาคต  
4.3.3 การสร้างพนัธมิตรทีดี   

4.3.3.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รสนบัสนุน ผูน้าํกลุ่มหรือสมาชิก

กลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์รภายนอกทีมีการเชิญให้กลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเนือง แสดงถึงการ

ใหค้วามร่วมมือ และเพือสร้างการยอมรับ และความจริงใจในการประสานความร่วมมือระหวา่งกนั  

4.3.3.2 การทาํงานร่วมกนัให้เกิดผลงานทีเป็นรูปธรรม มีการทดลอง

ทาํงานร่วมกนัเพือให้เกิดการยอมรับระหวา่งกลุ่มและองคก์รสนบัสนุน ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจใน

การใหก้ารสนบัสนุนและเป็นเครือข่ายความร่วมมือกนัต่อไป  

4.3.3.3 การขยายความร่วมมือ มีการประสานงานให้องคก์รภายนอกแต่

ละองคก์รเขา้ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว เพือสร้างโอกาสพบปะ พูดคุย และเกิด

การวางบทบาทการหนุนเสริมกลุ่มในทิศทางทีสนบัสนุนต่อกนั  

 
 การประเมินผลการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน  
 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน เพือให้สามารถเป็นไปตาม

เป้าหมาย หลกัการ กระบวนการ และเกิดประโยชน์แทจ้ริงต่อชุมชน ตอ้งมีการประเมินผลการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชน ซึงเป็นหน้าทีของคนในชุมชนทีต้องร่วมกันประเมินผล ทงันีการประเมินผล

สามารถดาํเนินการได้ทงัแบบเป็นทางการตามวิธีการและขนัตอนการดาํเนินงานทีกาํหนดนี และ

สามารถดาํเนินการแบบไม่เป็นทางการ ขึนอยู่กบัสถานการณ์และความจาํเป็นเร่งด่วนทีตอ้งการหา

ทางออกในการแกไ้ขปัญหา เช่น อาจใช้ทีประชุมประชาคมของชุมชนซึงจดัประชุมทุกเดือนเป็นเวที

การติดตามและประเมินผล เป็นตน้ ซึงการประเมินผลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน มีวิธีการและ

ขนัตอนดงันี 
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1. วางแผนการประเมินผล  คณะกรรมการบริหารกลุ่มทบทวนการดาํเนินการจดัการและ
การพฒันาการจดัการท่องเทียวของกลุ่มช่วงเวลาทีผา่นมา สร้างความตระหนกัการประเมินผลเพือการ

พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้เหมาะสมกบัสภาพและเงือนไขต่างๆ ทงัภายในกลุ่ม ภายใน

ชุมชน และภายนอกชุมชนทีมีส่วนส่งผลกระทบต่อการจดัการท่องเทียว เพือใหก้ารจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนสามารถเป็นส่วนหนึงในการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งยงัยืน มีการร่วมกนักาํหนดวิธีการประเมินผล 

และช่วงระยะเวลาการประเมินผลตามความพร้อมของกลุ่มและชุมชน 

2. กาํหนดประเด็นการประเมินผลและแหล่งข้อมูล คณะกรรมการบริหารกลุ่มร่วมกัน

กาํหนดประเด็นในการประเมินผลให้ชดัเจน ดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินผล เพือเป็น

ทิศทางกาํหนดประเด็นการประเมินผล ซึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย หลกัการ ของการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนของกลุ่ม แลว้จึงกาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูล และแหล่งขอ้มูล 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบการประเมินผล คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม

ส่วนหนึง ร่วมกนัสอบถาม สัมภาษณ์ หรือจดัพูดคุยกลุ่มย่อย กบักลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล ซึงเป็น

สมาชิกกลุ่ม และบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัประเด็นทีประเมินผล เช่น กลุ่มนกัท่องเทียว องคก์รหรือ

หน่วยงานทีเขา้มาสนบัสนุนการท่องเทียวของกลุ่ม เป็นตน้ เพือให้ไดข้อ้มูลรอบดา้น และให้ไดข้อ้มูล

ตามประเด็นทีกาํหนด รวมทงัการขอขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แลว้จึงทาํการรวบรวมขอ้มูลทงัหมด

จดัเตรียมเขา้ทีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

4. ประเมินผล  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม นาํผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาประกอบการ

ประเมินผล ซึงการประเมินผลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนตอ้งยึด

วตัถุประสงค์ของการประเมินผลเป็นทีตงั และตอ้งพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย หลกัการ 

กระบวนการ และการเกิดประโยชน์ทีแทจ้ริงต่อชุมชน แลว้จึงจดัทาํรายงานสรุปผลการประเมิน  

5. ตรวจสอบผลการประเมิน  คณะกรรมการบริหารกลุ่มจดัประชุมร่วมกบัสมาชิกประจาํปี 

เพือใหส้มาชิกไดรั้บรู้ถึงผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหาร และใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของผลการประเมิน ตลอดจนการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะการ

พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนืเพือจดัทาํแผนพฒันาปีต่อไป 
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 ปัจจัยและเงือนไขสําคัญของการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยงัยนื  
 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน มีปัจจยัและเงือนไขสําคญั 

จาํแนกออกเป็น  ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ทีมีส่วนผลกัดนัให้การจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนสามารถนาํไปสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื มีรายละเอียดดงันี 

1.  ปัจจัยภายใน 
ปัจจยัภายในกลุ่ม และชุมชน ทีมีส่วนสําคญัให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสามารถ

นาํไปสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื มีดงันี 

1.1 กลุ่มคนทํางาน  เป็นปัจจยัหลกัทีมีส่วนทาํให้เกิดการจดัระบบการบริหารจดัการ 

การ มีคณะผูบ้ริหารจดัการ และการมีผูท้าํหนา้ทีสนบัสนุนการดาํเนินการดา้นการท่องเทียวโดยชุมชน 

ปัจจยันีมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

1.1.1 ผูน้าํกลุ่มยึดเป้าหมายของกลุ่มเป็นทีตงั มีความตงัใจและพยายามให้การ

บริหารจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน 

และชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  

1.1.2 ผูน้าํชุมชนเป็นคนในชุมชน  กลุ่มผูน้าํมีบทบาทหลกับริหารจดัการและ

ดาํเนินงานท่องเทียว การเป็นคนในชุมชน ทาํให้การคิดตดัสินใจคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และญาติ

พีน้อง และความคุน้เคยกนัในชุมชน มีความเป็นพีน้อง ทาํให้เกิดบรรยากาศการทาํงานทีร่วมกนัคิด 

ร่วมกนัทาํงาน การใหค้าํแนะนาํ และการตกัเตือนกนั 

1.1.3 ผู ้นํากลุ่มมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีการคิดทบทวนตนเองเสมอ                 

ให้ความสําคญัในการศึกษาข้อมูล ทาํการวิเคราะห์การเปลียนแปลงรอบด้าน เพือตงัหลักป้องกัน

ผลกระทบทีมีต่อชุมชน และการตดัสินใจต่างๆ มีความเสียสละ ทาํงานเพือส่วนรวม และเปิดใจรับฟัง

ความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม  
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1.1.4 สมาชิกกลุ่มใหค้วามร่วมมือ  มีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ทีทีไดรั้บ

มอบหมาย เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนและทุกปีสมาํเสมอ ให้ความร่วมมือในการทาํงานเพือส่วนรวม   

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจเพือรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั  

1.2 การบริหารจัดการ เป็นปัจจยัทีควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายที

กาํหนด ปัจจยันีมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

1.2.1 การบริหารจดัการกลุ่มเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานกาํหนด

บทบาทหนา้ทีการทาํงานชดัเจน และกระจายบทบาทหนา้ที 

1.2.2 วิธีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม มีการกาํหนดให้คณะกรรมการ

บริหารงานท่องเทียวและสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วม การคิดหรือตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน     

การประเมินผล ดว้ยการจดัประชุมประจาํปี และอาจใชที้ประชุมประชาคมของชุมชนเป็นการประชุม

ประจาํเดือน 

1.2.3 การศึกษาเพือพฒันาระบบการบริหาร ผูน้าํกลุ่มมีการพูดคุยเพือสอบถาม

ปัญหาและความต้องการพฒันาจากสมาชิกกลุ่มตามโอกาสต่างๆ เพือรวมรวมข้อมูลเข้าทีประชุม

คณะกรรมการบริหารงานท่องเทียว มีการวิเคราะห์ถึงความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่ม ทบทวน

และประเมินศกัยภาพของตนเองเป็นหลกั ก่อนคิดแนวทางเพือนาํเสนอทีประชุมให้สมาชิกกลุ่มแสดง

ความคิดเห็นก่อนร่วมตดัสินใจ 

1.2.4 ตวัแทนกลุ่มดูแลการจดักิจกรรมการท่องเทียว มีการว่าจา้งบุคคลดาํรง

ตาํแหน่งผูจ้ดัการกลุ่ม เพือทาํหนา้ทีแทนสมาชิกกลุ่ม ดว้ยกิจกรรมการท่องเทียวทีมีจาํนวนนกัท่องเทียว

ไม่แน่นอนในแต่ละวนั การมีผูจ้ดัการกลุ่มทาํหนา้ทีแทน ทาํให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

หลักของสมาชิกในชุมชน เช่น อาชีพทาํประมง อาชีพทาํสวนยาง หรือสวนผลไม้ และยงัเป็นการ

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่มทีจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือสร้างรายไดเ้สริม ในทางกลบักนัการมี

ผูจ้ดัการกลุ่มทาํหนา้ทีประจาํทีทาํการกลุ่มซึงตงัอยูศู่นยก์ลางชุมชนและเปิดทาํการทุกวนั ทาํให้สมาชิก

กลุ่มเข้ามาพูดคุย สือสาร และสังเกตการทํางานท่องเทียวของกลุ่ม ส่งผลให้ผู ้จ ัดการกลุ่มเป็น

ประชาสัมพนัธ์และผูป้ระสานงานกลางของกลุ่มอยา่งไม่เป็นทางการ  
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1.2.5 ความโปร่งใสในการทาํงาน มีการวางระบบการตรวจสอบการทาํงาน 

โดยเฉพาะผลประโยชน์ทีไดรั้บ ดว้ยการให้ผูจ้ดัการกลุ่มจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย  มีเหรัญญิกกลุ่มทาํ

การตรวจสอบ แจง้รายรับและรายจ่ายต่อเดือน รวมทงัการขออนุมติัค่าใช้จ่ายในเดือนถดัไปล่วงหน้า

ใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทุกเดือน ไดมี้ส่วนสร้างความเชือมนัในการดูแลผลประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม 

1.3 กิจกรรมท่องเทียวสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  เป็นปัจจยัควบคุมผลกระทบทีมี

ต่อกลุ่มและชุมชน ปัจจยันีมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

1.3.1 การใชทุ้นของชุมชนกาํหนดกิจกรรมท่องเทียว การจดักิจกรรมท่องเทียว

ดว้ยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และวิถีวฒันธรรมชุมชนเป็นปัจจยักาํหนดกิจกรรม

ท่องเทียว ทาํให้กิจกรรมท่องเทียวมีความกลมกลืนกบัวิถีชุมชน ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และไม่

เพิมตน้ทุนการบริหารจดัการ และมีการประเมินความเสียง ความคุ้มค่า จากการเลือกใชป้ระโยชน์ของ

ทรัพยากรการท่องเทียวก่อนการตดัสินใจ 

1.3.2 การทดลองกิจกรรมท่องเทียวก่อนตัดสินใจ จากความต้องการของ

นกัท่องเทียวให้เพิมกิจกรรมท่องเทียวในชุมชน และสมาชิกกลุ่มเห็นถึงประโยชน์ในการมีรายได้ที

เพิมขึน ทาํให้กลุ่มมีการวางแผนและทดลองจดักิจกรรมท่องเทียว พร้อมการเก็บขอ้มูลสะทอ้นผลจาก

นักท่องเทียวและผูเ้กียวข้อง เพือประเมินถึงความเป็นไปได้ และความพร้อม รวมถึงการไม่สร้าง

ผลกระทบต่อชุมชน ได้เป็นส่วนสําคญัในการควบคุมการจดักิจกรรมท่องเทียวให้สอดคล้องกบัวิถี

ชุมชน และเป้าหมายของกลุ่ม 

1.4 การจัดการท่องเทียวเชือมโยงสู่ชุมชน เป็นปัจจยัทีส่งผลให้การจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนเป็นส่วนหนึงของชุมชน และนาํไปสู่การพฒันาชุมชน ปัจจยันีมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

1.4.1 พลังของความร่วมมือระดับชุมชน สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน หรือกิจกรรมพฒันาชุมชนอย่างต่อเนือง และการจดักิจกรรมท่องเทียวให้คนในชุมชนมาร่วม

กิจกรรม ทาํใหก้ารจดัการท่องเทียวเป็นส่วนหนึงของชุมชน  

1.4.2 การคืนประโยชน์สู่ชุมชน  การจัดสรรเงินรายได้จากกิจกรรมการ

ท่องเทียวให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน ด้วยการให้สวสัดิการสังคม เงินช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ      
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คนพิการ เงินทุนการศึกษา รวมทงัการจดัทาํโครงการร่วมกบัองค์กรภายนอกทีสนบัสนุนงบประมาณ

ให้แก่กลุ่ม ดว้ยการเลือกทาํโครงการทีชุมชนไดรั้บประโยชน์ร่วม ไดเ้ป็นส่วนหนึงในการช่วยพฒันา

ชุมชน 

1.4.3 การสร้างชุมชนพึงตนเองและพอเพียง การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

ดว้ยศกัยภาพและความสามารถของชุมชน เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจนเกิดความเชือมนัในการพึงตนเอง 

และการจดัการท่องเทียวเพือเป้าหมายการสร้างรายไดเ้สริม และวางระบบการจดัการไม่ให้กระทบต่อ

การประกอบอาชีพหลกัของสมาชิกกลุ่ม ทาํใหมี้รายไดป้ระจาํเกิดความพอเพียงในการดาํรงชีวติ  

1.5 ความพร้อมของชุมชน เป็นปัจจยัทีสนับสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มให้บรรลุ

เป้าหมายทีกาํหนด ปัจจยันีมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

1.5.1 ผูน้ําและคนในชุมชนมีความสามคัคี ทาํให้การดาํเนินกิจการด้านการ

ท่องเทียวไดรั้บความร่วมมือ และไดรั้บการหนุนเสริมใหก้ารทาํงานเป็นไปดว้ยความราบรืน 

1.5.2 สถาบนัครอบครัวเขม้แข็ง ตวัแทนครัวเรือนทีเป็นสมาชิกกลุ่มทาํหนา้ที

ควบคุมพฤติกรรมและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว เพือร่วมทาํหน้าทีร่วมดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชนให้เป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีสมบูรณ์ เพือให้มี

นกัท่องเทียวเขา้มาสร้างรายไดเ้ขา้กลุ่มอยา่งต่อเนือง ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนไดรั้บเงินปันผลเพิมมาก

ขึน 

1.5.3 ยึดถือวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน  การเป็นชุมชนทีมีวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมทีผูกพนักบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทาํให้เกิดความตระหนกัในการไม่ทาํลาย

และร่วมกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และการไม่ทาํการท่องเทียวทีสร้างผลกระทบต่อ

วถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน 

1.5.4 เศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองและพอเพียง การประกอบอาชีพในชุมชน ดว้ย

การทาํการเกษตรเป็นหลกัไดส้ร้างผลผลิตในการบริโภค และการคา้ขาย สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน 

เป็นความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการพงึตนเองได ้และการมีชีวติพออยูพ่อกินอยา่งพอเพียง 
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.  ปัจจัยภายนอก 
ปัจจยัภายนอกชุมชน ทีมีส่วนสําคญัให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสามารถนาํไปสู่การ

พฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื มีดงันี 

2.1 นโยบายส่งเสริมการท่องเทียว   
2.1.1 การพฒันาแหล่งท่องเทียว นโยบายการพฒันาแหล่งท่องเทียวซึงกาํหนด

โดยองค์กรในพืนทีทงัระดับชุมชน จงัหวดั ภูมิภาค และประเทศ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํนกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดั กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา พฒันา

แหล่งท่องเทียวให้มีคุณภาพ มีความพร้อมรองรับการท่องเทียว  และเพือสร้างทางเลือกให้แก่

นกัท่องเทียวทงัชาวต่างชาติและชาวไทย ไดส้ร้างโอกาสพฒันาการท่องเทียวของชุมชน 

2.1.2 การพฒันาการตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทยผลกัดนั 

ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ และโอกาสทางการตลาดให้กบัการท่องเทียวโดยชุมชน มีการจดังานและ

กิจกรรมเพือส่งเสริมการท่องเทียวอยา่งต่อเนือง ไดส้ร้างโอกาสให้ชุมชนทีทาํท่องเทียวเขา้ร่วมกิจกรรม

เพือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของชุมชน  

2.2 การมีพนัธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการพฒันา  
2.2.1 การมีพนัธมิตรสนบัสนุนการพฒันา จากนโยบายการพฒันาการท่องเทียว 

ได้มีหน่วยงานภาครัฐหลายองค์กรพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณการพฒันาการท่องเทียวโดย

ชุมชน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  สํานกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดั  และองคก์ารบริหารการ

พฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอยา่งยงัยนื (องคก์ารมหาชน)  

2.2.2 การมีเครือข่ายการเรียนรู้เพือการพฒันา การไดรู้้จกัผูน้าํชุมชนทีทาํการ

ท่องเทียวโดยชุมชน ซึงเป็นชุมชนทีประสบความสําเร็จหรือมีบทเรียนทีดีต่างๆ และนักวิชาการทีมี

ความรู้ดา้นการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนซึงมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัการท่องเทียวของ

กลุ่ม รวมทงัสถาบนัการท่องเทียวโดยชุมชนทีให้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม  เพือพบปะเครือข่ายชุมชนที

ทาํท่องเทียวโดยชุมชนอยา่งต่อเนือง เกิดการเป็นเครือข่ายการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และได้

สร้างความเชือมนัในการดาํเนินการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนในอนาคต  
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2.3 การขยายตัวตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวทางเลือก โดยเฉพาะการท่องเทียว

โดยชุมชนกาํลงัไดรั้บความสนใจมากขึน ซึงเป็นนกัท่องเทียวเฉพาะกลุ่ม ให้ความสนใจเขา้มาท่องเทียว

แล้วได้ความรู้ สัมผสัวิถีชีวิตวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน และการ

ตอบสนองความตอ้งการเป็นส่วนหนึงของการสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน  

2.4 กระแสการดูงานการจัดการท่องเทียว  ด้วยการส่งเสริมการท่องเทียวทงัระดับ
ชุมชน ทอ้งถิน ภูมิภาคและประเทศ ไดส่้งผลให้ทุกระดบัไดรั้บการส่งเสริมให้มีการจดัการท่องเทียวใน

พืนทีต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจึงมีโครงการจดัศึกษาดูงานชุมชนทีทาํ

ท่องเทียวโดยชุมชน ทาํให้มีกลุ่มดูงานมากขึนในชุมชน เพือการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชน และ

ไดมี้ส่วนส่งเสริมใหค้นในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน 

2.5 กระแสการท่องเทียวและอาสาพัฒนา สถาบนัการศึกษามีการจดัการศึกษาทีเน้น
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในพืนทีชุมชนทอ้งถิน เพือเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

ให้แก่นักศึกษา ทาํให้มีนักศึกษาเขา้มาศึกษาดูงานเพือเรียนรู้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมากขึน 

ส่งผลให้ชุมชนพฒันารูปแบบกิจกรรมท่องเทียวเชือมโยงกบักิจกรรมพฒันาชุมชน เพือเปิดโอกาสให้

นกัศึกษามีส่วนร่วมกบักิจกรรมพฒันาชุมชน เช่น การบาํเพญ็ประโยชน์ งานอาสาพฒันาดา้นต่างๆใน

ชุมชน งานศิลปวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้ 

 

ผลลพัธ์จากการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนเพอืพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน 
 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน จาํแนกออกเป็น  ด้าน 

ได้แก่ ความยงัยืนด้านสังคมและวฒันธรรม  ความยงัยืนด้านเศรษฐกิจ ความยงัยืนด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีรายละเอียด ดงันี 

1. ความยงัยนืด้านสังคมและวฒันธรรม 
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนได้ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน ด้านสังคมและ

วฒันธรรม ดงันี 
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1.1 สังคมแห่งการเรียนรู้  
. .  การเกิดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชุมชน  การร่วมกันจัดการ

ท่องเทียวโดยชุมชน ไดส้ร้างโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน และการร่วม

กิจกรรมกบัองค์กรภายนอก ไดส้ร้างโอกาสให้สมาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกชุมชน 

และยงัก่อใหเ้กิดเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือกบัองคก์รภาคส่วนต่างๆ   

. .  การแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นควา้ข้อมูล การทดลอง การติดตาม

ประเมินผล ทาํให้มีขอ้มูลก่อนการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่ม 

และสามารถป้องกนัผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อสังคมและชุมชน  

. .  การแบ่งปันความรู้  สมาชิกกลุ่มไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้และมีความรู้ 

เพิมขึน จากการสรุปบทเรียนของผูน้าํหรือตวัแทนสมาชิกกลุ่มทีเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภาคส่วน

ต่างๆ ดว้ยการนาํเสนอความรู้ผา่นทีประชุมประชาคมของชุมชน  

 . .  การรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง จากบทเรียนทีผ่านมาของชุมชน การเขา้มา

สนบัสนุนการพฒันาของภาคส่วนต่างๆ ทีไม่ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน ทาํใหเ้ป็นภาระและไม่เกิด

ประโยชน์ทีแทจ้ริง ทาํให้กลุ่มมีการแสวงหาขอ้มูลหลายช่องทางก่อนการตดัสินใจตอบรับโครงการ

ต่างๆ เป็นการเรียนรู้ให้รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงจากการพฒันา และผูเ้ขา้มาแสวงหาประโยชน์จาก

ชุมชน  

1.2 สังคมแห่งการแบ่งปัน  

1.2.1 การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรของชุมชนอยา่งเท่าเทียม สมาชิกกลุ่มซึงเป็น

ตวัแทนทุกครัวเรือนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมการนาํทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตวฒันธรรมมา

ใช้ประโยชน์เป็นทุนเพือการจดักิจกรรมท่องเทียว และรายไดที้เกิดขึนมีการปันผลให้แก่สมาชิกกลุ่ม    

จึงเป็นการแบ่งปันการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชุมชนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2.2 การจดัสวสัดิการสังคม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีไม่ให้ความสําคญั

ต่อจาํนวนเงินเพือการปันผลใหแ้ก่สมาชิกทงัหมด แต่เป็นการจดัการท่องเทียวทีใส่ใจต่อส่วนรวม มีการ

จัดการรายได้ประจาํปีส่วนหนึงไวส้ําหรับการจัดสวสัดิการสังคมให้แก่สมาชิกกลุ่ม เพือให้การ

ช่วยเหลือเท่าทีทาํไดอ้ย่างเท่าเทียม ไดแ้ก่ เงินให้การช่วยเหลือค่าเจ็บป่วย ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ

ผูสู้งอาย ุค่าฌาปนกิจศพ และเงินช่วยเหลือสมาชิกทีประสบภยัพิบติั เป็นตน้ 
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1.3  สังคมแห่งการอนุรักษ์วฒันธรรมชุมชน 
1.3.1 การมีผูรั้บผิดชอบการจดัการท่องเทียวแทนสมาชิกกลุ่ม เป้าหมายของ

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม จึงมีการวา่จา้งบุคคลทาํหนา้ทีใน

ตาํแหน่งผูจ้ดัการกลุ่ม มีการทาํงานประจาํทุกวนั ดว้ยการตอ้นรับนกัท่องเทียว จดัการให้บริการกิจกรรม

นกัท่องเทียว การประสานงานการจดัประชุม และงานอืนๆ ทีผูน้าํกลุ่มไดม้อบหมาย ทาํให้สมาชิกกลุ่ม

ซึงลว้นมีอาชีพหลกั ไม่ตอ้งเขา้มากงัวลหรือรอรับนกัท่องเทียว และสามารถมีวิถีชีวิตตามปกติ ส่งผลให้

วฒันธรรมของชุมชนยงัคงเดิมไม่เปลียนแปลงไป  

1.3.2 การจดักิจกรรมการท่องเทียวเพือการอนุรักษ์  การใช้ทุนทางวฒันธรรม
เพือสร้างความประทบัใจในเอกลกัษณ์เฉพาะถินให้แก่นกัท่องเทียว ได้มีส่วนทาํให้คนในชุมชนได้

ตระหนกัการร่วมกนัอนุรักษรั์กษาวฒันธรรมดงัเดิม ภูมิปัญญา และงานประเพณีทีเชือมโยงกบัพิธีกรรม

ทางศาสนา และมีการดึงลูกหลานซึงเป็นเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัเตรียมงาน ส่งผลต่อการเรียนรู้ใน

การร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตน 
1.4 สังคมแห่งความภาคภูมิใจชุมชน 
การจัดการท่องเทียวโดยชุมชน  คํานึงถึงการไม่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมของชุมชน และทุนทีสาํคญัของชุมชน ซึงมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ มีคุณค่าทางจิตใจ และ

มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้แก่คนในชุมชน และการที

นกัท่องเทียวไดเ้ขา้มาในชุมชน และไดส้ะทอ้นถึงการเห็นถึงคุณค่าของชุมชน ไดส่้งผลต่อการเกิดความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตน และเกิดการตระหนกัการร่วมกนัดูแลรักษาสิงทีมีคุณค่าของชุมชนใหค้งอยู ่

1.5 สังคมแห่งความพอเพยีง  
การจัดการท่องเทียวโดยชุมชน มีเป้าหมายเป็นเครืองมือการอนุรักษ์และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเทียวเป็นเพียงรายไดเ้สริม 

ไดเ้ป็นแนวทางการดาํเนินการจดัการท่องเทียวในระดบัทีชุมชนสามารถจดัการได ้และเลือกการจดัการ

อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพและความสามารถของตน ทาํให้สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจและมีความ

พอเพียงทงัในระดบัครอบครัว ระดบักลุ่ม และระดบัชุมชน 
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1.6 สังคมแห่งการพงึตนเอง 
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดใ้ช้กระบวนการกลุ่มสังคมในการคิดและคน้หาทุน

ของชุมชน ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นทรัพยากรการท่องเทียว มีการกาํหนดกิจกรรมการท่องเทียวที

สอดคลอ้งกบัทุนเดิมของชุมชนทีมีอยู่ มีการจดัระบบการบริหารจดัการ และสร้างการมีส่วนร่วมดว้ย

การคิดและวางแผนร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม มีการลองผิดลองถูก ทดลองจนแน่ใจก่อนตดัสินใจ ทาํให้

ชุมชนสามารถพึงตนเองได ้อนัเป็นผลจากความพยายามคิดเอง ทาํเอง มากกว่าการรอรับขอ้เสนอหรือ

ขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ 

 สังคมแห่งการพฒันาคน  
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ดว้ยการเรียนรู้ของผูน้าํและสมาชิกกลุ่มในการบริหาร

จดัการการท่องเทียวดว้ยตนเอง ไดมี้ส่วนพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะของคนในชุมชน ทาํให้เกิด

ผูน้าํใหม่ มีการพฒันาภาวะผูน้าํ และการพฒันาบทบาทหน้าทีของผูต้ามทีพร้อมให้ความร่วมมือ และ

พฒันาจิตวญิญาณของการมีจิตอาสาทาํงานเพือประโยชน์ต่อส่วนรวม ดว้ยกิจกรรมท่องเทียวทีคาํนึงถึง

สิงแวดลอ้ม ไดส้ร้างนกัอนุรักษที์มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

1.7 สังคมแห่งความร่วมมือ 
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดส้ร้างสังคมแห่งความร่วมมือทงัในชุมชน ระหว่าง

ชุมชน และภายนอกชุมชน ทาํให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็นเครืองมือสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต

ทีดีของคนในชุมชน และการสร้างความร่วมมือภายในชุมชนทีไดใ้ห้ความใส่ใจต่อการจดัประชุม การ

พูดคุยหารือ และการทาํกิจกรรมต่างๆในช่วงทีทุกกลุ่มอาชีพมีเวลาพร้อมทีตรงกนั ไดส้ร้างบรรยากาศ

การช่วยเหลือเกือกลู สร้างความร่วมมือในการทาํงานร่วมกนั ไดส่้งผลใหชุ้มชนเกิดความสามคัคี  

 
.  ความยงัยนืด้านเศรษฐกจิ  
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนไดส่้งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื ดา้นเศรษฐกิจ ดงันี 

2.1 การกระจายรายได้ในชุมชน  การจัดการท่องเทียวโดยชุมชน ส่งผลให้มี

นกัท่องเทียวเขา้มาทาํกิจกรรมการท่องเทียวในชุมชน ไดส้ร้างโอกาสให้แก่ร้านคา้ในชุมชนไดมี้รายได้

เพิมขึน ทงัส่วนของร้านอาหาร ร้านขายเครืองดืม ร้านขายขนม และร้านขายของฝาก ซึงเป็นศูนย ์        

จาํหน่วยสินคา้ OTOP ของชุมชน  
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2.2 การยดึอาชีพหลกัสร้างรายไดห้ลกั  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไม่กระทบต่อ

การประกอบอาชีพหลกัของสมาชิกกลุ่ม สามารถทาํอาชีพไดต้ามปกติในแต่ละวนั ทาํให้มีรายไดห้ลกั

ใหแ้ก่ครอบครัว และอาชีพหลกัทีทาํสืบต่อจากบรรพบุรุษ และเป็นอาชีพทีใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยา่งเกือกูล ทาํให้สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งต่อเนืองยาวนาน 

เกิดเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง และเศรษฐกิจชุมชนทีมีความมนัคง  

2.3 การเป็นผูผ้ลิตเพือการยงัชีพ  การจดัการท่องเทียวเป็นเพียงรายไดเ้สริม ซึงสมาชิก

กลุ่มได้ตระหนักร่วมกนั จึงมีการสร้างผลผลิตในแต่ละครัวเรือน เพือการยงัชีพทีมนัคง ด้วยการทาํ

อาชีพดา้นเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพือการบริโภคภายในครัวเรือน ช่วยลดค่าใชจ่้าย

ในการซือหา และลดการไหลของเงินออกนอกชุมชน และสร้างรายไดเ้สริมอีกทางใหก้บัสมาชิกกลุ่ม  

2.4 การท่องเทียวสร้างรายได้เสริม การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดส้ร้างรายได้

เสริมรายปีให้แก่สมาชิกกลุ่ม ดว้ยการจดัสรรเงินปันผลจากการจดัการท่องเทียวตามสัดส่วนการถือหุ้น 

แต่ละครัวเรือนได้มากน้อยแตกต่างกนั ซึงอาจเป็นรายได้ไม่มากนัก แต่สามารถเป็นรายได้เสริมให ้    

แต่ละครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์ ซึงเป็นการกระจายรายได้ทีเป็นธรรม สร้างความพอใจเงินปันผลที

ไดรั้บแก่สมาชิก  

2.5 การสร้างหลกัประกนัความมงัคง การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดมี้การจดัสรร

ผลประโยชน์ในลกัษณะการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่สมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย และแบ่ง

เบาภาระค่าใชจ่้ายของแต่ละครัวเรือน ดว้ยการใหไ้ดรั้บสิทธิความช่วยเหลืออยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

จึงเป็นส่วนสร้างความรู้สึกถึงการมีหลกัประกนัความมนัคงของครอบครัวในระดบัหนึง  

2.6 การพอเพียงทางเศรษฐกิจ   วิถีชีวิตชุมชนทีพึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ  ใช้

ประโยชน์ทงัการประกอบอาชีพและการท่องเทียว ไดส้ร้างผลประโยชน์ดา้นรายไดเ้สริมแก่สมาชิกกลุ่ม 

และดว้ยสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตของคนในชุมชนทีช่วยเหลือเกือกูลกนัแบบเครือญาติ ไดส่้งผล

ใหส้มาชิกกลุ่มสามารถดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งพออยูพ่อกิน และพอใจในการดาํเนินชีวิตอยา่งเกือกูล ภาวะ

เศรษฐกิจของชุมชนจึงไม่ขยายตวั เป็นเศรษฐกิจพอยงัชีพ และเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
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3.  ความยงัยนืด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม   
การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนได้ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดงันี 

3.1 การสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม วิถีชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชนเกียวโยงกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน และการจดั

กิจกรรมท่องเทียวทีไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทาํให้ความอุดมสมบูรณ์ยงัคงอยู่

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนือง และยงัส่งผลต่อสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือใส่ใจและดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน 

3.2 การรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  กลไกลของการจดัการ
ท่องเทียวโดยชุมชนไดพ้ยายามสร้างจิตสาํนึกเชิงอนุรักษ ์การสร้างสรรคกิ์จกรรมการอนุรักษ ์การรักษา 

และการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมยงัคงมี

คุณภาพ และสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งยาวนาน 

3.3 การควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทรัพยากรการ

ท่องเทียวทีตอ้งอาศยัสภาพแวดล้อมชุมชนทีมีความสะอาด ได้สร้างระบบการจดัการขยะในชุมชน      

ทาํใหส้ามารถควบคุมทงัปริมาณขยะ และการกาํจดัขยะเพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มของชุมชน 

3.4 การใชพ้ลงังานทางเลือก การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน มีเป้าหมายการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน ทาํให้ชุมชนเลือกทดลองเป็นชุมชนท่องเทียวโลว์

คาร์บอน ดว้ยการทดลองผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ ทาํให้ชุมชนสามารถผลิต

ไฟฟ้าใชด้ว้ยตนเอง และใชป้ระโยชน์ในการติดตงัไฟฟ้าในพืนทีสาธารณะของชุมชน สามารถช่วยลด

ค่าใช้จ่ายให้กบัชุมชน การมีแนวทางขยายผลให้แต่ละครัวเรือนใช้พลงังานสะอาด จะมีส่วนช่วยรักษา

สิงแวดลอ้ม เนืองจากการผลิตไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคตอ้งใช้นาํมนัเชือเพลิงในการผลิต เป็นการสร้าง

มลภาวะเป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม  

 สรุปรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ดงัแผนภูมิที  

ดงันี   

 

 



238 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที   รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

238

การบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม    

ของสมาชิก ให้มีผลสนบัสนุนและ

เป็นองคป์ระกอบหนึงของการ

พฒันาชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาชมชนโดยรวมอยา่งยงัยนื

บริหารจดัการกลุ่ม 

การจดัการผูน้าํกลุ่ม 

การจดัการสมาชิกกลุ่ม 

การจดัการทรัพยากร 
การท่องเทียว 

การจดัการชุมชน 

การประเมนิผล 

เป้าหมาย 

หลกัการ กระบวนการ 

การจดัการ 

บริหารจดัการกลุ่ม 

กิจกรรมท่องเทียว 

ผลประโยชน์ 

การพฒันา 

บริหารจดัการกลุ่ม 

ศกัยภาพผูน้าํและ 
สมาชิกกลุ่ม 

กิจกรรมท่องเทียว 

เครือข่ายความร่วมมือ วางแผน กาํหนดประเด็น-แหล่งขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล ประเมินผล ตรวจสอบผลประเมิน 

ผลลพัธ์

อนุรักษฟ์ืนฟ ู
ธรรมชาติ/

วฒันธรรม 

รายไดเ้สริม 

การมีส่วนร่วม 
พึงตนเอง 

ชุมชนเขม้แขง็ 

สร้าง-รักษา 
ภูมิใจวิถีชุมชน 

เรียนรู้ 
เปลียนแปลง 
การพฒันา 

ปัจจัยภายใน 
กลุ่มคนทาํงาน  

การบริหารจดัการ กิจกรรม

สอดคลอ้งวิถีชีวิตชุมชน  
ท่องเทียวเชือมโยงสู่ชุมชน  

ปัจจัยภายนอก 
นโยบายส่งเสริมการท่องเทียว 

พนัธมิตร-เครือข่าย ร่วมมือ 

สนบัสนุน พฒันา  
การขยายตวัตลาดท่องเทียว 

กระแสท่องเทียวโดยชุมชน 
 -ดูงาน/อาสาพฒันา 

ปัจจยั
เงอืนไข
สําคญั 

สังคมยงัยนื 
สงัคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน 

อนุรักษ ์ภาคภูมิใจชุมชน พอเพียง 

พึงตนเอง พฒันาคน ความร่วมมือ 

เศรษฐกจิยงัยนื 
กระจายรายได ้อาชีพหลกัมนัคง 

รายไดเ้สริม ผลิตเพือยงัชีพ 

หลกัประกนัความมนัคง 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยงัยนื 
สามารถใชป้ระโยชน์              

รักษาคุณภาพ ควบคุมผลกระทบ  
ใชพ้ลงังานทางเลือก 
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ส่วนที   ปัจจัยและเงือนไขการนํารูปแบบการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยงัยนืไปใช้ประโยชน์ 
 การนํารูปแบบการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนไปใช้

ประโยชน์  มีปัจจยัเงือนไขสําคญัเพือให้ชุมชนทีสนใจนาํรูปแบบนีไปเป็นแนวทางการพฒันาการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน อาจเป็นชุมชนทีเริมคิดทาํการท่องเทียว หรือชุมชนทีไดด้าํเนินการท่องเทียว

ไปแลว้ สิงสําคญัตอ้งเริมจากการทบทวนและประเมินชุมชนของตนเองว่ามีปัจจยัและเงือนไขเหล่านี

หรือไม่ ซึงปัจจยัเงือนไขเหล่านีผูว้ิจยัตอ้งการชีให้เห็นวา่ การทีชุมชนมีทรัพยากรการท่องเทียว มีความ

พยายามจดัการท่องเทียวด้วยตนเอง เป้าหมายการจดัการท่องเทียวไม่หวงัผลประโยชน์ทีเป็นรายได้

เท่านนั แต่ตอ้งการขยายผลสู่การพฒันาชุมชน ด้วยกลุ่มผูน้าํทีมีฐานคิดเชิงอนุรักษ์ จดัการคลา้ยแบบ

สหกรณ์ รอคอยความสําเร็จระยะยาว และการมีเครือข่ายความร่วมมือ นบัวา่เป็นสิงสําคญัทีจะผลกัดนั

ใหก้ารจดัการท่องเทียวสามารถนาํพาไปสู่การพฒันาชุมชนทียงัยนืได ้ 

 ชุมชนทีไดศึ้กษารูปแบบนี หากทบทวนตนเองแลว้พบวา่มีเพียงบางปัจจยัทีสอดคลอ้ง อาจ

เป็นขนัตน้ของการบ่งชีถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํรูปแบบนีไปใช้เป็นแนวทางได ้แต่ทงันีหากสร้าง

ความพร้อมให้เกิดขึนในชุมชนไดใ้นทุกประเด็น จะสามารถมีโอกาสนาํรูปแบบนีไปใช้ประโยชน์ให้

เกิดผลไดจ้ริง ซึงปัจจยัเงือนไขมีดงันี 

1. ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม  เป็นปัจจยักาํหนดกิจกรรมท่องเทียว

ผลประโยชน์ทีเกิดจากการจดักิจกรรมท่องเทียวทีใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม  

จะมีส่วนส่งผลใหค้นในชุมชนเห็นคุณค่า ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

วฒันธรรมของชุมชน  พฒันาสู่การมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวและการพฒันาชุมชน 

2. ชุมชนมีการจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง  เป็นชุมชนทีคนในชุมชนรวมกลุ่มกนับริหาร

จดัการท่องเทียว มีการทาํกิจกรรมทีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตวฒันธรรม และสภาพแวดล้อมของชุมชน 

ผลประโยชน์ทีได้รับจากการท่องเทียวคนในชุมชนได้ประโยชน์โดยตรง และมีส่วนกระจาย

ผลประโยชน์สู่ชุมชน หากชุมชนมีประสบการณ์การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จะมีความพร้อมในการ

ยกระดบัเพือพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนทียงัยนืได ้   

3. ชุมชนมีเป้าหมายใหก้ารท่องเทียวมีส่วนในการพฒันาชุมชน  การจดัการท่องเทียวไม่ได้

รับประโยชน์เฉพาะกลุ่ม แต่เป็นการจดัการท่องเทียวทีคนส่วนใหญ่ในชุมชนไดป้ระโยชน์ทงัทางตรง
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และทางออ้ม เป็นการจดัการท่องเทียวทีคิดคาํนึงถึงผลกระทบทีอาจส่งผลต่อชุมชน ประชาคมชุมชนมี

ส่วนร่วมตดัสินใจ ซึงมีส่วนทาํใหก้ารท่องเทียวสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน 

4. ชุมชนทาํท่องเทียวเพือสร้างรายไดเ้สริม  วถีิชีวติประจาํวนัมีการประกอบอาชีพเพือสร้าง

รายไดห้ลกั ทาํให้ไม่ตอ้งรอคอยรายไดจ้ากการท่องเทียวเพือการดาํรงชีพ การให้ผลประโยชน์จากการ

ท่องเทียวเป็นรายได้เสริม มีส่วนทาํให้สมาชิกกลุ่มยงัคงวิถีชีวิตเดิม ไม่ตอ้งกงัวลต่อรายได้จากการ

ท่องเทียว หรือความตอ้งการขยายการเติบโตการท่องเทียวเพือเพิมรายไดโ้ดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ชุมชน 

5. ชุมชนมีกลุ่มท่องเทียวบริหารจดัการ  การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพือร่วมกนับริหาร

จดัการท่องเทียว มีความสําคญัในการเป็นเจา้ภาพการเรียนรู้และนาํรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดย

ชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืนไปใช้ประโยชน์ และอาศยักระบวนการกลุ่มเพือร่วมกนัคิดและ

ตดัสินใจ การเลือก การปรับรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพของกลุ่ม และชุมชน 

6. ชุมชนมีกลุ่มผูน้าํทีมีฐานคิดเชิงอนุรักษ์  มีส่วนทาํให้การพฒันาการท่องเทียวเป็นไป

อย่างรอบคอบ ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และสามารถอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม รวมทงัวถีิชีวติวฒันธรรม ซึงมีส่วนทาํใหก้ารท่องเทียวนาํไปสู่การพฒันาชุมชนทียงัยนื  

7. ชุมชนมีความเขา้ใจระบบสหกรณ์  การจดัการผลประโยชน์เพือสร้างความเป็นธรรมและ

เท่าเทียม มีความจาํเป็นทีตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ การซือหุ้น ขายหุ้น และการปัน

ผลประโยชน์ ปัจจยันีเป็นส่วนสําคญัสร้างความรู้สึกของการเป็นเจา้ของ และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วน

ร่วมการจดัการท่องเทียวเพือบรรลุเป้าหมายและไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

8. ชุมชนรู้จกัการรอความสําเร็จในระยะยาว  การกาํหนดเป้าหมายการจดัการท่องเทียว

เพือให้เกิดประโยชน์ทังต่อระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน ต้องมีการดําเนินการ การ

ประเมินผล และการพฒันาอยา่งต่อเนือง จึงตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม ชุมชนตอ้งรู้จกั

การรอคอยเพือใหมี้การพฒันาอยา่งเป็นขนัตอน และค่อยเป็นค่อยไปเพือใหเ้กิดผลอยา่งยงัยนื 
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9. ชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วน ชุมชนมีพนัธมิตรทีพร้อมให้การสนบัสนุน

การพฒันาการท่องเทียวและการพฒันาชุมชน ทงัด้านความรู้ และงบประมาณ มีส่วนทาํให้ชุมชน

สามารถคิดและดาํเนินการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเนือง 
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บทท ี7 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันา

ชุมชนย่างยงัยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลักคอก จังหวดัตราด มีวตัถุประสงค์การศึกษาสภาพและ

ศกัยภาพการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก  แนวทางการดําเนินงานพฒันาการจัดการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน และพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื ดว้ยการดาํเนินวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหวา่ง

ผูว้จิยัและคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงั

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี 

 

สรุปผลการวจิัย 
 1. สภาพและศักยภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
  1.1 สภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกจดัตงัขึนในเดือนกรกฎาคม 2548 มีเป้าหมายให้การ

ท่องเทียวเป็นเครืองมืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน มีการจดัการเหมือน

สหกรณ์ทีมีการซือขายหุ้นให้แก่สมาชิกชมรม มีการปันผลประโยชน์รายปี คณะกรรมการบริหาร

ชมรม ทาํหนา้ทีควบคุมการบริหารจดัการ และตาํแหน่งผูจ้ดัการชมรม ทาํหนา้ทีดูแลการจดักิจกรรม

ท่องเทียวแก่นกัท่องเทียว สมาชิกชมรมมีหน้าทีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ

ชุมชน  มีการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ  ซึงเป็นผู ้นําจากกลุ่มงานพัฒนาในชุมชน 

ประกอบดว้ย ตาํแหน่งประธาน รองประธาน ผูจ้ดัการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูช่้วยเหรัญญิก จาํนวน 

6 คน ตวัแทนจากประชาคม งานปกครองส่วนทอ้งถิน (ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มแม่บา้น และสมาชิกของชมรม 

จาํนวน 10 คน และมีผูก่้อตงัชมรม นักวิชาการ และนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะช้างใต ้

จาํนวน  คน เป็นทีปรึกษาของชมรม 
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 สมาชิกชมรมเกือบทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกของชมรม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ  และมีสมาชิกในครัวเรือน -  คน เกือบร้อยละ  อาชีพส่วนใหญ่ทาํ

ประมง ทาํสวนผลไม ้ทาํสวนยางพารา ในสัดส่วนทีใกลเ้คียงกนั ร้อยละ  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ประมาณ ,  บาท สมาชิกชมรมต่างเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน ร้อยละ  

เหตุผลหลกัของการเป็นสมาชิกชมรมตอ้งการมีรายไดเ้สริม ร้อยละ  สมาชิกชมรมมีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ทงัดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ดา้น

การบริหารงาน ดา้นการกระจายผลประโยชน์ ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นการจดัการ แต่มีความไม่

แน่ใจ เช่น ผลกัดันให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึงของแผนพฒันาขององค์กร

สนบัสนุนของภาครัฐ มีการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเทียวทีเขา้ไปเทียวต่อวนั มีการทาํงานร่วมกบั

หน่วยงานต่างๆทงัภายในและภายนอกชุมชน มีกองทุนทีช่วยในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และ

คิดเห็นวา่การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนไดส้ร้างผลกระทบดา้นบวกมากทีสุด ไดแ้ก่ การมีรายได้

เสริมใหแ้ก่คนในชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเทียว แต่การ

เกิดแบบแผนการจดัการทรัพยากรของชุมชน โดยใชก้ารท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การมีกฎกติกาใน

การดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมยงัไม่ความชดัเจน 

 ปัจจุบนัการท่องเทียวของชุมชนสลกัคอกเริมเป็นทีรู้จกัมากขึน มีนกัท่องเทียวเขา้มาอย่าง

ต่อเนือง และมีแนวโน้มเพิมมากขึน ซึงสามารถควบคุมปริมาณนักท่องเทียวได้ในแต่ละวนัด้วย

กิจกรรมท่องเทียวและจาํนวนเรือทีมีจาํกดั  มี 2 กิจกรรมท่องเทียว ได้แก่ กิจกรรมนังเรือมาด มี

จาํนวน 8 ลาํ     ลาํหนึงนงัไดไ้ม่เกิน 4 คน ใหบ้ริการนาํเทียว 2 โปรแกรม ไดแ้ก่ 1) นงัเรือมาดชมป่า

ชายเลนตอนกลางวนั ราคา 200 บาท/ต่อคน/ต่อรอบ 2) การจดั Sunset Dinner  นงัเรือมาด พร้อม

รับประทานอาหารคาํ มีอาหาร 4 อย่าง พร้อมไวน์  ราคาคนละ 1,200 บาท (ไม่เกิน 2 คน) และ

กิจกรรมการพายเรือคายคั    มีจาํนวน 10 ลาํ ราคาคนละ 100 บาทต่อชวัโมง คนพายเรือมาด เป็น

สมาชิกของชมรมมี 12 คน รับรายไดโ้ดยตรง นกัท่องเทียวนงัเรือมาด 1 คน คนพายเรือมาดไดรั้บ

เงิน 100 บาท นกัท่องเทียว 2-3 คน ไดรั้บเงิน 150 บาท และนกัท่องเทียว 4 คน ไดรั้บ 200 บาทใน

แต่ละรอบ รายไดที้เหลือเป็นรายไดเ้ขา้ชมรม ชมรมได้มีการจดัสรรผลประโยชน์จากรายได ้จาก

สัดส่วน 100% จดัสรรให้การบริหารจดัการ 25% (เงินเดือนผูจ้ดัการและค่าใชจ่้ายการจดัประชุม

ประจาํปี) 20% เขา้กองทุนอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและสาธารณประโยชน์ 10% 
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ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ชมรม (จดังานนอกสถานทีและการศึกษาดูงาน) 5% เป็นสวสัดิการสังคม 

(ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือผูสู้งอายุ ค่าฌาปนกิจศพ ค่าเจ็บป่วย และเงินช่วยเหลือสมาชิกจากภยั

พิบติั  5% เงินทุนสํารอง (เพือซือเรือและซ่อมเรือ) และ 35% เงินปันผลให้แก่สมาชิกตามสัดส่วน

การถือหุน้ 

 

 1.2 ศักยภาพการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมีจุดแข็งสําคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารชมรมเป็น

กลุ่มผูน้าํในชุมชน ซึงมีแนวคิดเชิงอนุรักษที์ชดัเจน การมีผูจ้ดัการชมรมทาํหนา้ทีดูแลการท่องเทียว

แทนสมาชิกชมรม ทาํให้สมาชิกชมรมไม่ไดรั้บผลกระทบทีตอ้งเปลียนแปลงวิถีชีวิตและอาชีพทาํ

ประมง ทาํสวนผลไม ้และทาํสวนยางซึงเป็นอาชีพหลกั การทีคนในชุมชนเกือบทงัหมดเป็นสมาชิก

ชมรมทาํให้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน เพือให้ทรัพยากรการ

ท่องเทียวสามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวใหเ้ขา้มาทาํกิจกรรมทีส่งผลต่อรายไดโ้ดยตรง จุดอ่อนสําคญั 

ยงัขาดการคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนอยา่งจริงจงั เนืองจากส่วนใหญ่ยา้ย

ไปเรียนหนงัสือหรือทาํงานในตวัเมืองจงัหวดัตราด และสมาชิกส่วนใหญ่ทาํอาชีพประมง ทาํให้ไม่

มีเวลาเข้าร่วมประชุมของชมรม สมาชิกชมรมยงัไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมกัคล้อยตามความ

คิดเห็นของผูน้าํซึงมีภาวะผูน้าํทีเด็ดขาด  

 ชมรมไดรั้บโอกาสสาํคญัจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ซึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือกบั

ชุมชน พร้อมใหก้ารสนบัสนุนหากชุมชนร้องขอ การให้รางวลัลูกโลกสีเขียวไดส้ร้างชือเสียงให้กบั

ชุมชน ส่งผลอยา่งยิงต่อความภาคภูมิใจแก่สมาชิกชมรม  และการขยายตวัการท่องเทียวโดยชุมชน 

ไดส้ร้างโอกาสใหส้ามารถร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กบัชุมชนอืนๆซึงอยูใ่นเครือข่ายการท่องเทียวโดย

ชุมชน และอุปสรรคสําคญัจากการทีภาคเอกชนมาลงทุนในพืนทีเกาะช้างใตม้ากขึนไดส่้งผลให้มี

ขยะจาํนวนมากในทอ้งถิน กาํลงัเป็นปัญหาต่อการจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน หาก

จดัการไดไ้ม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มของชุมชน และการมีนกัท่องเทียวเขา้มาพกัธุรกิจ     

รีสอร์ทในตาํบลเกาะชา้งใตม้ากขึน รวมทงัการมีแผนพฒันาเกาะชา้งดว้ยการทาํถนนรอบเกาะ อาจ

ส่งผลต่อปริมาณนักท่องเทียวทีมากขึน หากไม่มีการจัดการนักท่องเทียวทีเข้ามาทาํกิจกรรม

ท่องเทียวในชุมชนทีดี อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเทียวทีตอ้งการความเงียบ และการ

เขา้ถึงธรรมชาติ หรืออาจส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน 
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 . แนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนาชุมชนสลัก
คอกอย่างยงัยนื 

 จากการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก ทบทวน

ประเด็นสําคัญของสภาพและศักยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และการทบทวนความ

ตอ้งการของสมาชิกชมรมทีมีต่อการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกั

คอกอย่างยงัยืน นํามาวิเคราะห์และร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานพฒันาการจัดการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน ไดแ้ก่ การเปลียนแปลงระบบหุ้นส่วนให้

มีสัดส่วนทีเท่ากัน  การเพิมกิจกรรมท่องเทียวของชมรม การกระตุ้นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของสมาชิกชมรม การจาํกดัจาํนวนนกัท่องเทียว การทาํทีพกัใน

ชุมชน หรือ Homestay การพยายามดึงคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้การทาํงานของชมรม คณะกรรมการ

บริหารชมรม การสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกชมรม  

 จากแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกั

คอกอยา่งยงัยืน คณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกและนกัวิจยั ไดด้าํเนินงาน

พฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต     

การสะทอ้นผลทุกกิจกรรม กิจกรรมทีร่วมกนักาํหนดระหวา่งคณะกรรมการบริหารชมรมและผูว้ิจยั 

ได้แก่ กิจกรรมพฒันาการบริหารจดัการชมรม  กิจกรรมทดลองจดัการทีพกัในชุมชน กิจกรรม

กระตุ้นจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมแก่คนในชุมชน กิจกรรมเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT และ         

กิจกรรมทีคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรมร่วมกันกาํหนดขึนเองในระหว่างการ

ดาํเนินการวจิยั ซึงเป็นผลจากการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติทีส่งผลใหพ้ืนทีภาคกลางเกิดนาํท่วมครัง

ใหญ่ จึงเกิดความห่วงใยและอยากใหค้วามช่วยเหลือ รวมทงัมีความคิดการป้องกนัตนเองจากภยัจาก

ธรรมชาติ จึงเกิดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วมและกิจกรรมเรียนรู้เท่าทนัสภาพอากาศ  

และการทีหน่วยงานภายนอกเสนอโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงเกิดกิจกรรมผลิตพลงังาน

ทดแทนในชุมชนขึน   

 

 

 



 

 

246 

 3. การพฒันารูปแบบการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนเพอืการพฒันาชุมชนอย่างยังยนื 
  จากการกาํหนดรูปแบบโดยคณะกรรมการบริหารชมรมและผูว้ิจยั และการพฒันา

รูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ สามารถไดรู้ปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชน

อยา่งยงัยืน ซึงรูปแบบนีมีจุดมุ่งหมาย การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เป็นการบริหารจดัการอยา่งมี

ส่วนร่วมของสมาชิก ให้มีผลสนบัสนุนและเป็นองค์ประกอบหนึงของการพฒันาชุมชน และเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนโดยรวมอยา่งยงัยนื โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

  3.1 หลกัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน จาํแนกออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ การ

บริหารจดัการกลุ่ม การจดัการผูน้าํกลุ่ม การจดัการสมาชิกกลุ่ม การจดัการทรัพยากรการท่องเทียว 

และการจดัการชุมชน  

  3.2 เป้าหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ได้แก่ การท่องเทียวเป็นเครืองมือ

อนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างรายไดเ้สริม สร้างการมีส่วนร่วม สร้างและรักษาความ

ภาคภูมิใจวิถีชีวิตดงัเดิม สร้างการพึงตนเอง สร้างการเรียนรู้การเปลียนแปลงและการพฒันา และ

สร้างชุมชนเขม้แขง็  

3.3 กระบวนการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน 

จาํแนกออกเป็น 2 ประการ ดงันี 

3.3.1 กระบวนการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดแ้ก่ การบริหารจดัการกลุ่ม 

การจดักิจกรรมท่องเทียว และการจดัการผลประโยชน์ 

3.3.2 กระบวนการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดแ้ก่ การพฒันา 

การบริหารจดัการ การพฒันาศกัยภาพผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม การพฒันากิจกรรมท่องเทียว และการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน 

 3.4 การประเมินผลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน     

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักการ กระบวนการ และเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชุมชน ได้แก่ การ

วางแผนการประเมินผล การกาํหนดประเด็นการประเมินผลและแหล่งขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ประกอบการประเมินผล การประเมินผล และการตรวจสอบผลการประเมิน   
3.5 ผลลพัธ์จากการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน 

จาํแนกออกเป็น  ดา้น ดงันี 

3.5.1 ความยงัยืนด้านสังคมและวฒันธรรม ได้แก่ สังคมแห่งการเรียนรู้ 

สังคมแห่งการแบ่งปัน สังคมแห่งการอนุรักษ์ สังคมแห่งความภาคภูมิใจชุมชน สังคมแห่งความ

พอเพียง   สังคมแห่งการพึงตนเอง สังคมแห่งการพฒันาคน และสังคมแห่งความร่วมมือ 
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3.5.2 ความยงัยืนดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การกระจายรายได ้อาชีพหลกัมนัคง    

การผลิตเพือการยงัชีพ การท่องเทียวเป็นรายไดเ้สริม และมีหลกัประกนัความมงัคง 

3.5.3 ความยงัยืนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ได้แก่ การใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม  การรักษาคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

และการใชพ้ลงังานทางเลือก 

3.6 ปัจจยัและเงือนไขการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่าง

ยงัยนื จาํแนกออกเป็น  ปัจจยั ดงันี 

3.6.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ กลุ่มคนทํางาน การบริหารจัดการ กิจกรรม

ท่องเทียวสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน การจดัการท่องเทียวเชือมโยงสู่ชุมชน และความพร้อมของ

ชุมชน 

3.6.2 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายส่งเสริมการท่องเทียว พนัธมิตรและ

เครือข่ายความร่วมมือสนบัสนุนการพฒันา การขยายตวัการตลาดการท่องเทียว กระแสดูงานการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน และกระแสการท่องเทียวเพืออาสาพฒันา 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนี เมือวิเคราะห์กระบวนการ

ดาํเนินการวิจยัทีทาํร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก

พบวา่ มีลกัษณะทีสอดคลอ้งกบั เฉลียว บุรีภกัดีและคณะ (2545:239) เป็นการวจิยัทีนกัวจิยัมีบทบาท

เป็นนักวิจยัหลัก (Principal Researcher)ในช่วงแรกของกระบวนการวิจัย และให้บทบาทแก่

คณะกรรมการบริหารชมรมนําเทียวพืนบา้นสลักคอกเป็นนักวิจยัร่วม ส่งผลให้ระหว่างการ

ดาํเนินการวิจยั นักวิจยัร่วมได้มีการดาํเนินการวิจยัด้วยตนเอง ด้วยการวางแผน การปฏิบติั การ

สังเกต และการสะทอ้นผลของกิจกรรมต่างๆ ของชมรม โดยช่วงทา้ยของการดาํเนินการวจิยั นกัวิจยั

ร่วมไดว้างบทบาทให้นกัวิจยัหลกัเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน นบัวา่เป็นการ

ดาํเนินการวิจยัทีสามารถสร้างการเรียนรู้ และสามารถเป็นแนวทางให้แก่นกัวิจยัร่วมได้นาํไปใช้

ประโยชน์ต่อไป และจากผลการศึกษานี เมือนาํมาวิเคราะห์เชือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทงั

ขอ้สังเกตและความคิดเห็นของผูว้ิจยั สามารถอภิปรายผลจาํแนกตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา  ขอ้ 

ดงันี 
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 1. สภาพและศักยภาพการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 
ชุมชนสลกัคอก เป็นชุมชนทีมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และใชก้ารท่องเทียวเป็น

เครืองมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชนเป็นสําคญั รายไดเ้ป็นเพียงรายได้

เสริม มีการจดัสรรปันส่วนรายไดสู่้การจดัสวสัดิการสังคม มีทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม

ลกัษณะเฉพาะถิน  มีองคก์รชุมชนในชุมชนร่วมการจดัการและพฒันาชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจดัการท่องเทียวของชุมชน  ชุมชนมีการสร้างกฎและกติกาการจดัการสิงแวดลอ้มร่วมกนั จะ

เห็นไดว้่าจากเป้าหมายและสภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกนี มีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ พจนา สวนศรี (2546:12) และ พรเพญ็ วิจกัษณ์ประเสริฐ (2549:2) การจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนมีจุดยืนทีใช้การท่องเทียวเป็นเครืองมือในการพฒันาชุมชน เพือการรับผิดชอบต่อ

สิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วฒันธรรม และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  

การจดัสรรผลประโยชน์จากรายไดที้ไดจ้ากการจดักิจกรรมท่องเทียวให้แก่นกัท่องเทียว 

ด้วยการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกชมรมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละปี รายได้ส่วนหนึงจัด

สวสัดิการให้แก่สมาชิกชมรม การจัดสรรเป็นเงินกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม และรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกทีประสบภยัพิบัติธรรมชาติ  เป็นการ

ดาํเนินการจดัการท่องเทียวทีมีส่วนพฒันาชุมชนทงัด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม ซึง

สอดคลอ้งกบั ซูซาน (Susan, 2010 : บทคดัยอ่) เป้าหมายสําคญัของการจดัการท่องเทียวเพือแกไ้ข

ปัญหาความยากจนและพฒันาสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีของคนในชุมชน ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นทุนเงิน 

ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนทรัพยากร ซึงชมรมไดเ้ลือกใชทุ้นทรัพยากรธรรมชาติมากาํหนดกิจกรรม

ท่องเทียวของชุมชน และใช้ทุนมนุษยมี์ส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทุนสังคมร่วมบริหาร

จัดการท่อง เ ที ยว  ด้วย กิ จกรรมพาย เ รือคาย ัคและ เ รือมาด  ให้นักท่ อง เ ทียวได้สัมผ ัส

ทรัพยากรธรรมชาติ ทงัทะเลและป่าชายเลน  และการไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิตของชุมชน ซึงเป็นวิถีชีวิต

ชาวประมง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ซีออนฮี (Seonhee, 2008 : บทคดัยอ่) การจดัการท่องเทียวควร

ใหค้วามสาํคญั ทุนทางสังคมและบริบททีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว  

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ให้ความสําคญัต่อบทบาทของคณะกรรมการ 

บริหารชมรม และสมาชิกชม เพือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการท่องเทียวของชุมชน

ให้มีความเขม้แข็งมากขึนอยู่เสมอ การตอบสนองและเขา้มามีส่วนร่วมของแต่ละฝ่าย ระบบการ

บริหารจดัการไดก้าํหนดบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการชีใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์

ทีจะไดรั้บจากการทาํหน้าทีของแต่ละฝ่าย  ลว้นมีส่วนช่วยสร้างความเขา้ใจ ความรับผิดชอบ และ

การไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ซึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ พรเพญ็ วิจกัษณ์ประเสริฐ (2549:1) 

การจดัการท่องเทียวตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง ทุกคนในชุมชนมีส่วน
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ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ และผูที้รับผลประโยชน์สูงสุดเป็นคนในชุมชน และการที

ชมรมได้กาํหนดบทบาทให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมรักษาและดูแลทรัพยากรการท่องเทียวให้มี

ความสะอาดและอุดมสมบูรณ์  เพือให้นกัท่องเทียวเกิดความประทบัใจ ซึงหากนกัท่องเทียวเขา้มา

ทาํกิจกรรมท่องเทียวของชุมชนจาํนวนมาก จะส่งผลต่อรายไดเ้ขา้ชมรมมากขึน ส่วนนีจึงส่งผลให้

สมาชิกชมรมใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี เพือประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม จึงสอดคลอ้งกบัตาม

แนวคิด พงษธ์ร ธญัญสิริ (2552:47) การให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกรักเป็นเจา้ของชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจทีลงมือลงแรงในการ

ทาํงานร่วมกนั  

แม้ชุมชนจะมีการจดัการท่องเทียวทีเข้มแข็งในระดับหนึง แต่มีอุปสรรคสําคญับาง

ประการทีชุมชนให้ความใส่ใจอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการทีภาคเอกชนมาลงทุนในพืนทีเกาะชา้งใต้

มากขึน ส่งผลให้มีขยะมากขึนในทอ้งถิน และเริมมีคนต่างถินเดินทางเขา้ออกชุมชนมากขึน อาจ

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทีเงียบสงบ ซึงเป็นจุดขายสําคญัของกิจกรรมการท่องเทียวของชุมชน 

สอดคลอ้งกบั อธิติ กลัปนาทรัพย ์(2548:บทคดัย่อ) การขยายตวัการท่องเทียวในพืนทีเกาะชา้ง ได้

สร้างผลกระทบต่างๆ ทังด้านบวกและด้านลบ การท่องเทียวทําให้มีกลุ่มคนซึงสามารถหา

ผลประโยชน์จากการท่องเทียวสามารถตกัตวงทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในพืนที สร้าง

ปัญหาสภาพแวดลอ้มและความเสือมโทรมของธรรมชาติในพืนที  

ดว้ยการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกทีมีศกัยภาพในการจดัการ มีเป้าหมายการ      

ทาํการท่องเทียวทีชัดเจน และยึดมนัถึงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสมาชิกในชุมชน เพือ

พฒันาชุมชนทงัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม ดว้ยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ

บริหารจดัการท่องเทียวร่วมกนั มีการประชุมหารือกนัอยูเ่สมอ ลว้นเป็นสภาพชุมชนทีอาจสะทอ้น

ถึงความเป็นชุมชนเขม้แขง็และพึงตนเองไดใ้นระดบัหนึง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี พงศพ์ิศ 

(2546:25-27) ชุมชนเขม้แขง็เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเพือนาํไปสู่การพึงตนเองได้

ของชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมทีจะเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพือการดาํเนินการจดัการ 

การพฒันา และการแกไ้ขปัญหาของชุมชน รวมถึงการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง มีการ

จดัการทุนทางธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพฒันาชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ บนพืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล ซึงชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จดัการและร่วมรับผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียม 

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกมีการวางระบบการจดัการทีสอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิต และสภาพแวดลอ้มของชุมชนเป็นสําคญั สอดคลอ้งกบั สินธ์ุ สโรบล (2546 : 12) การนาํเอา

ทรัพยากรทีอยู่ในทอ้งถินดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม
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ประเพณี วถีิชีวติและวถีิการผลิตของชุมชน มาใชเ้ป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการจดัการท่องเทียวอยา่ง

เหมาะสม ทาํให้การท่องเทียวไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และสมาชิกชมรม หรือคนในชุมชน

เกือบทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกของชมรม นบัวา่เป็นส่วนสําคญัทีทาํให้การจดัการท่องเทียวเป็นของ

ชุมชน สมาชิกชมรมสามารถเป็นกระบอกเสียงทีจะสือสารสู่สมาชิกของครอบครัวในเรืองต่างๆ ซึง

จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร การชกัชวนและเกิดพฤติกรรมร่วมในการเขา้มาทาํงานเพือส่วนรวม

ได้มากขึน  การทีสมาชิกชมรมส่วนใหญ่มีรายได้น้อย การเข้ามาเป็นส่วนหนึงของการจดัการ

ท่องเทียวและไดรั้บผลประโยชน์ทงัเป็นเงินปันผลรายปี และเงินสวสัดิการสังคมดา้นต่างๆ ไดส้ร้าง

ประโยชน์ให้สมาชิกให้มีรายได้เสริมและมีหลักประกนัความมนัคง ความพึงพอใจของสมาชิก

ชมรมนี อาจเป็นเหตุปัจจยัหนุนเสริมการมีส่วนร่วมการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ดงันันสิงที

สําคญัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง และทาํให้สมาชิกชมรมไดรั้บ

ผลประโยชน์อยา่งต่อเนือง เหมาะสม และเท่าเทียมเป็นสาํคญั 

จากผลการศึกษาอาจพบวา่ สมาชิกชมรมไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียว ดว้ยการ

ร่วมกนัดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชน การเขา้ร่วมประชุมของชมรม และการ

ทาํกิจกรรมส่วนรวมของชมรม แต่ผลการศึกษาอีกดา้นหนึงกลบัพบว่าสมาชิกชมรมมีส่วนร่วมใน

ระดบันอ้ย ยงัไม่เขา้มามีส่วนร่วมจริงจงั การเขา้มามีส่วนร่วมไม่ไดเ้กิดจากจิตอาสา  มีปริมาณผูเ้ขา้

มาร่วมนอ้ย หากนาํแนวคิดของ ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2546:1-3) มาวเิคราะห์การมีส่วนร่วมซึงมีหลาย

ระดบั ไดแ้ก่ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ จะเห็นไดว้า่สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมทุก

ระดับ การร่วมรับผลประโยชน์มีความชัดเจนทีสุด เพราะสมาชิกชมรมสามารถได้รับสิทธิใน

ผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด การร่วมรับรู้ มีการจดัการให้เกิดการสือสารสร้างการรับรู้

ผา่นการประชุมประชาคมชุมชนทุกเดือน และจากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกชมรมต่อการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน สมาชิกชมรมส่วนมากได้สะท้อนถึงความไม่แน่ใจในประเด็นการ

ผลกัดนัให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึงของแผนพฒันาขององคก์รสนบัสนุนของ

ภาครัฐ มีการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเทียวทีเขา้มาเทียวต่อวนั มีการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆทงั

ภายในและภายนอกชุมชน มีกองทุนทีช่วยในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม ซึงลว้นเป็นสิงทีทางชมรม

มีความชดัเจนในการจดัการ การทีสมาชิกมีความไม่แน่ใจจึงอาจสะทอ้นถึงวิธีการสร้างการรับรู้ที

อาจยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทงันีจากการสังเกตของผูว้ิจยั การจดัประชุมประชาคมของชุมชน

ทีนาํการจดัการท่องเทียวของชุมชนเป็นวาระหนึง ทาํให้แต่ละเดือนมีการสือสารถึงการจดักิจกรรม

ท่องเทียวของชมรม การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก ข่าวสารจากหน่วยงานภาคนอกที

เกียวกบัการท่องเทียว การชีแจงรายรับรายจ่ายประจาํเดือน รวมทงัการขอความเห็นชอบในรายการ

ค่าใช้จ่ายเดือนถดัไป ซึงนบัวา่เป็นการนาํเสนอประเด็นทีสมาชิกชมรมควรไดรั้บรู้ แต่ดว้ยจาํนวน
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วาระการประชุมจาํนวนมาก และเวลาทีจาํกดั ทาํให้วิธีการสร้างการรับรู้ดว้ยการพูดสือสาร จึงขาด

การขยายความเนือหาเพือสร้างความเขา้ใจ ประเด็นการสือสารแต่ละเรืองจึงเหมือนการบอกเล่าและ

ผา่นไป ไม่มีเวลาของการแสดงความคิดเห็น หรือตงัคาํถามในขอ้สงสัย เกิดการรับรู้แต่ไม่เกิดการ

เรียนรู้  ซึงอาจเป็นส่วนหนึงทีส่งผลต่อการร่วมทาํและร่วมคิดทีอาจยงัไม่เตม็ทีนกัของสมาชิกชมรม  

ทงันีการควบคุมทิศทางการพฒันาการท่องเทียว บทบาทสําคญัอยู่ทีกลุ่มผูน้าํ ซึงลว้น

เป็นผูมี้ความคิดทีสอดคลอ้งกนั โดยเฉพาะการมีแนวคิดเชิงอนุรักษ ์และการพยายามพึงตนเอง ถือ

ไดว้า่เป็นจุดแขง็ทีสาํคญัใหส้ามารถนาํพาการจดัการท่องเทียวของชุมชนไม่ให้เกิดการเปลียนแปลง

ไปตามกระแส หรือโอกาสทีหยิบยืนเขา้มาผา่นองคก์รภาคส่วนต่างๆ อยา่งต่อเนือง ประสบการณ์ที

ตอ้งคิดรอบคอบก่อนตดัสินใจตอบรับหรือปฏิเสธการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาจเป็น

ปัจจยัหนึงทีส่งผลใหก้ลุ่มผูน้าํมีบุคลิกภาพทีเด็ดขาด มีความเชือมนัในตนเอง พูดจาอยา่งมนัใจ และ

ชดัเจน นบัว่าเป็นสิงทีดีและสําคญัอย่างยิงในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนท่ามกลางการพฒันา

และการเปลียนแปลงภายนอกชุมชน แต่หากพิจารณาอีกดา้นหนึงอาจมองไดว้า่ ความเขม้แข็งของ

กลุ่มผูน้าํอาจมีส่วนกระทบต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมทงัดา้นการคิดและการทาํ แมก้ลุ่ม

ผูน้าํจะให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมและมีการเปิดประเด็นพูดคุยกบัสมาชิกชมรมอยู่เสมอ แต่

ดว้ยบุคลิกภาพดงักล่าว ได้มีอิทธิพลให้เกิดการคล้อยตามความคิดของกลุ่มผูน้าํ มากกว่าการได้

เรียนรู้จากผูน้าํ และเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกชมรม ผูว้ิจยัจึงมีขอ้สังเกตวา่ ภายใตค้วามเขม้แข็ง

ของภาวะผูน้าํทีเด่นชัด อาจกดทบัความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก การอาสาทาํงานเพือ

ส่วนรวมของสมาชิกชมรม และอาจเป็นส่วนหนึงทีสาํคญัทาํใหไ้ม่สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ หรือคน

กลุ่มใหม่เขา้มารับผิดชอบทาํงานร่วมกนั เพือเตรียมความพร้อมให้สามารถทาํหน้าทีสานต่องาน

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอกในอนาคตดงัทีมุ่งหวงัได ้ดงันนัจากแนวคิดของ บณัฑูร อ่อนดาํ 

 (2536:67     ) “ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรืองต่างๆ แล้ว ประชาชนจะยินดีให้ความ

ร่วมมือหรือมีพนัธกรณี  (Commitment    ) ในเรืองนนัๆ ทาํให้สามารถดาํเนินกิจกรรมสําเร็จลุล่วงไป

ได”้ จึงเป็นสิงทีกลุ่มผูน้าํอาจตอ้งปรับวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมเพือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทีแทจ้ริง 

 

 .  แนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพัฒนาชุมชน    
สลกัคอกอย่างยงัยนื 
 งานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนี ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอกอยา่งยงัยืน และไดด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึงมี

ความสอดคล้องกับแนวทางทีกาํหนด ได้แก่ กิจกรรมพฒันาการบริหารจดัการชมรม ด้วยการ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมทาํงาน การจดัสรรเงินปัน
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ผลสร้างประโยชน์เพือสังคมเพมิเติม และการเปลียนแปลงระบบเงินปันผล กิจกรรมทดลองจดัการที

พกัในชุมชน เพือประเมินความพร้อมของชุมชน และนาํขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจวา่ควรทาํ

กิจกรรมทีพกัในชุมชนหรือไม่  กิจกรรมกระตุน้จิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้มแก่คนในชุมชน การจดัให้

มีคนนอกเข้ามาทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชน เพือกระตุ้นจิตสํานึกดูแล

สภาพแวดลอ้มของชุมชน กิจกรรมเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ CBT จดัเวทีเรียนรู้ชุมชนตวัอยา่งการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชน เพือสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกของชมรม กิจกรรมเรียนรู้เท่าทนั

สภาพอากาศ เพือให้รู้สภาพอากาศทีอาจกระทบต่อกิจกรรมการท่องเทียวและชุมชน เพือใช้

ตดัสินใจให้บริการกิจกรรมท่องเทียว กิจกรรมผลิตพลังงานทดแทนในชุมชน เพือเป็นชุมชน

ต้นแบบแหล่งท่องเทียวโลว์คาร์บอน ด้วยการทดลองผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ

พลงังานลม เพือให้ทีทาํการชมรมสามารถผลิตไฟฟ้าใชเ้อง กิจกรรมอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํ

ท่วม ดว้ยการจดัทาํและส่งดาสตา้บอล ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภาวะนาํท่วม เพือกระตุน้

ใหส้มาชิกชมรมมีจิตสาธารณะอาสามาทาํงานเพือส่วนรวมมากขึน  

 แนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกั

คอกอย่างยงัยืน ได้ผ่านการศึกษาสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ปัญหาและ

ความตอ้งการของสมาชิกชมรม ซึงเป็นแนวทางทีสอดคลอ้งกบั กิตติ อริยานนท ์(2548: บทคดัยอ่) 

การพฒันาท่องเทียวทียงัยนืนนั ควรมีการศึกษาปัญหา ความตอ้งการ เพือการแกไ้ขหรือพฒันาอยา่ง

ต่อเนือง เพือการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มของชุมชน ลว้นเป็นแนวทางมุ่งเน้นการ

พฒันาตนเองให้มีระบบการบริหารทีดีขึน ให้ความสําคญัต่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การมี

จิตสาํนึกสาธารณะของสมาชิกชมรม ซึงเป็นไปตามแนวคิดของ วนัสาด ศรีสุวรรณ (2553:297-298) 

แนวทางการจดัการการท่องเทียวโดยชุมชน ตอ้งสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบดูแลรักษาส่งเสริม

การจดัการท่องเทียว การร่วมกนัศึกษาเพือคน้หาสิงทีมีคุณค่าในชุมชน  ศึกษาความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย เพือตอบสนองความตอ้งการไดเ้หมาะสม วางแผนแบบมีส่วนร่วม สร้างความพึง

พอใจใหท้งันกัท่องเทียวและคนในชุมชน ประเมินและปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง บริหารจดัการ

แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการท่องเทียวมีความหลากหลาย เนน้การศึกษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ

ชุมชน การจดัความพร้อมทรัพยากรการท่องเทียว และจดัให้มีหน่วยงานราชการดูแลรับผิดชอบ 

และสนับสนุนอย่างชัดเจนและต่อเนือง  โดยกิจกรรมการพัฒนาทีเลือกดําเนินการล้วนให้

ความสาํคญัต่อผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อชุมชน ทงัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม  

 จากแนวทางการดาํเนินงานพฒันาไดน้าํไปสู่การปฏิบติัดว้ยการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที

คาํนึงและตระหนกัถึงผลกระทบทีอาจตามมาทงัต่อสมาชิกชมรมและชุมชน การดาํเนินกิจกรรมจึง

ให้ความสําคญัต่อการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต การสะทอ้นผลในทุกกิจกรรม ซึงเป็นไปตาม
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ขนัตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการของ เคมมิส และแทกการ์ด (Kemmis and McTaggart, 1988 : 14 อา้ง

ถึงใน นุชวนา เหลืององักูร, 2552) เป็นการทดลองและมีการประเมินผลก่อนตดัสินใจ ร่วมกบัการ

ยึดเป้าหมายให้การท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ของชุมชน และการท่องเทียวเป็นเพียงการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกชมรม เป้าหมายนี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ซายริว (Cyril, 2002:216) ทีให้การท่องเทียวเป็นเครืองมือธาํรงไวข้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการพฒันาระบบการบริการทีให้ความสําคญัต่อการป้องกนัสิงแวดลอ้ม และ

ต้องสร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์แก่คนในชุมชน  เพือสร้างกําลังใจ ร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มากทีสุด และสามารถนาํพาให้ชุมชนสลกัคอกสามารถพฒันา
ชุมชนไดอ้ย่างยงัยืน เป็นไปตามแนวคิด ของทริสตา (Trista, 2005:145-146) การท่องเทียวยงัยืน 

ตอ้งสามารถถ่วงดุลการเพิมของรายได้กับการอนุรักษ์กับผลกระทบทีเกิดขึนจากการท่องเทียว 

นอกจากนีการกาํหนดแนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือพฒันาชุมชนสลกัคอก

อย่างยงัยืน ดว้ยการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมกบัความร่วมมือของสมาชิกชมรม 

สามารถนาํพาให้เกิดการพฒันาการท่องเทียวทียงัยืนได้ ซึงเป็นไปตามผลการศึกษาของ สุพตัรา      

วชิยประเสริฐกุล (2545:บทคดัยอ่) แนวทางการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยืน ควรมีการจดัองคก์ร

บริหารการท่องเทียว ดว้ยการจดัตงักลุ่มเพือทาํหนา้ทีบริหารงานโดยตรง  และการสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใหร่้วมมือเพือพฒันาการท่องเทียว มีการสร้างการกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชน 

และมีการรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชน 

 นอกจากนีแนวทางดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของ

สมาชิกชมรม ไดเ้ป็นแนวทางให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ซึงลว้นเป็นกิจกรรมทีแมจ้ะดาํเนินการเสร็จสิน 

แต่มีแนวโน้มทีทางชมรมยงัคงมีการดาํเนินการต่อไปอย่างต่อเนืองเพือพฒันาการจดัการท่องเทียว

โดยชุมชนใหเ้ขม้แขง็มากขึน และมีศกัยภาพเพียงพอให้การท่องเทียวสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่ง

ยงัยืน ผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นถึงความตงัใจและความพยายามของคณะกรรมการบริหารชมรมดว้ยการ

จดัการกิจกรรมต่างๆ คน้หาคาํตอบเพือนาํไปสู่การตดัสินใจทีชดัเจน เช่น กิจกรรมทดลองจดัการที

พกัในชุมชน เพือหาคาํตอบวา่ชุมชนควรทาํทีพกัในชุมชนหรือไม่ จึงไดท้ดลองนาํนกัท่องเทียวเขา้

พกั  รอบ แมอ้าจไดค้าํตอบมาส่วนหนึง แต่ยงัไม่อาจไดข้อ้สรุปทีชดัเจน ส่งผลให้มีความคิดทีจะ

ทดลองต่อไป เพือให้มีขอ้มูลรอบด้านก่อนการตดัสินใจ นับว่าเป็นความคิดทีน่าเป็นแบบอย่าง
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ให้กบัชุมชนต่างๆ เนืองจากหลายชุมชนทีทาํท่องเทียวไดเ้ปิดบา้นให้คนเขา้พกัเพือเรียนรู้วิถีชีวิต

ของชุมชน ซึงบางชุมชนมีการจดัการทีดี สมาชิกในชุมชนมีความพร้อม ทาํให้สามารถทาํทีพกัใน

ชุมชนไดอ้ยา่งเต็มใจ บางชุมชนขาดการจดัการทีดี หรืออาจยงัไม่มีความพร้อมของชุมชน ไดส่้งผล

ให้เกิดผลกระทบตามมาหลายประการ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ บานเย็น ชาญธนะวฒัน์ 

(2545:บทคดัยอ่) การมีนกัท่องเทียวซึงเป็นคนต่างเชือชาติต่างวฒันธรรมเขา้มาในชุมชนมากขึน ได้

ส่งผลต่อการเกิดแบบแผนพฤติกรรมและค่านิยมใหม่ ซึงแตกต่างไปจากวฒันธรรมเดิมของชุมชน 

ส่งผลให้บางชุมชนอาจหยุด และบางชุมชนยงัทาํต่อไปทงัทีรู้และไม่รู้ว่าไดรั้บผลกระทบจากการ

ท่องเทียว ซึงกิจกรรมจดัการทีพกัในชุมชนสามารถเกิดผลลพัธ์ไดท้งัดา้นบวกและดา้นลบ เนืองจาก

เป็นกิจกรรมทีมีความละเอียดอ่อน ทงัต่อวิถีชีวิต วฒันธรรมและความเชือของชุมชน ดงันนั การที

ชุมชนสลกัคอก มีความคิดทาํทีพกัในชุมชน  แต่ตระหนกัถึงผลกระทบทีตามมา จึงไดท้ดลองซาํเพือ

วิเคราะห์อยา่งรอบคอบ การมีแนวคิดเช่นนี หากมีการดาํเนินการก่อนการตดัสินใจหลายๆ เรืองใน

ชุมชน ย่อมช่วยลดความเสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ สามารถ

พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงมากกวา่การสร้างปัญหาใหก้บัชุมชน 

 
 3. การพฒันารูปแบบการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพอืการพฒันาชุมชนอย่างยงัยนื 

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ประกอบดว้ยหลกัการ 

เป้าหมาย กระบวนการจดัการ กระบวนการพฒันา การประเมินผล ปัจจยัเงือนไข และผลลพัธ์การ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื ซึงมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบของ มณ

ทาวดี    พูลเกิด (2552:110-113) ประกอบดว้ยรูปแบบการจดัการดา้นการบริหาร ดา้นผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย ดา้นเป้าหมายในการจดัการท่องเทียว ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการควบคุม ดา้นการมีส่วน

ร่วม ดา้นความสามารถของชุมชน ดา้นสิงจูงใจของชุมชน และดา้นศกัยภาพของชุมชน โดยเฉพาะ

เป้าหมายการจดัการท่องเทียว มี 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ การจา้งงานในชุมชน ยกระดบัมาตรฐานการครอง

ชีพของคนในชุมชน การกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชน ลดมลพิษและมลภาวะทีเกิดจากการท่องเทียว 

การกระจายรายไดใ้นชุมชน ลดการทาํลายทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม ลดการทาํลายทรัพยากรการ

ท่องเทียว เกิดความสามคัคีและความร่วมมือของคนในชุมชน และชุมชนมีความภูมิใจในอตัลกัษณ์

ของตน เป้าหมายนีมีความสอดคลอ้งอยา่งมากกบัเป้าหมายการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการ

พัฒนาชุมชนอย่างย ังยืน  ซึงประกอบด้วยการท่องเทียวเป็นเครืองมืออนุรักษ์และฟืนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างรายไดเ้สริม สร้างการมีส่วนร่วม สร้างและรักษาความภาคภูมิใจวิถีชีวิต

ดงัเดิม สร้างการพึงตนเอง สร้างการเรียนรู้การเปลียนแปลงและการพฒันา และสร้างชุมชนเขม้แขง็ 
หลกัการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ยึดหลกัการบริหาร 

จดัการกลุ่มทีมีการกาํหนดเป้าหมาย บทบาทหนา้ทีผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม การจดัการทรัพยากรเพือ       

จดักิจกรรมท่องเทียว การจดัการและกระจายผลประโยชน์ การเชือมโยงการท่องเทียวสู่การพฒันา

ชุมชน การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีให้การท่องเทียวเป็นเครืองมืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมของชุมชน ได้กาํหนดบทบาทให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมรักษาและดูแล เพือความ

สมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเทียว และดว้ยการทาํงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มทีมีความ

เขม้แขง็ มีจุดยนืทีชดัเจน จึงสามารถกาํหนดบทบาทหนา้ทีของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทีประสงค์

เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนใหเ้ป็นไปในทิศทางทีกลุ่มตอ้งการ หากมีความจาํเป็นจะพิจารณาหน่วยงาน

ทีขอรับการสนบัสนุน ซึงสามารถใชป้ระโยชน์จากสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ มา

สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาต่างๆของกลุ่ม สิงเหล่านีลว้นเป็นหวัใจสําคญัของการหนุนเสริมให้การ

ท่องเทียวเป็นเครืองมือสู่การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ซึงลกัษณะชุมชนเขม้แข็งเป็นไปตาม

แนวคิดของ โกวิท พวงงาม (2553:160-162) เสน่ห์ จามริก (2550:36) และ เสรี พงศ์พิศ (2546:25-

27) ชุมชนเขม้แข็งมีจิตสํานึกชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีองคก์รชุมชนเขม้แข็ง มีการจดัการ

ชุมชนทีดี ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ สามารถต่อต้านภัยคุกคามจากภายนอก มีการพัฒนา

ความสามารถทีจะพึงตนเอง และเป็นชุมชนยงัยนื 

  กระบวนการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ไดแ้ก่ การบริหารจดัการกลุ่ม การจดักิจกรรม

ท่องเทียว และการจดัการผลประโยชน์ และกระบวนการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ดว้ย

การพฒันาการบริหารจดัการ การพฒันาศกัยภาพผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม การพฒันากิจกรรมท่องเทียว 

และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ทงัระดบัภายในชุมชน ระหวา่งชุมชน และกบัองคก์ร

ภายนอกชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัยศ อิมสุวรรณ์ (2543: บทคดัยอ่) การพฒันาที

ยงัยืนของชุมชนซึงมีรูปแบบอิงชุมชนโดยชุมชนเป็นผูริ้เริม ตามศกัยภาพของผูน้าํ ความพร้อมของ

ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการพยายามพึงตนเอง และรูปแบบอิงสถาบนัซึง

หน่วยงานภายนอกเป็น ผูริ้เริม ดว้ยการประสานความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอกชุมชน เฉพาะกรณีทีประสบปัญหาเกินขีดความสามารถของชุมชน  ซึงแนวคิดของ วนัสาด 

ศรีสุวรรณ (2553:297-298) ไดข้ยายความถึงรูปแบบอิงสถาบนัไดว้า่ การจดัให้มีหน่วยงานราชการ

สนบัสนุนโดยตรง สามารถทาํไดด้ว้ยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการเขา้มาเป็น

ผูดู้แลรับผิดชอบ ให้การสนับสนุนการจดัการท่องเทียวของชุมชน  ทงัในส่วนของงบประมาณ 

ความรู้ การใหค้าํปรึกษา  และพฒันาการท่องเทียวของชุมชนอยา่งต่อเนือง การจดัการท่องเทียวโดย
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ชุมชนทีให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการร่วมมือการทาํงานกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ จึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมการวางแผนพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืนของชุมชน เป็นไป

ตามแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตงัวฒันา (2548:175-176) ในรูปแบบองคก์รชุมชนทาํงานร่วมกบัภาครัฐ 

และรูปแบบองค์กรชุมชนจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง ซึงเหมาะสมกบัชุมชนทีถูกพฒันามาระดบั

หนึง จนมีความเชือมนัว่าจะสามารถพึงตนเองได้ และสามารถเข้าร่วมตดัสินใจ เจรจาต่อรอง

ผลประโยชน์กบัภาครัฐ เพือรักษาผลประโยชน์ของชุมชน กระบวนการขา้งตน้เป็นสิงสําคญัให้การ

จดัการท่องเทียวไดมี้ส่วนสร้างชุมชนเขม้แข็ง ซึงแนวคิดของ เสรี พงศพ์ิศ (2546:25-27) กล่าวว่า

การเป็นชุมชนเขม้แข็งตอ้งเป็นชุมชนเรียนรู้และพร้อมทีจะเรียนรู้ ไม่นงัรอรับความช่วยเหลือจาก

ภายนอก แต่ลุกขึนมาแสวงหาทางออกดว้ยตวัเอง ตดัสินใจไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
การประเมินผลการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย หลกัการ กระบวนการ และเกิดประโยชน์แทจ้ริงต่อชุมชน ไดแ้ก่ การวางแผนการ

ประเมินผล  การกําหนดประเด็นการประเมินผลและแหล่งข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบการประเมินผล การประเมินผล และการตรวจสอบผลการประเมิน ซึงตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือของผูที้เกียวขอ้ง ทงัผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม เพือให้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนได้มีการ

ทบทวน และสามารถแก้ไขปัญหาทีอาจเกิดขึน หรือพฒันาให้มีการจดัการทีดีขึนร่วมกันอย่าง

ต่อเนือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วนัสาด ศรีสุวรรณ (2553:297-298) การประเมินผลและปรับปรุง

พฒันาอยา่งต่อเนือง ดว้ยการให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการท่องเทียวของชุมชนไดมี้ส่วนร่วม

ประเมินผลการดาํเนินงานของตน เพือคน้หาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา และความต้องการ ทงัของ

นกัท่องเทียวและคนในชุมชน มาเป็นขอ้มูลในการร่วมกนักาํหนดแนวทางการแกไ้ขหรือพฒันาให้

เหมาะสม กระบวนการประเมินผลทีให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมไดส้ร้างโอกาสการเรียนรู้ ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พจนา เอืองไพบูลย ์(2546: บทคดัยอ่) ชุมชนควรสร้างกระบวนการเรียนรู้

ในชุมชน เพือให้ชุมชนมีศกัยภาพในการคิดและปฏิบติัเพือการแกไ้ขปัญหา และการพฒันาดา้น

นิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมชุมชน ให้ดีขึนและมีความสมดุล ซึงกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งมีความ

หลากหลาย ทงันี ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ (2547:104-105) มีแนวคิดวา่แนวทางส่งเสริม

การเรียนรู้ทีตอ้งให้คนในชุมชนไดมี้การเรียนรู้อย่างอิสระ สามารถคิด วางแผน กาํหนดกิจกรรม 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมดว้ยตนเอง เมือคนในชุมชนพฒันาจะมีส่วนเสริมสร้างศกัยภาพของ

เครือข่ายองคก์รชุมชน ก่อใหเ้กิดพลงัการคิด และทาํเพือการบรรลุเป้าหมายสู่การพฒันาชุมชน ซึงมี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พาลาภ สิงหเสนี และคณะ (2545:8) การเสริมการเรียนรู้ให้คนใน

ชุมชนสามารถตดัสินใจ กาํหนดความตอ้งการ การแสดงออก และใช้ทรัพยากรของชุมชน เพือ

ประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง ลว้นเป็นแนวทางทีทาํใหชุ้มชนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งยงัยนื 
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การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน หากมีการจดัการตามรูปแบบนี จะส่งผลต่อการเกิด

ผลลพัธ์สู่การพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน  ประการ ไดแ้ก่ ความยงัยืนดา้นสังคมและวฒันธรรม เกิด

สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน สังคมแห่งการอนุรักษ ์สังคมแห่งความภาคภูมิใจชุมชน 

สังคมแห่งความพอเพียง  สังคมแห่งการพึงตนเอง สังคมแห่งการพฒันาคน และสังคมแห่งความ

ร่วมมือความยงัยืนดา้นเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได ้อาชีพหลกัมนัคง การผลิตเพือการยงัชีพ 

การท่องเทียวเป็นรายไดเ้สริม และมีหลกัประกนัความมงัคง ความยงัยืนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม เกิดการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและเท่าเทียม 

การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม และการใช้พลงังานทางเลือก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ World Bank (2003:14) 

โดยเฉพาะการให้ความสําคญัต่อการพฒันาสังคม ด้วยการขับเคลือนทางสังคมในการจดัการ

ท่องเทียวอยา่งต่อเนือง การจดัการท่องเทียวของชุมชนสามารถเป็นเครืองมือสู่การพฒันาทียงัยืนได ้

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภราเดช พยฆัวิเชียร (2547:5) ชุมชนยึดหลกัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ

มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การพฒันาสังคมสร้างความสัมพนัธ์ของคนและสังคม และ

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ และตอ้งขบัเคลือนการ

พฒันาดว้ยบทบาทของคนในชุมชน รวมทงัแนวคิดของบานเยน็ ชาญธนะวฒัน์ (2545) สนบัสนุน

ได้ว่าการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทาํให้ชาวบา้นได้เห็นถึงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ    

ทาํให้ชุมชนมีสาธารณูปโภคพืนฐาน ชุมชนเป็นระเบียบ มีรายได้เสริม ล้วนมีส่วนส่งเสริมการ

พฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ทงันีแนวคิดของ ซายริว (Cyril, 2002:216) สนบัสนุนเพิมเติมไดว้า่

การใช้การท่องเทียวเป็นเครืองมือในการธํารงไวข้องทรัพยากรธรรมชาติจะทาํให้เกิดการพฒันา

ท่องเทียวให้เกิดความยงัยืน ต้องพัฒนาระบบการบริการและให้ความสําคัญต่อการป้องกัน

สิงแวดลอ้ม พยายามสร้างรายได ้และกระจายผลประโยชน์แก่คนในชุมชนซึงมีส่วนสําคญัต่อการ

สร้างกาํลงัใจในการร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหม้ากทีสุด 

 รูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนืจะสามารถเกิดผลได้

จริง สิงสําคญัตอ้งเป็นการจดัการแบบมีส่วนร่วม และมีความพยายามจดัการดว้ยตนเอง สอดคลอ้ง

ตามแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตงัวฒันา (2548:175-176) รูปแบบการให้ชุมชนจดัการพฒันาการ

ท่องเทียวแบบยงัยนืดว้ยตนเอง เป็นรูปแบบทีชุมชนเป็นผูจ้ดัการ ควบคุม และวางแผนพฒันาการใช้

ทรัพยากรท่องเทียวดว้ยตนเอง ซึงชุมชนตอ้งมีความพร้อมและศกัยภาพอย่างมากในการพยายาม

พึงตนเองให้มากทีสุด การจดัการท่องเทียวเป็นโดยอิสระ มีการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจการแก้ไข

ปัญหาและกาํหนดแนวทางการพฒันาการการท่องเทียวอยา่งยงัยนืดว้ยตนเอง โดยภาครัฐไม่สามารถ

ชกัจูงชุมชนได ้และเป็นไปตามแนวคิดของ ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2546:1-3) มีแนวคิดวา่ “การมีส่วน
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ร่วมของประชาชน  (Public Participation) มีความสําคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิงต่อการพฒันาที

ยงัยนื”  การผลกัดนัใหป้ระชาชนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของ เกิดความตอ้งการอยากเขา้มามีส่วน

ร่วมดว้ยความสมคัรใจ และการให้โอกาสแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมดาํเนินงานพฒันาดว้ยตนเอง 

ตงัแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์  จะส่งผลให้การพฒันามีความ

ยงัยนื  
 จากการอภิปรายผลข้างตน้ อาจพอสรุปได้ว่า รูปแบบนีมีศกัยภาพเพียงพอเพือเป็นแนว

ทางการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืนให้กบัชุมชนต่างๆ และอาจใช้

เป็นตวัชีวดัการจดัการท่องเทียวของตนวา่มีทิศทางนาํไปสู่การพฒันาชุมชนทียงัยืนไดห้รือไม่ ความ

ยงัยืนไม่สามารถเห็นผลไดใ้นระยะเวลาอนัสัน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาการดาํเนินการพฒันา ตอ้งมีการ

ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนือง การนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ้งเริมจากการเรียนรู้ร่วมกนั

ของคนในชุมชน เพือสร้างความตระหนกัและเกิดความตอ้งการร่วมในการนาํรูปแบบนีไปเป็นแนว

ทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวของชุมชน และอาจส่งผลต่อความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมทงัร่วม

คิด ร่วมปฏิบติั ร่วมผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ชุมชนทีใหค้วามสนใจนาํรูปแบบนีไปใชเ้ป็น

แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวของตน ตอ้งไม่ยึดติดวา่เป็นรูปแบบทีสมบูรณ์แลว้ และตอ้ง

ดาํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดทุกประการ แต่ควรเรียนรู้และปรับประยุกตใ์ห้เหมาะสม กบัสภาพ

ชุมชน ศกัยภาพของชุมชน ปัจจยัเงือนไขซึงอาจเป็นขอ้จาํกดั หรือขอ้หนุนเสริมของแต่ละชุมชน ซึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อนุชา เล็กสกุลดิลก (บทคดัย่อ:2004) ชุมชนในประเทศไทยมีการ

จดัการท่องเทียวด้วยตนเองและได้ผ่านประสบการณ์ด้วยการทาํด้วยตนเอง ซึงแต่ละชุมชนมี

ขอ้จาํกดัและปัญหาของตน ชุมชนส่วนหนึงเลือกทีจะมีพนัธมิตรกบัหน่วยงานภายนอก และการ

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพือเสริมสร้างพลงัอาํนาจควบคุมสถานการณ์และการจดัการ

ท่องเทียวของชุมชน การจดัการท่องเทียวจึงมีรูปแบบทงัเหมือนและแตกต่างกนั แต่ไม่มีรูปแบบที

แน่นอนหรือแบบแผนเดียวทีสามารถปรับใชก้บัทุกชุมชนได ้ 
 ดงันนั การนาํรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืนไป

ใช้ประโยชน์ ผูว้ิจยัมีขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัเงือนไขสําคญัเพือให้ชุมชนทีสนใจนาํรูปแบบนีไปเป็น   

แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน ให้สามารถนาํไปสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน

ได ้ชุมชนต่างๆ ตอ้งมีความพร้อมในระดบัหนึง ซึงไม่จาํเป็นตอ้งมีครบทุกขอ้ อยา่งนอ้ยการมีฐาน

ความพร้อมในประเด็นต่างๆ จะมีส่วนทาํให้การพฒันาการจดัการท่องเทียวสามารถบรรลุผลสู่การ

พฒันาชุมชนทียงัยืนไดจ้ริง เช่น ชุมชนมีการจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง  ชุมชนมีเป้าหมายให้การ

ท่องเทียวมีส่วนในการพัฒนา ชุมชนทําท่องเทียวเพือสร้างรายได้เสริม  ชุมชนรู้จักการรอ

ความสําเร็จในระยะยาว  ชุมชนมีกลุ่มท่องเทียวบริหารจดัการ ชุมชนมีกลุ่มผูน้าํทีมีฐานคิดเชิง
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อนุรักษ ์ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือหลายภาค

ส่วน ชุมชนมีความเขา้ใจระบบสหกรณ์ ชุมชนรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง ชุมชนมุ่งเนน้การพึงตนเอง  

และชุมชนไม่มุ่งหวงัการไดร้างวลัและเงินเป็นตวัตงั   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อชมรมนําเทยีวพนืบ้านสลกัคอก จังหวดัตราด 
 การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนสลกัคอกอย่างยงัยืน ตลอดช่วง

ระยะเวลาทีผา่นมา ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีการพฒันาตนเองมาอยา่งต่อเนือง และเพือให้

ชมรมสามารถเขม้แข็งมากพอทีจะรองรับสถานการณ์การเปลียนแปลงและการพฒันาทีมีอย่าง

ต่อเนือง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ดงันี 

1.1 การพัฒนาคนรุ่นใหม่สานต่องานของชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก 

คณะกรรมการบริหารชมรมไดพ้ยายามดึงลูกหลานเขา้มาร่วมกิจกรรมของชมรม และเติมการเรียนรู้

แนวคิดการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนของชมรมอยา่งสมาํเสมอ แต่ก็ประสบปัญหากลุ่มเยาวชนให้

ความสาํคญัต่อการศึกษา และไม่มีเวลาเขา้มาส่วนร่วมจริงจงั ทางชมรมจึงไดพ้ยายามดึงลูกหลานที

เรียนจบแลว้ และทาํงานอยู่ในชุมชนเขา้มาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เพือให้มีการพฒันาคนรุ่นใหม่

รองรับการทาํงานท่องเทียวของชมรมในอนาคต ดังนัน คณะกรรมการบริหารชมรมควรวาง

กลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผูใ้หญ่ ทีควรให้การส่งเสริมทีแตกต่างกนั 

โดยกลุ่มผูใ้หญ่ทีมีความพร้อม สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึน กลุ่มเด็กและ

เยาวชน สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่องเทียว เป็นตน้ อาจคาดหวงัไดว้า่กลุ่มผูใ้หญ่

จะมาเป็นแรงหนุนในการทาํงาน และกลุ่มเด็กและเยาวชน เมือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ อาจมีความพร้อม

เบืองตน้ในการพฒันาสู่การเป็นผูสื้บทอดเจตนารมณ์ของชมรมไดใ้นอนาคต 

1.2 การผลักดันให้สมาชิกชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอกมีส่วนร่วมมากขึน 

สมาชิกชมรมมีบทบาทหน้าทีอนุรักษรั์กษาทรัพยากรการท่องเทียว และมีส่วนร่วมในการรับรู้ การ

ตดัสินใจการดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวของชมรม ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บา้น ในขณะที

ผูน้าํของชมรมมีบุคลิกภาพทีเชือมนัใจตนเอง มีความสามารถในสือสารอยา่งชดัเจน ทาํให้สมาชิก

ของชมรมมีความเชือมนัในตวัผูน้าํ และมีความเกรงใจไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ผูน้าํชมรมจึงควร

ลดบทบาทการนาํ เพิมกระบวนการพูดคุยให้เกิดบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นมากขึน และ
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แสดงออกถึงการยอมรับในความคิดของทุกคน ส่วนนีมีความสําคญัในการพฒันาสมาชิกชมรมให้

กลา้คิดและกลา้แสดงออก และกลา้อาสาทาํงานเพือส่วนรวมมากขึน  

1.3 การสร้างการเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก การสร้างการ

เรียนรู้แก่สมาชิกชมรมผา่นการนาํความรู้ทีไดรั้บจากการทีคณะกรรมการบริหารชมรมไดมี้โอกาส

ไปศึกษาดูงาน เขา้รับการอบรม และร่วมประชุมร่วมกบัองค์การภาคส่วนต่างๆ และไดน้าํผลการ

สรุปสิงทีได้รับมาบอกกล่าวในทีประชุมประจาํเดือนของชุมชน ผ่านทีประชุมประชาคม และ

คาดหวงัว่าจะมีการสือสารกนัปากต่อปากต่อไป อาจไม่ใช่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีสมบูรณ์ จึง

ควรเพิมช่องทางการสือสารหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย กระตุน้ความจาํ และการกระจายขอ้มูล

อย่างทวัถึง หรืออาจจดัทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแจกจ่ายในแต่ละครัวเรือน 

เพือกระตุน้การเรียนรู้อีกลกัษณะหนึง เป็นตน้  

1.4 การสร้างการเรียนรู้แก่นกัท่องเทียว ดว้ยกิจกรรมการท่องเทียวของชมรมนาํ

เทียวพืนบา้นสลกัคอกเป็นการใหบ้ริการเรือคายคัแก่นกัท่องเทียว พายเรือโดยรอบอ่าวสลกัคอก ชืน

ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนอยา่งอิสระ และการให้บริการพายเรือมาดโดยสมาชิกชมรมพายเรือ

ให้นกัท่องเทียวนงั คนพายเรือส่วนใหญ่คอยตอบคาํถามในสิงทีนักท่องเทียวอยากรู้ มากกว่าเป็น

ฝ่ายให้ข้อมูล เพราะจุดมุ่งหมายของการพายเรือของชมรม ต้องการให้นักท่องเทียวได้ชมรม

ธรรมชาติดว้ยความเงียบเป็นหลกั ตามแนวคิดการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีตอ้งสามารถทาํให้

นกัท่องเทียวไดเ้กิดการเรียนรู้ ชมรมควรมีการพฒันาระบบการสือความเพือให้ความรู้เกียวกบัวิถี

ชีวิตชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การให้ความรู้การจดัการท่องเทียวทีเป็นเครืองมือสู่การ

พฒันาชุมชน และให้ขอ้มูลถึงการจดัสรรรายไดที้มาจากนกัท่องเทียวทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาชุมชน จดัสวสัดิการสังคม และเป็นรายได้เสริมแก่คนในชุมชน จะกลายเป็นส่วน

สาํคญัทาํใหน้กัท่องเทียวไดรู้้ถึงความคุม้ค่าของการจ่ายเงินจากการรับบริการกิจกรรมท่องเทียวของ

ชมรม และไดเ้ป็นส่วนหนึงของการตระหนกัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของ

ชุมชน ทงันียงัเป็นโอกาสสะทอ้นถึงจุดยืนการอนุรักษ ์สร้างความทรงจาํทีดี และความประทบัใจ

ใหแ้ก่นกัท่องเทียวใหไ้ดสื้อสารออกไปยงัคนภายนอก 
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2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทเีกยีวข้อง 
 การไดท้าํงานร่วมกบัคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ทาํให้เขา้ใจ

ถึงความพร้อมใหค้วามร่วมมือ และการพร้อมปฏิเสธการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยั

จึงมีขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดงันี 

2.1 บทบาทหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ควรวางบทบาทการเป็นพีเลียงและผูพ้ร้อมให้

การสนบัสนุนตามปัญหาและความตอ้งการของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก โดยโครงการทีได้

สนบัสนุนแต่ละโครงการควรมีการติดตามและประเมินผลร่วมกบัคณะกรรมการบริหารชมรมและ

สมาชิกชมรมอยา่งต่อเนือง เพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ชมรมและชุมชนอยา่งต่อเนือง 

2.2 การให้ข้อมูลและทาํความเข้าใจแก่ชมรมนําเทียวพืนบ้านสลักคอก การมี

โครงการทีทางชมรมนาํเทียวพืนบา้นเป็นกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานทีจดัทาํโครงการควรสือสารกบั

คณะกรรมกรรมบริหารชมรมให้ชัดเจนถึงความสําคญั ประโยชน์ทีชมรมและหน่วยงานได้รับ 

เพือให้ทางชมรมได้มีข้อมูลเพียงพอต่อการไตร่ตรองเบืองต้น ก่อนนําข้อมูลเข้าสู่ทีประชุม

ประชาคมหมู่บา้น ซึงเป็นส่วนสําคญัของการมีขอ้มูลประกอบการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ 

รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แก่สมาชิกของชมรม 

2.3 การตระหนกัถึงจุดยืนของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ซึงมีจุดยืนทาํการ

ท่องเทียวเพือสร้างรายไดเ้สริม และเป็นเครืองมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ของชุมชน หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรให้ความสําคญัและตระหนกัในการคิดเสนอโครงการต่างๆ ที

จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และควรมีความสอดคลอ้งกบัจุดยนืของชมรม เพือให้เป็นส่วนหนึงใน

การสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกให้ความร่วมมือ และเกิดการพฒันา

ตรงตามเป้าหมายของชมรมและของหน่วยงานทีใหก้ารสนบัสนุน 

2.4 การมีโครงการส่งเสริมการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน หน่วยงานทีเกียวขอ้งควร

ให้ความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพคนในชุมชนให้มีความรู้ในการจดัการด้วยตนเอง และการ

ส่งเสริมการพฒันาการท่องเทียวควรสามารถเชือมโยงสู่การเกิดผลลพัธ์การพฒันาชุมชนทงัด้าน

สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือพฒันาคุณภาพชีวติทีดีของคนในชุมชน 

3. ข้อเสนอแนะต่อชุมชนทวัไปในการนํารูปแบบไปใช้ประโยชน์ 
3.1 ชุมชนควรทบทวนตนเองและกาํหนดเป้าหมายให้ชดัเจน ก่อนการนาํรูปแบบ

นีไปเป็นแนวทางเพือใชป้ระโยชน์ ทบทวนตนเองวา่มีความตอ้งการพฒันาการจดัการท่องเทียวเพือ



 

 

262 

การพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนหรือไม่ แลว้จึงกาํหนดเป้าหมายการนาํรูปแบบนีไปใช้ประโยชน์ให้

ชดัเจนเพือเป็นแนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวของชุมชน 

3.2 ชุมชนควรศึกษารูปแบบอย่างเข้าใจ เนืองจากรากฐานของการได้มาของ

รูปแบบเป็นลักษณะเฉพาะชุมชน และเป็นเพียงแบบอย่างหนึง ซึงชุมชนควรศึกษาและเลือก

บางส่วนไปปรับประยกุตใ์ชใ้หมี้ความเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน ศกัยภาพของชุมชน และปัจจยั
เงือนไขต่างๆของชุมชน 

3.3 การสร้างการมีส่วนร่วมเรียนรู้รูปแบบ เพือให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้รูปแบบ

การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน ร่วมกนัวิพากษ ์แสดงความคิดเห็น 

และตดัสินใจร่วม มีส่วนสําคญัต่อการกระตุน้การพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่

การพฒันาทียงัยนืดว้ยตนเองใหเ้ป็นรูปแบบเฉพาะของชุมชน 
3.4 การประเมินผลรูปแบบเพือพฒันา ชุมชนควรมีการทดลองปรับปรุงและ

พฒันาการจดัการท่องเทียวอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือทีละประเด็น และควรมีการติดตามประเมินผล

อยูเ่สมอ เพือการตดัสินใจดาํเนินการต่อหรือปรับปรุงแกไ้ขหรือหยุดดาํเนินการ การประเมินผลยงัมี

ส่วนสําคญัต่อการสร้างกาํลงัใจให้ดาํเนินการพฒันาการจดัการท่องเทียวของชุมชนต่อไป หากผล

การประเมินไดเ้ริมสะทอ้นผลในทางทีดีหรือเกิดการพฒันาไดจ้ริง  

4. ข้อเสนอแนะต่อการทาํวจัิยครังต่อไป 
 ชุมชนสลกัคอกมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เพือเป็นเครืองมือในการพฒันาชุมชน

ใหเ้กิดความยงัยนื การดาํเนินการวจิยัครังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อการทาํวจิยัครังต่อไป ดงันี 

4.1 การวิจยัการจดัการเรียนรู้แก่นกัท่องเทียว เพือให้การเขา้มาทาํกิจกรรมการ

ท่องเทียวของนกัท่องเทียว สามารถเขา้ถึงขอ้มูลวิถีชีวิตของชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึนใน

หลายๆ รูปแบบ ทงัการมีชุดขอ้มูลในการสือสาร การจดัทาํสือการนาํเสนอเป็นเอกสาร เป็นตน้ ซึง

ส่วนนีเป็นไปตามความตอ้งการของชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกทีตอ้งการสร้างความทรงจาํทีดี

และเกิดความประทบัใจสิงทีชุมชนเป็นอยู ่ 

4.2 การวิจยัการพฒันาการเรียนรู้การจดัการท่องเทียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ใหแ้ก่สมาชิกชมรม เพือใหส้มาชิกชมรมตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที เกิดจิตอาสาทาํงานของส่วนรวม 

และมีความรู้ความเขา้ใจการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนมากขึน เช่น การพฒันาการจดัการเรียนรู้

ผ่านการจดักิจกรรมนาํพาผูน้าํชุมชนจากชุมชนเครือข่ายการท่องเทียวโดยชุมชนเขา้มาถ่ายทอด
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ประสบการณ์ ความรู้ ร่วมกิจกรรมของชมรมเพือประเมินและให้คาํแนะนาํแก่ชมรมอยา่งต่อเนือง 

หรือ การศึกษาดูงานชุมชนเครือข่ายการท่องเทียวโดยชุมชน เป็นตน้ 
4.3 การวิจยัการนาํรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์ เป็น

การตรวจสอบว่าหากนาํรูปแบบนีให้ชุมชนทีทาํการท่องเทียวทีอืนศึกษาและทาํความเขา้ใจแลว้ มี

ขอ้จาํกดั มีจุดเด่น จุดดอ้ย หรือมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร และหากชุมชนต่างๆ ไดน้าํไปใช้ประโยชน์

แลว้มีแนวทางประยุกตใ์ชอ้ยา่งไร เพือให้การวิจยันีสามารถนาํผลการศึกษามาพฒันารูปแบบไปอีก

ระดบัหนึง 
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แบบสํารวจ  

 

ใชท้าํการศึกษาบริบทของชุมชนสลกัคอก ซึงมีรายละเอียดประเด็นในการสาํรวจ ดงันี 

1.ประวติัศาสตร์ชุมชน ไดแ้ก่ ความเป็นมาของชือชุมชน การจดัตงัชุมชน และบุคคลใน

ประวติัศาสตร์ทีสาํคญัของชุมชน เหตุการณ์สาํคญัในอดีตของชุมชน 

2.ข้อมูลด้านกายภาพชุมชน  ได้แก่  ภู มิศาสตร์  ภู มิอากาศ  สถานทีตัง  ขนาดพืนที 

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ลกัษณะการตงัถินฐานของบา้นเรือน 

3.ขอ้มูลดา้นสังคม ไดแ้ก่ ลกัษณะครอบครัวและเครือญาติ ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 

แบบแผนชีวติ การสือสารในชุมชน 

4.ขอ้มูลดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การนบัถือศาสนาและความเชือ ประเพณี ภาษา อาหาร การ

แต่งกาย ภูมิปัญญาทอ้งถิน   

5.ขอ้มูลดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การอ่านออกเขียนได ้แหล่งศึกษาหาความรู้

ของคนในชุมชน 

6.ขอ้มูลองค์กรชุมชน เชิงปริมาณและบทบาทหน้าทีต่อชุมชน ไดแ้ก่ วดั โรงเรียน กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ สถานีอนามยั องค์การบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานบริการของรัฐ 

เครือข่ายชุมชน 

7.ขอ้มูลเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ลกัษณะอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ภาวะหนีสิน วิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่(พอเพียง/พอกินพอใช/้ขดัสน) ค่าครองชีพ ธุรกิจในชุมชน ตลาดชุมชน 

8.ขอ้มูลการเมืองการปกครองของชุมชน ได้แก่ บทบาทหน้าทีของผูน้าํทางการและไม่

ทางการทีสําคญัต่อชุมชน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ

ชุมชน หน่วยปกครองของชุมชน 

9.ขอ้มูลบริการพืนฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ระบบนาํประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการคมนาคม 

ระบบความปลอดภยัของชุมชน  

10.ขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

 

ใช้ทาํการศึกษาการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนสลักคอก ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึงมี

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยมีแนวคาํถามใชป้ระกอบในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

จากผูน้าํชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ดงันี 

ส่วนท ี1 การจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
  1. ประวติัความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องการจดัตงัชมรมฯ 

  2. ลกัษณะและรูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก 

  3. โครงสร้างการบริหารจดัการและสมาชิกชมรม 

  4. ขอ้ตกลงและกฎกติกาของสมาชิก 

  5. ขอ้ตกลงและกฎกติกาของนกัท่องเทียว 

  6. การจดัการรายรับรายจ่าย 

  7. การกระจายผลประโยชน์ 

  8. การจดัการทรัพยากรการท่องเทียว 

  9. การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มท่องเทียว 

ส่วนท ี2 การจัดการท่องเทยีวสู่การพฒันาชุมชนสลกัคอก 
  1. ดา้นสังคม ไดแ้ก่ สวสัดิการชุมชน กองทุนชุมชน การเรียนรู้ของคนในชุมชน 

พฒันาคุณภาพชีวิตคนวยัต่างๆ สร้างความภาคภูมิในในชุมชนของตน การพฒันาคนและการสร้าง

ผูน้าํชุมชน เครือข่ายการพฒันาของชุมชน ฯลฯ 

  2. ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน ไดแ้ก่ การรักษาและการป้องกนัการเปลียน 

แปลงวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน การมีกิจกรรมเพือเป็นส่วนหนึงของการอนุรักษว์ิถีชีวิตและ

วฒันธรรมชุมชน ฯลฯ 

  3. ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ การสร้างงาน สร้างรายได้ ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

กองทุนชุมชน ฯลฯ 

  4. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การอนุรักษ์และหวงแหน การ

ป้องกนั การจดัการและการใชป้ระโยชน์ ฯลฯ 
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ส่วนท ี3 สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการของกลุ่มท่องเทยีวโดยชุมชนสลกัคอก 
  1. สถานการณ์การท่องเทียวในปัจจุบนั 

  2. ปัญหาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนทีประสบอยูใ่นปัจจุบนั 

  3. ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนในอนาคต 
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ภาคผนวก ค 
แบบสังเกต 
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แบบสังเกต 

 

ใชท้าํการศึกษาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสลกัคอก ดว้ยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

(Non-participant Observation) และเป็นแบบสังเกตแบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured 

Observation) มีการกาํหนดประเด็นในการสังเกต ดงันี 

1. สภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก 

2. บรรยากาศการประชุมของชมรม 

3. การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรม 

4. การจดัการกิจกรรมท่องเทียวของชมรม 

5. การทาํหนา้ทีของสมาชิกชมรม  

6. อืนๆ ทีคน้พบ 
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แบบสังเกต 

 
 

ใชท้าํการศึกษาการดาํเนินโครงการและกิจกรรมของชุมชน ดว้ยการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม (Participant Observation) ซึงเป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) มีการ

กาํหนดประเด็นในการสังเกต ดงันี 

. ความกระตือรือร้น และความตงัใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

. การใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมของชุมชน  

. บรรยากาศของการทาํกิจกรรมร่วมกนั  

. ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามสมาชิกชมรมนําเทยีวพนืบ้านสลักคอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



285 
 

 

 
 

แบบสอบถาม 
การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนเพอืการพฒันาชุมชน     

อย่างยงัยืน กรณศึีกษาชุมชนสลกัคอก จังหวดัตราด 
 

 

  แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการ

ท่องเทียวโดยชุมชน เพือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจากการท่องเทียวโดย

ชุมชน และเพือศึกษาขอ้เสนอแนะการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน เพือ

สรุปผลการศึกษาส่วนนีเขา้สู่ทีประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก เพือให้

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนให้มีส่วนสําคญัในการ

พฒันาชุมชนสลกัคอกไดอ้ยา่งยงัยนื โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนไดแ้ก่  

   ตอนที 1 ขอ้มูลพืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ตอนที 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน 

 ตอนที 3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจากการท่องเทียวโดยชุมชน 

 ตอนที 4 ขอ้เสนอแนะการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

 ตอนที 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม   
 

 
ขอขอบพระคุณทีสละเวลาใหข้อ้มูล มา ณ โอกาสนี 

ทิพยสุ์ดา พุฒจร 
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  

สาขาวชิาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 

รหัส....................... 
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ตอนท ี1 ข้อมูลพนืฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คําชีแจง ใส่เครืองหมาย / และเขียนคําตอบลงในช่องว่าง ตามข้อเทจ็จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1) เพศ     

 (    ) 1. ชาย    (    ) 2. หญิง 

2) อาย.ุ.....................ปี 

3) สถานภาพสมรส 

 (    ) 1. โสด    (    ) 2. สมรส (    ) 3. หยา่ร้าง (    ) 4. หมา้ย (    ) 5. แยกกนัอยู ่  

4) ระดบัการศึกษา 

 (    ) 1. ไม่ไดศึ้กษา     (    ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 

 (    ) 2. ประถมศึกษา     (    ) 5. ปริญญาตรี 

 (    ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า    (    ) 6. อืนๆ ระบุ................................ 

5) ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชนมานาน......................ปี 

6) ภูมิลาํเนาเดิม .........................................................  

7) กรณียา้ยเขา้มามีสาเหตุของการยา้ยเพราะ..................................................................................... 

8) จาํนวนสมาชิกในครอบครัวปัจจุบนั……………คน (รวมผูต้อบแบบสอบถาม)  

9) อาชีพหลกั 

 (    ) 1. เกษตรกร ระบุ ...........................................................        

 (    ) 2. รับจา้งทวัไป ระบุ ......................................................  

 (    ) 3. คา้ขาย ระบุ ..................................................         

 (    ) 4. ลูกจา้ง ร้านคา้/บริษทั/โรงงาน/อปท/.รัฐ ระบุ .........................................  
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 (    ) 5. รับราชการ/พนกังานองคก์รของรัฐ ระบุ ................................................  

 (    ) 6. อืนๆ ระบุ.................................... ..............................  

10) อาชีพเสริม ระบุ ....................................................................  

11) รายไดเ้ฉลีย...........................บาทต่อเดือน 

12) ตาํแหน่งทางสังคม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

 (    ) 1. นกัการเมืองทอ้งถิน    

 (    ) 2. ประธานกลุ่ม/องคก์รในชุมชน  

 (    ) 3. สมาชิกกลุ่ม/องคก์รในชุมชน   

 (    ) 4. นกัอนุรักษ ์    

 (    ) 5. อืนๆ ระบุ .................................................................  

13) สาเหตุการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเทียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(     ) 1. ตอ้งการมีรายไดเ้สริม 

(     ) 2. ตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกบัคนในชุมชน 

(     ) 3. ตอ้งการพฒันาความรู้และความสามารถของตนเอง 

(     ) 4. ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของการทาํการท่องเทียวเพือพฒันาชุมชน 

(     ) 5. อืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 
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ตอนท ี2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน  
(การจัดการท่องเทียวโดยชุมชนทีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน) 

 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการจดัการ

ท่องเทยีวโดยชุมชน 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 

ไม่
ทราบ 

1. ด้านการบริหารงาน       
1.1 มีโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มท่องเทียว

ชดัเจน 

      

1.2 มีวตัถุประสงคจ์ดัตงักลุ่มเพือร่วมรับผิดชอบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มของชุมชน 
      

1.3 มีขอ้ตกลงหรือกฎระเบียบและปฏิบติัร่วมกนั       
1.4 มีการบริหารงานทีพร้อมปรับตวัให้เกิดการ

เปลียนแปลง/พฒันา  

      

1.5 มีระบบการบริหารงานโปร่งใสและตรวจสอบ

ได ้

      

2. ด้านการจดัการ       
2.1 มีการใหก้ารศึกษากบัสมาชิกกลุ่มและ

ครอบครัวกลุ่มท่องเทียว เพือเขา้ใจวฒันธรรมที

แตกต่างของผูม้าเยอืน 

      

2.2 ผลกัดนัใหก้ารจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเป็น

ส่วนหนึงของแผนพฒันาขององคก์รสนบัสนุน

ของรัฐ 

      

2.3 มีการผลิตผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบและภูมิปัญญา

ทีมีในชุมชน 
      

2.4 มีกฎ-กติกาในการจดัการสิงแวดลอ้ม 

วฒันธรรม และการท่องเทียวของชุมชน 

      

2.5 มีการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเทียวทีเขา้ไปเทียว

ต่อวนั 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการจดัการ

ท่องเทยีวโดยชุมชน 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 

ไม่
ทราบ 

3. ด้านกจิกรรมท่องเทยีว       
3.1 กิจกรรมการท่องเทียวไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณี และ

วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน 

      

3.2 กิจกรรมท่องเทียวใหโ้อกาสนกัท่องเทียวได้

เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

      

3.3 กิจกรรมทีนกัท่องเทียวไดร่้วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

      

3.4 นกัท่องเทียวมีโอกาสสมัผสัวถีิชีวติของ

ชาวบา้น 

      

3.5 กิจกรรมท่องเทียวไดส้ร้างจิตสาํนึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชน ทงัใน

ส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยอืน 

      

4. ด้านการมส่ีวนร่วม       
4.1 สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมคิด วางแผนและ

ตดัสินใจ 

      

4.2 มีการร่วมระดมแรงงานหรือการลงทุนเพือ

ดาํเนินการจดัการท่องเทียว 

      

4.3 สมาชิกชมรมร่วมเรียนรู้การจดัการท่องเทียว

ของชมรมอยา่งต่อเนือง 

      

4.4 มีการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทงัภายใน

และภายนอกชุมชน 

      

4.5 สมาชิกชมรมเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาของ

ชุมชนอยูเ่สมอ 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการจดัการ

ท่องเทยีวโดยชุมชน 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 

ไม่
ทราบ 

5. ด้านการกระจายผลประโยชน์       
5.1 มีการจดัสรรรายไดเ้พือสนบัสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของชุมชน อยา่งต่อเนือง 

      

5.2 การกระจายผลประโยชน์ทีเป็นธรรมแก่

สมาชิกชมรม 

      

5.3 มีการสร้างงานและกระจายรายได้แก่คนใน

ชุมชน  

      

5.4 มีกองทุนทีเอือประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน 

      

5.5 มีกองทุนทีช่วยในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม       
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ตอนท ี3 ผลกระทบจากการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนทมีีผลต่อชุมชน 
(การจัดการท่องเทียวโดยชุมชนทีผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ส่งผลดีและผลเสียอะไรต่อชุมชนแต่ละด้านบ้าง) 

 
ผลกระทบจากการจดัการท่องเทยีวโดย

ชุมชนทมีผีลต่อชุมชน 

ระดบัของผลกระทบ 
มาก
ทสุีด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

ไม่ทราบ 

1. ด้านเศรษฐกจิ       
1.1 ผลกระทบด้านบวก        
1) การมีรายไดเ้สริมใหแ้ก่คนในชุมชน       
2) การสร้างสรรคอ์าชีพและการจา้งงาน

แก่คนในชุมชน 

      

3) การกระตุน้การผลิตสินคา้ของชุมชน       
4) การเกิดกองทุนพฒันาชุมชน       
5) ชุมชนมีเศรษฐกิจพึงตนเอง       
1.2 ผลกระทบด้านลบ        
1) ปัญหารายไดใ้นและนอกฤดูกาล

ท่องเทียว (ไม่แน่นอน) 
      

2) ปัญหาค่าครองชีพสูงขึน       
3) ปัญหาการแก่งแยง่ผลประโยชน์       
4) ปัญหาการกระจายรายไดก้ระจุกตวั

เฉพาะพืนทีและเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ 

      

5) ปัญหาเงินมีอิทธิพลต่อชาวบา้นมากขึน       
2. ด้านสังคม       
2.1 ผลกระทบด้านบวก       
1) การสร้างความสามคัคีแก่คนในชุมชน       
2) มีคนอาสามาทาํงานเพือส่วนรวม       
3) คนในชุมชนไดรั้บการพฒันาดา้น

ความรู้ และทกัษะการทาํงานดา้นการ

ท่องเทียว 
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ผลกระทบจากการจดัการท่องเทยีวโดย

ชุมชนทมีผีลต่อชุมชน 

ระดบัของผลกระทบ 
มาก
ทสุีด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

ไม่ทราบ 

4) การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น

เจา้ของทรัพยากรการท่องเทียว 

      

5) การสร้างโอกาสใหแ้ก่ผูห้ญิง ผูอ้าวโุส

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานและ

แสดงศกัยภาพไดเ้ตม็ที 

      

2.2 ผลกระทบด้านลบ       
1) ปัญหาการเปลียนแปลงวถีิชีวติและ

ค่านิยม 
      

2) ปัญหาการแตกแยกของสงัคม       
3) ปัญหาความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสงัคม       
4) ปัญหาคนนอกอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชน       
5) ปัญหายาเสพติด อบายมุขทีมาจาก

นกัท่องเทียว 

      

3. ด้านวฒันธรรม       
3.1 ผลกระทบด้านบวก       
1) การใชว้ฒันธรรมของชุมชนเป็นสิง

ดึงดูดใจนกัท่องเทียว 

      

2) การฟืนฟสืูบทอดวฒันธรรมชุมชน       
3) การสร้างความรัก ความหวงแหน และ

ความภาคภูมิใจของวฒันธรรมประเพณี 

      

4) การส่งเสริมการผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑที์สะทอ้นศิลปวฒันธรรมของ

ชุมชน 

      

5) การแลกเปลียนวฒันธรรมอนัดีระหวา่ง

ชุมชนและแขกผูม้าเยอืน ส่งผลตอ่การ

เคารพวฒันธรรมทีแตกต่าง 
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ผลกระทบจากการจดัการท่องเทยีวโดย

ชุมชนทมีผีลต่อชุมชน 

ระดบัของผลกระทบ 
มาก
ทสุีด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

ไม่ทราบ 

3.2 ผลกระทบด้านลบ       
1) ปัญหาการขดัแยง้ทางวฒันธรรม

ระหวา่งนกัท่องเทียวกบัชุมชน 

      

2) ปัญหาการรับวฒันธรรมใหม่เขา้มาใน

ชุมชน 

      

3) ปัญหาการดดัแปลงวฒันธรรมประเพณี

เพือเอาใจนกัท่องเทียว 

      

4) ปัญหาวฒันธรรมของชุมชนมีการ

เปลียนแปลงไป 

      

5) ปัญหาการลดความสาํคญัของ

วฒันธรรมและประเพณีของชุมชน 

      

4. ด้านสิงแวดล้อม       
4.1 ผลกระทบด้านบวก       
1) การเกิดความตระหนกัถึงคุณคา่

สิงแวดลอ้มและเกิดจิตสาํนึกในการ

อนุรักษท์รัพยากรท่องเทียวและ

สิงแวดลอ้มของชุมชน 

      

2) การช่วยรักษาสิงแวดลอ้มและ

ทรัพยากรท่องเทียวของชุมชนใหย้งัยนื 

      

3) การเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ

รักษาทรัพยากรท่องเทียวและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

      

4) การเกิดแบบแผนการจดัการทรัพยากร

ของชุมชน  โดยใช้การท่องเทียวเป็น

เครืองมือสู่การมีกฎกติกาในการดูแลรักษา

และการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
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ผลกระทบจากการจดัการท่องเทยีวโดย

ชุมชนทมีผีลต่อชุมชน 

ระดบัของผลกระทบ 
มาก
ทสุีด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

ไม่ทราบ 

5) มีการจดัสรรรายไดดู้แลรักษา

สิงแวดลอ้ม เช่น กองทุนสิงแวดลอ้ม 

      

4.2 ผลกระทบด้านลบ       
1) ปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมข้อง

ชุมชน 

      

2) ปัญหาขยะในชุมชน       
3) ปัญหานาํเสียชุมชน       
4) ปัญหาอากาศเสียในชุมชน       
5) ปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ 

ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติเสือมโทรมลง 
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ตอนท ี4 ข้อเสนอแนะการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชนสู่การพฒันาชุมชนอย่างยงัยนื  
(อยากให้การจัดการท่องเทียวโดยชุมชนทีทําอยู่ ในปัจจุบันสามารถช่วยพัฒนาชุมชนในอนาคตแต่ละด้าน
อะไรบ้าง) 
 

ด้านสังคม  
1.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

2.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

ด้านวฒันธรรม  
1.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

2.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 
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ด้านเศรษฐกจิ  
1.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

2.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

 
ด้านสิงแวดล้อม 
1.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

2.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

 
ตอนท ี5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพมิเติม   
……..................................................................................................................................................... 

……..................................................................................................................................................... 

……..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกจิกรรมการทดลอง 

กจิกรรมกระตุ้นจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมแก่คนในชุมชน และการจัดการทพีกัในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298 
 

 

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกจิกรรมการจัดการท่องเทยีวโดยชุมชน 
ชุมชนสลกัคอก อาํเภอเกาะช้าง จังหวดัตราด   

 
ส่วนท ี1 กจิกรรมอาสาพฒันาชุมชน 
 การได้มีโอกาสเขา้มาร่วมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน ซึงเป็นกิจกรรมแบบ 

Volunteer Tourism ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นหลงัจากทาํกิจกรรมนีอยา่งไร 

1.ความประทบัใจ 

1.1…………………………………………………………………………………………………… 

1.2…………………………………………………………………………………………………… 

1.3…………………………………………………………………………………………………… 

1.4…………………………………………………………………………………………………… 

1.5…………………………………………………………………………………………………… 

1.6…………………………………………………………………………………………………… 

1.7…………………………………………………………………………………………………… 

1.8…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ขอ้เสนอแนะต่อการจดัทาํกิจกรรมนีในครังต่อไป 

2.1…………………………………………………………………………………………………… 

2.2…………………………………………………………………………………………………… 

2.3…………………………………………………………………………………………………… 

2.4…………………………………………………………………………………………………… 

2.5…………………………………………………………………………………………………… 

2.6…………………………………………………………………………………………………… 

2.7…………………………………………………………………………………………………… 

2.8…………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท ี2 กจิกรรมพกับ้านชาวบ้านในชุมชน 
 การไดมี้โอกาสเขา้พกับา้นของชาวบา้นในชุมชนสลกัคอก ซึงบา้นแต่ละหลงัไม่ไดเ้ตรียม

ความพร้อมจดัทาํเป็นโฮมสเตย์มาก่อน แต่ยินดีให้เข้าพกัเพือเรียนรู้วิถีชีวิตทีแท้จริงของคนใน

ชุมชน ซึงเป็นกิจกรรมเสริมเฉพาะกรณี ทีตอ้งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชมรม

ท่องเทียวพืนบา้นสลกัคอกเท่านนั ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นหลงัจากทาํกิจกรรมนีอยา่งไร 

1.ความประทบัใจ 

1.1…………………………………………………………………………………………………… 

1.2…………………………………………………………………………………………………… 

1.3…………………………………………………………………………………………………… 

1.4…………………………………………………………………………………………………… 

1.5…………………………………………………………………………………………………… 

1.6…………………………………………………………………………………………………… 

1.7…………………………………………………………………………………………………… 

1.8…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ขอ้เสนอแนะต่อการจดัทาํกิจกรรมนีในครังต่อไป 

2.1…………………………………………………………………………………………………… 

2.2…………………………………………………………………………………………………… 

2.3…………………………………………………………………………………………………… 

2.4…………………………………………………………………………………………………… 

2.5…………………………………………………………………………………………………… 

2.6…………………………………………………………………………………………………… 

2.7…………………………………………………………………………………………………… 

2.8…………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ – สกุล   

ทีอยู ่

 

ทีทาํงาน  

 

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ. 2541 

 

     พ.ศ. 2546                        

 

ประวติัการทาํงาน 

     พ.ศ. 25  – 2546 

     พ.ศ. 25  – 2548 

 

     พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั 

      

      

 

 

นางทิพยสุ์ดา พุฒจร 

/  หมู่บา้นเดอะไลฟ์ชะอาํ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ              

จงัหวดัเพชรบุรี 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี  

 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานบุคคล  

มหาวทิยาลยัพายพั (เกียรตินิยมอนัดบั ) 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันาสังคม                            

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

เจา้หนา้ทีบริหาร สังกดัส่วนการเจา้หนา้ที มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สังกดัสาขาวชิาการจดัการชุมชน  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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