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The objectives of this study were to investigate the legal consciousness and paradigm of 

community-based ecotourism management and to search the innovation of community- based ecotourism 

management compatible with the national park officers, local people and partners of the National Park at the 

West of Thailand. The study was both quantitative and qualitative and a dominant-less dominant design was 

employed in this research. Data were collected from 166 national park officers and 190 local people. SPSS 

for Windows was used for quantitative data analysis to obtain percentage, mean standard deviation and T-

test. Content analysis was used to find out qualitative data. 

The results of the study were that the National Park officers realized the significance of legal 

consciousness and the National park management rather than local people did. The officers also had more 

appropriate paradigm than the local people in three dimensions: natural resources dimension, cultural 

dimension and managerial dimension. Regarding participation dimension, the local people had higher 

paradigm than the officers. Compared the National park officers’ feedbacks to local people’s, 

KaengKrachanNationnal Park was the only area that the paradigm of community-based ecotourism 

management had statistically significant differences. 

The innovation of the community-based ecotourism management by holding forum, sharing 

opinions and integrating cooperation among the national park officers, local people and partners of the 

national park for knowledge, opinion and experience integration under the framework of Baan Phu-

Khem community-based ecotourism model project in Kaeng Krachan  Nationnal Park, Petchaburi 

was the guideline of the modern and creative tourism activity management so as to further the socio-

economic benefit based on the natural resources and environment conservation. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นกระดูกสันหลงัของประเทศและมี

ความสาํคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย  (เทิดชาย  ช่วยบาํรุง, 2557: 54)  การท่องเท่ียว

เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลายประเทศให้ความสําคญัใน  

อบัดบัตน้ๆ  เน่ืองจากการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างงานทั้งทางตรงและทางออ้ม

ให้แก่ประชาชนเป็นจาํนวนมาก  การเดินทางท่องเท่ียวในอดีตจะเป็นการท่องเท่ียวแบบมวลชน 

เป็นการเดินทางท่องเท่ียว ตามกระแสนิยมโดยใหค้วามสาํคญักบัแหล่งท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการ ไหลเขา้

ของนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก (ฉตัรเฉลิม  องอาจธานศาล, 2551: 1) จากการประชุม  PATA  60th 

Anniversary  พ.ศ. 2554  สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงยคุเร่ิมตน้ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ในช่วงปี  1950  ว่าเป้าหมายของการท่องเท่ียวแบบดั้งเดิมจะมุ่งเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรม         

การท่องเท่ียว  กระบวนการทาํตลาดการท่องเท่ียว และการประชาสัมพนัธ์อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   

ปัจจุบนัเพิ่มความสาํคญัของความยัง่ยืนควบคู่ไปกบัการดาํเนินงานการตลาดในแบบเดิม  เพราะใน

อดีตอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเนน้จาํนวนนกัท่องเท่ียว เป็นเหตุทาํให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวถูก

ทาํลาย จึงมีการปรับเปล่ียนแนวคิดไปสู่การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ หรือ การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน  (พิจาริณี  

โล่ชยัยะกูล, 2554: 9) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักองเผยแพร่ความรู้ดา้นการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย  (2552: 55)  ท่ีระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเร่ิมกา้วยา่งเขา้สู่ยคุของการเปล่ียนถ่าย

จากรูปแบบเก่าท่ียดึถือปริมาณเป็นแนวทางการส่งเสริมและพฒันาอยา่งยาวนาน  มาสู่รูปแบบใหม่

ท่ีมุ่งเนน้ถึงคุณภาพและความยัง่ยืน หรือท่ีเรียกว่า  การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน  ซ่ึงมีแนวคิดตั้งอยูบ่น

ฐานความสมดุลของมิติด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงการส่งเสริมและ

พฒันาการท่องเท่ียวให้มีความยัง่ยืนจาํเป็นตอ้งมีการปกป้องและบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรม  ส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวและบริเวณโดยรอบมีคุณภาพชีวิต

และความมัน่คงทางสงัคม  

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดว้างยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน โดยให้ความสําคญักบัการพฒันา     

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คาํนึงถึงความสมดุลและความสามารถใน
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การรองรับของแหล่งท่องเท่ียว พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหมี้คุณภาพและเพียงพอ และบูรณาการ

การท่องเท่ียวใหเ้ช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  (สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 74) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2552: 56)    

กล่าวถึงความสําคญัของทรัพยากรท่องเท่ียวในประเทศไทยว่ามีความหลากหลาย สวยงาม และ  

โดดเด่นทางธรรมชาติ  ความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิตชุมชนในภูมิภาค

ต่างๆ กอปรกบัความเป็นคนไทยท่ีมีจิตใจโอบออ้มอารีและเป็นมิตร ทาํใหป้ระเทศไทยมีภาพลกัษณ์

โดยรวมเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก โดยสามารถพิจารณาจากขอ้มูลปริมาณนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึนทุกปี จากปี พ.ศ. 2503         

ซ่ึงมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 81,340  คน นาํรายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวน 196  ลา้นบาท  

จาํนวนนกัท่องเท่ียวและรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนตามลาํดบั  และในช่วง  6  เดือนแรกของปี  พ.ศ. 2557  มี

จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนเป็น 11.7 ลา้นคน นาํรายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวน 5.47  แสนลา้นบาท 

(ศูนยว์ิจยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียว, 2557: 3)  นาํรายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวน  592,794.67  ลา้นบาท  

ส่งผลถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก  เกิดการกระจายรายไดสู่้ภาคส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจา้งงานประชาชนในทอ้งถ่ิน  ฉตัรเฉลิม  องอาจธานสาน  (2551: 1)  รายงานว่า  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวหรือตวัแหล่งท่องเท่ียวไทยมีความสามารถในการรองรับอยูอ่ยา่งจาํกดั  แต่

การท่องเท่ียวในรูปแบบมวลชนก่อใหเ้กิดปัญหา  ทั้งในดา้นการทาํลายสภาวะแวดลอ้มและวิถีชีวิต

ของชุมชนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สุนิสา  มามาก  (2554: 1)  ท่ีว่า  อดีตการจดัการ

ท่องเท่ียวในประเทศไทยไดย้ดึหลกัการจดัการตามหลกัเศรษฐกิจเป็นสาํคญั โดยหาพ้ืนท่ีท่ีมีจุดขาย

ดา้นธรรมชาติและวฒันธรรมมารองรับ หากแหล่งท่องเท่ียวใดเส่ือมสภาพก็หันไปบุกเบิกแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ สะทอ้นให้เห็นรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวท่ีมิไดค้าํนึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน หากมีการจดัการท่องเท่ียว ท่ีเหมาะสมแลว้ จะเป็นการ

กระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากนั้นยงัทาํให้คนในทอ้งถ่ินไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตน และเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการร่วมอนุรักษ์

ใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื   

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนเป็นกระบวนการสร้างทางเลือกในการจดัการ

พื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีคนในชุมชนเขา้มากาํหนดทิศทางและรูปแบบการท่องเท่ียวบนฐานคิดท่ีวา่ชาวบา้น

ทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและมีส่วนไดเ้สียจากการท่องเท่ียว โดยการนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

ทอ้งถ่ิน ดา้นต่างๆ  อาทิ  ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ

ชุมชน 
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มาเป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม  รวมทั้งมีการพฒันาศกัยภาพของคน    

ในชุมชนใหมี้ความรู้  ความสามารถและแสดงบทบาทในการดาํเนินงาน  ตั้งแต่การทบทวนทุนเดิม  

การคน้หาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ  การวางแผนดาํเนินงาน  การวิเคราะห์และสรุปบทเรียน    

การประเมินความสาํเร็จลม้เหลว  รวมทั้งการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสร้างความยัง่ยนืและเกิด

ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ตลอดจนคาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับกิจการท่องเท่ียวต่อธรรมชาติ

เป็นสาํคญั ( สินธ์ุ  สโรบล, 2551: 3)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2550: 24)           

ท่ีกล่าวว่าการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นองคร์วม  เน่ืองจากทรัพยากร

การท่องเท่ียว กบัทรัพยากรท่ีชุมชนใชเ้ป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกนั วฒันธรรมและสังคม

เป็นตวัขบัเคล่ือนเร่ืองจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพนัธ์กนัภายในชุมชนและการสัมพนัธ์

กบัภายนอก ควรจะเช่ือมโยงใหเ้ห็นการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นองคร์วม  นอกจากน้ี

ศูนยว์ิจยัด้านตลาดการท่องเท่ียว (2557) มองโอกาสทางการตลาดในปี 2558 ถึงพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวว่าเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Growth of Creative Tourism)  เนน้การไดรั้บ

ประสบการณ์จากเรียนรู้วิถีทอ้งถ่ิน  ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองและชุมชน  “ขอเป็น

ส่วนหน่ึงชุมชน”          

 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ตระหนักถึงคุณชีวิตของประชาชน   

พ้ืนถ่ินและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว   ความต่อเน่ืองและยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  

ความสมดุล  และความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน  พร้อมทั้ งขีดความสามารถในการรองรับ        

การท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม มีเหตุผล และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวบนฐาน

ชุมชนในประเทศไทย มีความหลากหลาย ทั้งระบบนิเวศป่าเขา วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคน

ทอ้งถ่ินท่ีมีความสมัพนัธ์แนบแน่นกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ยงัเป็นปัจจยัเสริมใหก้ารท่องเท่ียว

มีเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น โดยมีลกัษณะของการบูรณาการมิติดา้นวฒันธรรมและวิถี

ชีวิตเขา้สู่ระบบการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ซ่ึงมีส่ิงแวดลอ้มชนบทเป็นฐานสําคญัของทรัพยากร

การท่องเท่ียว  (ดรรชนี  เอมพนัธ์ และ สุรเชษฏ ์ เชษฐมาส, 2545: 46)  ตามความเขา้ใจของชุมชน

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นเพียงเร่ืองของการเดินทาง โดยท่ีไม่ไดม้องในมุมกลบัว่า ถา้ชุมชนจะตอ้ง

เขา้มาจดัการการท่องเท่ียวเอง  จะตอ้งดาํเนินการอย่างไรและอะไรคือเป้าหมาย หลายชุมชนจึง

เขา้ใจว่าเป็นภาระหน้าท่ีของรัฐต่อการจดัการ การพฒันา  การส่งเสริมชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม  

ขาดการหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่  ไม่ให้ความสาํคญัว่าจะเกิดอะไรข้ึนกบัชุมชน กบั

ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว วิถีชีวิต องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบสืบเน่ืองจาก

ชุมชนขาดองคค์วามรู้ ขาดท่ีปรึกษา ขาดผูน้าํท่ีมีศกัยภาพ กลไกรัฐไม่เอ้ืออาํนวย  ขาดเคร่ืองมือท่ีจะ

เขา้ไปจดัการ (ปรัชญากรณ์  ไชยคช, 2546: 20)  นอกจากน้ี   สิริวฒันา  ใจมา  (2546: 2)  เสนอความคิดเห็น
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ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ในประเทศไทย ว่าส่วนใหญ่ยงัยึดหลกัการพฒันาและ

จดัการการท่องเท่ียว  เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน และแกปั้ญหาความเส่ือม

โทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ในแหล่งท่องเท่ียว ถึงแม้การตีความและ        

แนวทางการจดัการท่องเท่ียว ยงัคลุมเครือและไม่สามารถยดึถือเป็นมาตรฐานในการพฒันาได ้ โดย

ส่วนใหญ่การจดัการท่องเท่ียวในรูปแบบดงักล่าว  กระจายอยู่ในพื้นท่ีบริสุทธ์ิทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมท่ีเปราะบางตามชายขอบ  ซ่ึงอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และวฒันธรรม ประเพณีท่ี

เก่าแก่และหลากหลาย  ซ่ึงพื้นท่ีนิเวศท่ีมีความลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ

ประเทศไทย  มีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบและ  

มีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์  

(กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2552)  นอกจากน้ี อรุณศรี ศรีเมฆานนท ์ศาสตรานิติ  

(2550: 8)  กล่าวถึงการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติว่ามีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กลก้บัชนบทมากท่ีสุด นบัตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2544 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงการนาํร่องการพฒันาการมีส่วนร่วมเพื่อการ

จดัการอุทยานแห่งชาติอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้การสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัราษฎรและชุมชน  เพื่อ

สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ ใหอ้าํนวยประโยชน์ ทั้งใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  (ม่ิงสรรพ ์ ขาวสะอาดและพรเพญ็ วิจกัษป์ระเสริฐ, 2547: 

290)   ซ่ึงจากแผนปฏิบติัราชการ  4  ปี  (พ.ศ. 2552-2554)   ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ

พนัธ์ุพืช  ได้กาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาระบบจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี

อนุรักษ ์โดยไดด้าํเนินโครงการการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการเสริมสร้าง

เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชน  (กรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช,  2555)   

 พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย สังกดัสํานักอุทยานแห่งชาติ              

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  เป็นหน่ึงในพื้นท่ีอนุรักษข์องประเทศไทยท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงภารกิจและความรับผดิชอบท่ีสาํคญั  คือ การจดัการทรัพยากร

ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ สนบัสนุนการดาํเนินงานเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และงานดา้นกิจกรรมชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ซ่ึงอุทยานแห่งชาติ              

ภาคตะวนัตก มีเน้ือท่ีครอบคลุม 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ และราชบุรี  

และมีอุทยานแห่งชาติทางบกทั้งหมด  11  แห่ง  (กรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช:  2552) 
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 การจดัการพื้นท่ีอนุรักษไ์ม่ไดม้องเฉพาะเร่ืองการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

เท่านั้น แต่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจและประชาชนท่ีอยูร่อบพื้นท่ี  (ทรงธรรม  สุขสว่าง, 2553: 6)  

ในทาํนองเดียวกนั สมชยั เพียรสถาพร (2553: 7) ช้ีให้เห็นว่าแนวทางในการบริหารจดัการพื้นท่ี

อนุรักษ ์คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะการให้ความสาํคญักบักลุ่มประชาชนใน

พื้นท่ีและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เนน้กระบวนการทาํงานของภาครัฐท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิด

การเรียนรู้และยอมรับร่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและคนทอ้งถ่ิน  นอกจากนั้น  ภราเดช  

พยฆัวิเชียร (2553: 8) ใหค้วามคิดเห็นวา่ การบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษใ์นเชิงการท่องเท่ียว ว่ากลุ่ม

คนท่ีอาศยัในบริเวณพื้นท่ีอนุรักษพ์ึ่งพารายไดจ้ากการเกษตรเป็นหลกัและมีรายไดน้อ้ย ปัญหาหน่ึง

ท่ีพบมากในพื้นท่ีอนุรักษห์ลายแห่งคือ การบุกรุกพื้นท่ีของชาวบา้นเพ่ือทาํการเกษตร ซ่ึงการทาํให้

คนท่ีอาศยัอยูภ่ายใน หรือโดยรอบพื้นท่ีอนุรักษมี์ความมัน่คงภายใตก้ารพึ่งพาทางการเกษตรจะช่วย

ลดการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้ ซ่ึงทางอุทยานแห่งชาติสามารถใชก้ารท่องเท่ียวมาช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่

ชุมชน โดยอาจส่งเสริมในลกัษณะวิสาหกิจชุมชนหรือใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

การบริหารจดัการ อีกทั้งการ  ใชว้ิถีวนเกษตรเช่ือมโยงใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัใหค้นสามารถรักษา

ภูมิปัญญาชาวบา้นและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเอาไวอ้ยา่งมัน่คงโดยใชก้ารท่องเท่ียวในพื้นท่ีอนุรักษเ์ป็น

เคร่ืองมือ แนวทางน้ีช่วยใหป่้าอยูอ่ยา่งมัน่คง สงัคมและชุมชนกอ็ยูไ่ดอ้ยา่งเขม้แขง็        

 หากแต่ในอดีต  พบว่าการบริหารและการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน

พ้ืนท่ีอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ ภาครัฐเขา้ไปกาํกบัดูแลทรัพยากรเพียงฝ่ายเดียว ขณะท่ีชุมชน

ทอ้งถ่ินขาดการมีส่วนร่วม  มีการจดัการแบบแยกส่วน ขาดมิติความเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรและ

วิถีชีวิตชุมชน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการของรัฐและองคก์รชุมชน ส่งผลให้

ทรัพยากรเส่ือมโทรมและวิถีชีวิตชุมชมล่มสลาย  (ดรรชนี  เอมพนัธ์ และสุรเชษฏ ์ เชษฐมาส, 2545: 

49) ในทาํนองเดียวกนั สินธ์ุ สโรบล  (2548: 1)  ไดร้ะบุว่า  องคค์วามรู้และกระบวนการบริหาร

จดัการ ทางดา้นการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  ยงัไม่

มีความชดัเจนในดา้นแนวความคิด  หลกัการ วิธีการและกระบวนการ รวมทั้งการบริหารจดัการฐาน

ทรัพยากรการท่องเท่ียวและการกระจายผลประโยชน์ให้ชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งจากแนวคิด

การพฒันาชุมชนของ ครรชิต พุทธโกษา (2554: 1) กล่าวว่าอดีตภาครัฐผลกัดนันโยบายและ

ทรัพยากร ตั้ งแต่ทิศทางการพฒันา วิธีการทาํงาน ความรู้ การบริหารจัดการ เขา้ไปสู่ชุมชนใน

ลกัษณะของการพฒันาจากบนลงล่าง (Top Down) ทั้งท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความคิด

ประสบการณ์ และจิตสาํนึกในการพฒันาชุมชนและพ่ึงตนเองในระดบัหน่ึง  ทาํให้แนวทางของรัฐ

มิอาจตอบสนองต่อความความจาํเป็นท่ีแทจ้ริงของชุมชน ทั้งน้ีการปรับแนวคิดโดยยึดหลกัการ
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พฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom Up)  ใหชุ้มชนเป็นผูคิ้ดและมีส่วนร่วมในการทาํงาน โดยหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นเพียงผูมี้บทบาทในการประสานและผลกัดนักระบวนการมีส่วนร่วม   

 จากการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในขา้งตน้ ผูว้ิจยัพิจารณาว่า แหล่งพื้นท่ี

บริสุทธ์ิทางธรรมชาติในพื้นท่ีอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ  หากมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวไม่

ว่ารูปแบบใดก็ตาม ย่อมมีความเส่ียงต่อการไดรั้บผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อชุมชนและ

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตินั้นๆ   ซ่ึงจากการจดัการท่ียงัมีแนวทางท่ีไม่ชดัเจนและอาจนาํไปสู่ความไม่

ย ัง่ยืนต่อระบบนิเวศและการพฒันาได้ในท่ีสุด ดงันั้นตอ้งเร่งศึกษาถึงกระบวนทศัน์การจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพ้ืนถ่ินในพื้นท่ี 

อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย เพื่อนาํมาใช้ในการนาํเสนอนวตักรรมในการ

บริหารจดัการ ในลกัษณะกิจกรรมการท่องเท่ียวแนวคิดใหม่  หรือการดาํเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้

มาใชใ้นรูปแบบกระบวนการหรือบริการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้

เกิดความสมดุลและยัง่ยืน สร้างความเขา้ใจและปรับกระบวนทศัน์ของกลุ่มบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย ให้

สอดคลอ้งกนั โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตามลกัษณะ

ทางภูมิสงัคม วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต เพื่อใหห้น่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใช้

ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศฐานชุมชน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกบั

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวและให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเกิดความยัง่ยืน ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี     

จึงมีคาํถามการวิจยั ดงัน้ี   

1.  เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และ ประชาชนพื้นถ่ิน ในเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติ              

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย  มีกระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนอยา่งไร 

2.  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย  มีกระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนแตกต่างกนั

หรือไม่  

3.  นวัตกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชน พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตกของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

ดงัน้ี 
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1.  เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  และสงัคม ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

และประชาชนพื้นถ่ินในพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

2.  เพื่อศึกษาการรับรู้กฎหมายและกระบวนทศัน์การบริหารการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

3.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและกระบวนทัศน์การบริหารจัดการจัดการ      

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของประชาชนพ้ืนถ่ิน และ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

4.  เพื่อนาํเสนอนวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบน 

ความสอดคลอ้งของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพื้นถ่ิน และ ภาคีเครือข่าย  

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานการวิจยัเพื่อการทดสอบ  ดงัน้ี 

1.  การรับรู้กฎหมายในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และ 

ประชาชาชนพื้นถ่ินมีความแตกต่างกนั 

2.  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติภาค 

ตะวนัตกของประเทศไทย  ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชาชนพ้ืนถ่ิน มีความแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจัิย  

 การวิจยัเร่ือง  นวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในเขตอุทยาน

แห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย  มีขอบเขตการวิจยัดา้นต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่  

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะพื้นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ถึงในเขตกิจกรรมพิเศษ  อุทยาน 

แห่งชาติภาคตะวนัตกของประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติออกเป็น 3 กลุ่ม  

ตามขนาดพื้นท่ี ใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดักาญจนบุรี  

และราชบุรี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  1)   อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่  ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ 1,000,000 ไร่  

ข้ึนไป  2)  อุทยานแห่งชาติขนาดกลาง  ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  500,000 - 1,000,000 ไร่  และ 3) อุทยาน

แห่งชาติขนาดเลก็  มีพื้นท่ีตั้งแต่ตํ่ากวา่  500,000 ไร่   
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 พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่  ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกพื้นท่ีในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่แห่งเดียวในภาคตะวนัตก ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นพุเขม็ อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน   

 พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขนาดกลาง  มีจาํนวน  4  แห่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักาญจนบุรี 

สุพรรณบุรีและประจวบคีรีขนัธ์  ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกพื้นท่ีท่ีมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชน ไดอุ้ทยานแห่งชาติท่ีเป็นตวัแทนพื้นท่ี ขนาดกลางไดแ้ก่  ชุมชนบา้นตะเพินค่ี อุทยาน

แห่งชาติ  พเุตย  จงัหวดัเพชรบุรี 

 พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขนาดเลก็  มีจาํนวน  6  แห่ง ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จงัหวดั 

ราชบุรี และ จงัหวดักาญจนบุรี  ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชน ไดอุ้ทยานแห่งชาติท่ีเป็นตวัแทนพื้นท่ี ขนาดเล็ก ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นเขาเหล็ก อุทยาน

แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี 

 ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึ่กษา   

 การวจิยัคร้ังน้ี  ศึกษากระบวนการคิด วิเคราะห์วิธีคิด วิเคราะห์วิธีปฏิบติั และความเช่ือ 

พื้นฐานท่ีมีต่อการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติการจดัการ และ มิติการมีส่วนร่วม 

  ขอบเขตระยะเวลา  

 การเก็บขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี  ดาํเนินการอยูใ่นช่วง เดือนเมษายน พ.ศ.  2557 – เมษายน  

พ.ศ.  2558 ซ่ึงเวลานอกเหนือจากน้ีไปขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลง 

 ขอบเขตด้านประชากร  

1.  ประชาชนพื้นถ่ิน ผูมี้อาํนาจการตดัสินใจในครัวเรือน  ท่ีอาศยัในเขตกิจกรรมพิเศษ 

อุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตก ของประเทศไทย  เฉพาะพื้นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ถึง    

2.  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ซ่ึงประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานราชการ และ 

ลูกจา้งประจาํ  

 

ความจํากดัของการวจัิย  

 การวิจัยในคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยจะเก็บขอ้มูลด้วยแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structure 

Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นกระบวนการคิด และการวิเคราะห์ รวมถึง

ความเช่ือพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลเท่านั้น ส่วนวิธีการปฏิบติัผูว้ิจยัไม่สามารถท่ีจะสังเกตพฤติกรรม

การปฏิบติั ของผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ใช่คนในพื้นท่ี แต่จะพยายามลด

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067
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ความคลาดเคล่ือน โดยท่ีผูว้ิจยัพยายามสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัให้มีความเป็นรูปธรรมและ

วิธีการรวบรวมขอ้มูลใหป้ราศจากอคติใหม้ากท่ีสุด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชน หมายถึง รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเขา้

มากําหนดทิศทางของการท่องเท่ียว เก่ียวกับองค์ประกอบหลัก 4 มิติ ได้แก่  1)  มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ  2)  มิติทรัพยากรวฒันธรรม  3)  มิติการจดัการ  และ  4)  มิติการมีส่วนร่วม  

บนฐานคิดท่ีว่าชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการท่องเท่ียว โดย

การนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ ไม่วา่ธรรมชาติ  ประวติัศาสตร์  วฒันธรรมประเพณี  

วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเ้ป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม  

รวมทั้งมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนใหมี้ความรู้ความสามารถและบทบาทท่ีสาํคญั ในการ

ดาํเนินงานตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเนน้ให้เกิด

ความยัง่ยืนและมีประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็น

สาํคญั ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตก  ประเทศไทย 

 นวัตกรรมการจัดการ หมายถึง การคิดสร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียวแนวคิดใหม่  

หรือการดาํเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่แลว้มาใชใ้นรูปแบบกระบวนการหรือบริการใหม่ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ร่วมกันของประชาชนพื้นถ่ิน   

เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย เพ่ือนาํไปใช้ในเชิงปฏิบติั เพื่อให้ไดก้ระบวนการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนรูปแบบใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ 

 กระบวนทัศน์ หมายถึง กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่าและ

ความเช่ือพื้นฐานต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติของ

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ินท่ีมีการตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ   

 อุทยานแห่งชาต ิ  หมายถึง พื้นท่ีอนุรักษซ่ึ์งมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

ตามธรรมชาติหรือมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์ ท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.

2504 ประกอบไปดว้ย ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีความสาํคญัทางระบบนิเวศวิทยา 

เช่น ป่าไม ้ สัตวป่์า ถํ้า นํ้าตก ภูเขา และเกาะ อนัเหมาะแก่การท่องเท่ียว และศึกษาหาความรู้                     

ซ่ึงอุทยานแห่งชาติท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีในการวิจยัครอบคลุม 2 กลุ่มป่า ไดแ้ก่ กลุ่มป่าแก่งกระจานไดแ้ก่ 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และกลุ่มป่าตะวนัตก ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติพุเตย และ อุทยาน

แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  
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 ภาคตะวันตก  หมายถึง  การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย

จงัหวดัในภาคตะวนัตกท่ีมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ได้แก่ จงัหวดั

เพชรบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดักาญจนบุรี   

 การรับรู้กฎหมายและนโยบายอุทยานแห่งชาต ิ หมายถึง การรับรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ 

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืชว่าด้วยการอนุญาตให้เขา้ไปดาํเนินกิจกรรม

ท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

 มิ ติ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ห ม า ย ถึ ง  ก ร ะ บ ว น ทัศ น์ ท่ี ถู ก ต้อ ง ต่ อ ก า ร จัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ  และการเคารพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีการจดัการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย  จาํนวน  4  ดา้น ไดแ้ก่   (1)  

ดา้นกายภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดว้ย  ท่ีตั้งและการเขา้ถึงของทรัพยากรธรรมชาติ  

(2)  ดา้นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดว้ย  คุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะทาง และความ

สมบูรณ์ดั้งเดิมของทรัพยากรธรรมชาติ  (3) ความปลอดภยัของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดว้ย 

การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันความปลอดภัย  และ  (4)  ด้านความ

เปราะบางของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบด้วย  การแบ่งแยกพ้ืนท่ี การท่องเท่ียว มาตรการ

ป้องกนันกัท่องเท่ียว และมาตรการควบคุมทางกฎหมายของรัฐ โดยยดึหลกัการจดัการการท่องเท่ียว

บนฐานชุมชน ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  บนฐานคิดกระบวนทศัน์ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือ

ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการพฒันาชุมชนท่ีนาํไปสู่ความยัง่ยนื 

 มิติทรัพยากรวัฒนธรรม  หมายถึง  กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งต่อการนาํความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน  ทั้งวฒันธรรมท่ีอยูใ่นรูป

ของสถานท่ี วตัถุ นิทาน และตาํนานท่ีเล่าขานผา่นประเพณี คาํบอกเล่าและทรัพยากรทางวฒันธรรม

ท่ีไดรั้บการสืบทอดจากอดีตและปรับโดยผูค้นรุ่นหลงั ไดแ้ก่  ภูมิปัญญาในเร่ืองต่างๆ อาทิ  ภูมิ

ปัญญาดา้นอาหาร  เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภาพและการรักษาโรค รวมถึงบรรทดัฐานการดาํเนินชีวิต

ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือทั้งหลาย 

 มิติการจัดการ หมายถึง  ขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวและความสามารถ       

ในการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การจดัการดา้นกิจกรรม  และ การจดัการดา้นการบริการ  

โดยผูว้ิจยัจะสร้างขอ้ความเก่ียวกบั  (1) รูปแบบกิจกรรม (2) ระดบัขีดความสามารถในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวในการจดักิจกรรมของพื้นท่ี (3) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการบริการเพื่อป้องกนั

ผลกระทบและป้องกนัอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียวและ (4) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการบริการเพื่อ

ความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว  
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 มิติการมีส่วนร่วม หมายถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ินต่อการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน             

การวางแผน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และขั้นตอนการแบ่งปัน

ผลประโยชน ์

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 ผลการวิจยัในคร้ังน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับบุคคล  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นาํไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อกาํหนดนโยบาย  ทิศทางและกระบวนการบริหารจดัการ  การท่องเท่ียว   

เชิงนิเวศบนฐานชุมชน  ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ดงัน้ี 

1.  ผูบ้ริหารและผูก้าํหนดนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สามารถใชผ้ลการวิจยัประกอบการตดัสินใจ ในการ

กาํหนดนโยบาย ทิศทางและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชน  

 2.  หวัหนา้อุทยานแห่งชาติ และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย 

สามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชนท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ  

 3.  ประชาชนพื้นถ่ินสามารถใช้ขอ้มูลน้ีเป็นพื้นฐานคิดคน้นวตักรรมในการเตรียม 

ความพร้อมชุมชนรับรู้บทบาท เขา้ใจจุดยืนและยอมรับภาระหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เร่ือง นวตักรรมการจดัการ  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย เป็น

การศึกษาหลกัการท่ีเป็นเป้าหมายของการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน บน

พื้นฐานของกระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นเพื่อให้การวิจยัเกิดความกระจ่างชดัในแนวคิด

ของการศึกษา ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาใชป้ระกอบเป็นกรอบทฤษฏี

และกรอบแนวคิดในการวิจยั    

 

กรอบทฤษฎกีารวจัิย (Theoretical Framework) 

 การวิจยัเพื่อคน้หานวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย นั้น  

โดยใชว้ิธีการศึกษาเอกสาร แนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ผูว้ิจยัจึงใช้

แนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงสามารถใหค้าํอธิบายความหมายของกระบวนทศัน์ อนัจะนาํไปสู่การอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติได ้    

 กระบวนทศัน์ ความหมาย และความสําคญั 

 กรอบความคิดท่ีมีต่อส่ิงใดๆ เป็นส่ิงกาํหนดทางเลือกท่ีจะทาํส่ิงนั้นๆ ฐานคิดหรือ

ทศันะท่ีมีต่อธรรมชาติของความรู้ ความจริง ก็เป็นส่ิงกาํหนดทางเลือกของวิธีการเขา้ถึงความรู้  

ความจริง  (ผอ่งพรรณ  ตรัยมงคลกลู และสุภาพ  ฉตัราภรณ์, 2555: 3)  ซ่ึงกระบวนทศัน์เป็นส่ิงสะทอ้น

ความคิดของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตั้งแต่การรับรู้ขอ้มูล ผา่นความเช่ือ ความศรัทธา 

ประสบการณ์และค่านิยม ซ่ึงการสะทอ้นความคิดของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามเพศ อาย ุ

การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม และการตดัสินใจเลือก ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหน่ึง ซ่ึงชาย โพธิสิตา  (2554: 

57-58, อา้งถึงใน Guba, 1990;  Kuhn, 1922-1966;  Patton, 1990; Schwandt, 2001) ไดร้วบรวมขอ้มูล

และแนวคิดของนกัปรัชญาชาวตะวนัตกท่ีไดเ้สนอมโนทศัน์ เร่ืองกระบวนทศัน์ (Paradigm) โดยมี

รายละเอียด  ดงัน้ี 
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 Kuhn (1922-1966)  นกัปรัชญาคนแรกท่ีไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัมโนทศัน์ เสนอ

แนวคิดว่าการเปล่ียนแปลงในศาสตร์แขนงต่างๆ  มีจุดตั้งตน้ท่ีการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์  

(Paradigm) เม่ือกระบวนทศัน์เปล่ียนไป กจ็ะมีผลใหค้นเปล่ียนคาํถามในการคน้ควา้ และเม่ือคาํถาม

เปล่ียน ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อตอบคาํถามก็เปล่ียน กล่าวคือ เม่ือกระบวนทศัน์เปล่ียน ความคิด  

พฤติกรรม และกระบวนการคน้ควา้ก็เปล่ียน Kuhn ใหนิ้ยามกระบวนทศัน์ว่าหมายถึงภาพทั้งหมด

อนัรวมถึงขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ ความเช่ือและคุณค่า ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและผูกพนัชุมชนหน่ึงเขา้

ดว้ยกนั ซ่ึงการรับเอากระบวนทศัน์ใหม่ของบุคคล เป็นเร่ืองของความเช่ือท่ีมีส่วนสาํคญัในการรับรู้  

และนํามาซ่ึงความศรัทธา การเปล่ียนประสบการณ์ ซ่ึงความเช่ือท่ีมีในจิตใจของมนุษยทุ์กคน 

แตกต่างกนัตามเพศ ตามวยั ตามส่ิงแวดลอ้ม ตามการศึกษาอบรม และตามการตดัสินใจเลือกของ 

แต่ละบุคคล อีกทั้งการท่ีกระบวนทศัน์ใหม่มีผูส้นบัสนุนท่ีโนม้นา้วใจเก่ง  ก็จะสามารถทาํใหบุ้คคล

มีการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ได ้

 Schwandt  (2001) ขยายความต่อจาก  Kuhn  วา่ กระบวนทศัน์ หมายถึง กรอบความรู้

หรือกรอบวิธีคิดเป็นแนวทางสาํหรับแกปั้ญหาท่ีคนในวงการเดียวกนัยดึถือร่วมกนั อีกความหมาย

หน่ึง กระบวนทศัน์หมายถึงส่ิงท่ีคนยดึถือ ซ่ึงเป็นเร่ืองของความเช่ือ ค่านิยม วิธีการ หรือท่าทีต่อส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงซ่ึงคนในวงการเดียวกนัเช่ือหรือยดึถือร่วมกนั 

 Guba  (1990)  เพิ่มเติมความหมายของกระบวนทศัน์ว่าเป็นระบบความเช่ือท่ีช่วยช้ีนาํ

การกระทาํ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํท่ีเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในชีวิตประจาํวนั หรือการกระทาํท่ี

เก่ียวกบัการคน้ควา้อยา่งเป็นระบบหรือเป็นวิชาการ 

 Patton (1990) ขยายขอบเขตความหมายของกระบวนทศัน์ออกไป โดยกล่าวว่า

กระบวนทศัน์ก็คือโลกทศัน์ หรือแนวคิดทัว่ๆ ไป เป็นวิธีการท่ีคนใชใ้นการทาํความเขา้ใจโลกแห่ง

ความเป็นจริงอนัซบัซอ้น เป็นส่ิงท่ีฝังลึกในกระบวนการศึกษาอบรมของหมู่คนท่ียดึและปฏิบติัตาม

โลกทศัน์นั้น กระบวนทศัน์จะช่วยบอกคนท่ียึดถือและปฏิบติัว่า อะไรสําคญั อะไรถูกตอ้งและมี

เหตุผล ณ เวลานั้น    

 จากแนวคิดของนกัคิดชาวตะวนัตกท่ีกล่าวขา้งตน้ นกัวิชาการของประเทศไทย หลาย

ท่าน ไดอ้ธิบายความหมายของกระบวนทศัน์ (Paradigm) ในกรอบแนวคิดท่ีคลา้ยกนั เร่ิมจาก 

  เสรี  พงศพ์ิศ (2554: 150) อธิบาย กระบวนทศัน์ ว่าเป็นวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า           

ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหน่ึง  หรืออาจแปลว่า  ทศันะแม่บท  เป็นทศันะ

พื้นฐานท่ีเป็นตวักาํหนดวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า และวิถีทั้งหมดของผูค้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั                       

นนทลี  พรธาดาวิทย ์ (2545: 5)  ท่ีอธิบายว่า กระบวนทศัน์ เป็นขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนั มี

ความชดัเจนในตวัเอง สมาชิกในกลุ่มยอมรับ เขา้ใจร่วมกนั และใชเ้ป็นพื้นฐาน  เป็นแนวทางในการ
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ปฏิบติังาน โดยกระบวนทศัน์จะคงอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เม่ือกาลเวลาผา่นไป การเปล่ียนแปลง

ดา้นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม  และการศึกษาจะทาํให้กระบวนทศัน์เคล่ือนตวัไปสู่กระบวนทศัน์

ใหม่ ในความหมายทาํนองเดียวกนั ประสาน ต่างใจ (2545) กล่าววา่ กระบวนทศัน์  คือกระบวนการ

ความคิด การรับรู้ วิธีคิด และสะทอ้นความคิดให้เห็นความหมายหรือความมีคุณค่าของมนุษยชาติ

สาํหรับดาํรงอยูช่่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะท่ี  เฉลิมพล ศรีหงส์ (2548: 51)  กล่าวว่า กระบวน

ทศัน์ เป็นการกาํหนดแก่นของปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในลกัษณะภาพรวม ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ

จากสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงระยะเวลาหน่ึง และใชเ้ป็นพ้ืนฐานร่วมกนัในการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ 

หรืออธิบายรายละเอียดต่อไป  และ วรัชยา  ศิริวฒัน์  (2549: 2)  ตั้งขอ้สังเกตว่ากระบวนทศัน์   คือตวั

แบบ รูปแบบ กรอบแนวความคิด แนวทางการศึกษา และแกปั้ญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับของสมาชิกท่ีข้ึนอยูก่บัเวลา กล่าวคือกระบวนทศัน์ในแต่ละยคุสมยัยอ่มมีความแตกต่างกนั 

 กระบวนทศัน์  เป็นส่ิงสะทอ้นความคิดของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เร่ืองใดเร่ือหน่ึง   

ตั้งแต่การรับรู้ขอ้มูล ผา่นความเช่ือ ความศรัทธา ประสบการณ์และค่านิยม ซ่ึงการสะทอ้นความคิด

ของแต่ละบุคคล  กระบวนทศัน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความแตกต่างกนัเน่ืองมาจากปัจจยั

หลายประการ ซ่ึงจากการตรวจสอบหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า  มนุษยใ์ชร้ะบบ

สงัคมวฒันธรรม (Socio-Cultural) เป็นแบบแผนชีวิตความเป็นอยู ่คิดประดิษฐว์ตัถุส่ิงของตลอดจน

ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม จริยธรรม ศาสนา ความเช่ือ        

เป็นตน้ วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิต เป็นส่ิงกาํหนดวิธีคิด (Ideas) และบรรทดัฐาน (Norm) ของมนุษยใ์น

สังคม (เฌอมาลย ์ ราชภณัฑารักษ ์ (2553: 51)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2546: 40)   

ระบุวา่วฒันธรรมเป็นของคู่กบัสงัคม วฒันธรรม คือ วิถีชีวิต (Way of Life) หรือแบบแผนในการคิด  

การกระทาํเร่ืองสําคญั  เร่ืองต่างๆ  ของมนุษยก์ลุ่มหน่ึงหรือสังคมหน่ึง แบบทางวฒันธรรมมี               

2 ประเภท ไดแ้ก่ แบบในการคิด (Pattern of Thinking) และแบบในการกระทาํ (Pattern of Doing or 

Acting) โดยแบ่งวฒันธรรมเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมทางความคิด (Ideational Culture)                 

2) วฒันธรรมทางพฤติกรรม  (Behavioral Culture) ซ่ึงทั้ง 2 รูปแบบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  วฒันธรรมทางความคิด (Ideational Culture) ได้แก่แบบทางความคิดหรือ

กฎระเบียบมาตรฐานทางความคิดของวฒันธรรมนั้นๆ แบบทางความคิด ไดแ้ก่ ความเช่ือการรับรู้ 

การเรียนรู้และค่านิยม    

   สาํหรับความเช่ือ  เป็นปัจจยัท่ีสามารถกาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์โดยท่ีความเช่ือ 

หมายถึง ความคิดและความเข้าใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอันเป็นเหตุให้บุคคลแสดง

พฤติกรรม ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีชกัจูงใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม ความเช่ือเป็นส่ิงชกัจูงใหบุ้คคลกระทาํ

หรือแสดงพฤติกรรม  ท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือในส่ิงนั้นๆ  (ลกัขณา สริวฒัน์, 2544: 65)  อีกทั้ง
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ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมในลักษณะของการร่วมมือกันสามารถเกิดข้ึนได้จากความเช่ือ

ระหว่างปัจเจกภายใน จนกลายเป็นบรรทดัฐานความเช่ือถือ ท่ีดาํรงอยู่ในสังคมเดียวกนั เกิดเป็น

ความเขม็แขง็ของกลุ่มชุมชนและสังคม  (เพญ็สิริ  จีระเดชากุล และคณะ, 2550: 184)  นอกจากน้ี  

เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ์  (2553: 61)  ให้นิยามว่า ความเช่ือ คือ การตดัสินใจว่าปรากฏการณ์  

ความคิด การะกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นความจริง ความเช่ือน้ีถา้มีหลกัฐานสนับสนุนหรือ

พิสูจน์ให้เห็นจริงไดด้ว้ยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ปัญหาก็จะไม่เกิดข้ึนเพราะทุกคนจะเช่ือ

เหมือนกนั แต่ความเช่ือบางอยา่งแมจ้ะเป็นเร่ืองเดียวกนักอ็าจมีความเช่ือต่างกนัได ้อีกทั้งความเช่ือมี

อิทธิพลต่อความคิดเห็น ทศันคติและการกระทาํของบุคคล การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ จะเป็นไป

ในทางท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีมีอยู ่ ความเช่ือเป็นท่ีมาของแบบแผนพฤติกรรม 

   ส่วนค่านิยมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนทศัน์ ค่านิยมเป็นความคิดของ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงมีคุณค่า เป็นผลให้บุคคลใชเ้ป็นเกณฑห์รือมาตรฐานท่ี

นาํมาประเมินหรือตดัสินใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล (ลกัขณา  

สริวฒัน,์ 2544: 66) ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2551) ใหค้วามหมายวา่ ค่านิยม 

คือ ทศันะของคนหรือสังคมท่ีมีต่อส่ิงของความคิด และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความปรารถนา 

คุณค่าและความถูกตอ้งของสังคมนั้นๆ เป็นส่ิงสําคญัประการหน่ึงในการคงอยู่ของสังคมมนุษย ์

ค่านิยมมีบทบาทต่อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม ทาํให้สังคมมี

ความโนม้เอียงไปในทางเดียวกนัในสังคมนั้นๆ อนัจะเป็นแนวทางท่ีมนุษยจ์ะประพฤติตนไปใน

แนวทางใดแนวทางหน่ึงท่ีตวัเองได้พิจารณาไตร่ตรองแลว้ว่าเป็นส่ิงท่ีดีสําหรับตนหรือสังคม

ยอมรับนับถือ และปฏิบติัตามแนวคิดนั้นๆ อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยก็ชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่อาจ

เปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยั และตามความคิดเห็นของมนุษยใ์นสังคมนั้น ในทาํนองเดียวกนั  เฌอมาลย ์ 

ราชภณัฑารักษ ์(2553: 61) ใหนิ้ยามว่า ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีคนเรายดึถือประจาํใจท่ีใชช่้วยในการ

ตดัสินใจเลือกกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง  ถา้มนุษยต์อ้งมีการตดัสินใจเลือกระหว่างของตั้งแต่องส่ิง

ข้ึนไป ก็ตอ้งใชค้่านิยมเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจทั้งส้ิน การใชค่้านิยมเป็นเคร่ืองช่วยในการ

ตดัสินใจจะทาํใหเ้กิดอคติและส่ิงท่ีเลือกมาดว้ยการใชค่้านิยมตดัสินไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด

เสมอไป แต่เป็นส่ิงท่ีตรงกับความพอใจความชอบของตวัเอง ซ่ึงค่านิยมมีสองประเภท ได้แก่  

ค่านิยมส่วนตวัของแต่ละบุคคลและค่านิยมของสงัคม ค่านิยมส่วนตวัของแต่ละบุคคลใชช่้วยในการ

ตดัสินใจเลือกกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง ค่านิยมส่วนตวัไดม้าจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคม  

และค่านิยมของสงัคมกคื็อส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในสงัคมเห็นวา่เป็นส่ิงถูกตอ้งเหมาะสม 
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   ในด้านการรับรู้ หมายถึง การเกิดอาการสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็น

กระบวนการแปลหรือตีความจากประสบการณ์เดิม เร่ิมจากการใชป้ระสาทสัมผสัและตีความแห่ง

การสัมผสัท่ีไดรั้บออกมาเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีความหมาย  อนัเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ใจกนั (ลกัขณา  

สริวฒัน์, 2544: 48)  นอกจากน้ี  จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย (2553: 146) ระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ ประกอบดว้ย 1)  ปัจจยัเก่ียวกบัสถานการณ์  ซ่ึงไดแ้ก่  เวลา  สถานการณ์ และ บริบทสังคม  

และ 2)  ปัจจยัเก่ียวกบัผูรั้บรู้ ไดแ้ก่ ทศันคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ และความคาดหวงั

   ในประเด็นของการเรียนรู้  เป็นปัจจยัพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ท่ีมีผลกระทบต่อการนึก

คิดหรือการทาํงานของจิตใจมนุษย ์ ส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นความจาํ เม่ือส่ิงเร้าท่ี

เคยประสบมาในอดีตปรากฏข้ึนมาอีก มนุษยจ์ะสามารถเรียกช่ือ บอกคุณค่า มีอารมณ์ และแนวคิด

ในการโตต้อบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกนั (ลกัขณา  สริวฒัน์, 2544: 43) ในทาํนองเดียวกนั  

จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย (2553: 104) ให้ความหมายของการเรียนรู้ ว่าเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมอย่างถาวรอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ และ การฝึกหัด นอกจากน้ี โกวิทย ์ พวงงาม  

(2551: 337) กล่าวถึงพื้นฐานการเรียนรู้ของชุมชนวา่ส่วนหน่ึงมาจากการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัวิธีคิด ประสบการณ์ และการสร้างชุดความรู้เพื่อจดัการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้ง 

อนัเก่ียวเน่ืองกบัชีวิต การงาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  2. วฒันธรรมทางพฤติกรรม (Behavioral Culture) เป็นรูปแบบหรือมาตรฐานการกระทาํ

หรือการปฏิบติั  มีช่ือเรียกว่า บรรทดัฐานทางสังคม (Social Norms) ดงัท่ี จาํนง อดิวฒันสิทธ์ิ  

(2545: 33) กล่าวถึง บรรทดัฐานว่าเป็นแนวทางความประพฤติท่ีสมาชิกกลุ่มหรือสังคมยึดถือเป็น

มาตรฐานร่วมกนั เพื่อเป็นตวักาํหนดและควบคุมการประพฤติปฏิบติัของสมาชิกว่าส่ิงใดเป็นการ

กระทาํท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ส่ิงใดไม่ควรปฏิบติัหรือห้ามปฏิบติั อนัจะยงัผลแก่ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสงัคม บรรทดัฐานประกอบดว้ยวธีิหรือแนวทางปฏิบติัท่ีกลุ่มทาํส่ิงต่างๆ  จนกลายเป็น

นิสัยตามปกติเสมอๆ สุดา  ภิรมยแ์กว้ (2553: 72-73) ไดแ้บ่งประเภทของบรรทดัฐานออกเป็น          

3 ประเภทตามลกัษณะของวิธีการควบคุมท่ีใชก้บัผูฝ่้าฝืน ท่ีมาและความสาํคญัของบรรทดัฐานนั้นๆ  

ไดแ้ก่  วิถีประชา จารีต และกฎหมาย 

   วิถีประชา เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ท่ีปฏิบติักนัมาจนเคยชินเป็น

นิสยัจนไม่รู้สึกวา่เป็นภาระหนา้ท่ี  เป็นมาตรฐานในการดาํเนินชีวิตของคนในสงัคม  ไม่มีการบงัคบั    

ท่ีเขม้งวดใหป้ฏิบติัตาม แต่ทุกคนปฏิบติัเพราะอยากเหมือนคนอ่ืนๆ ซ่ึงวิถีประชาจะแตกต่างกนัไป

ตามกลุ่มและสงัคม รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป 

    จารีต  เป็นกฎของสงัคมท่ีกาํหนดวา่ การกระทาํใดถูก การกระทาํใดผดิ การกระทาํใด

เป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่  เป็นกฎเกณฑ์และขอ้ห้ามท่ีมีความสาํคญัต่อสวสัดิภาพของสังคม  การฝ่าฝืน
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จารีตถือว่ามีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม จารีตจดัเป็นบรรทดัฐานท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดและยดึถือปฏิบติักนัอยา่งเคร่งครัดในสงัคมเลก็ๆ  

   กฎหมาย  เป็นระเบียบกฎเกณฑท่ี์เขียนไวเ้พื่อควบคุมพฤติกรรมของคนอย่างเป็น

ทางการ มีองคก์รเฉพาะท่ีทาํหนา้ท่ีคอยควบคุมสมาชิกให้ปฏิบติัตาม กฎหมายมีท่ีมาจากวิถีประชา

และจารีตท่ีสาํคญัท่ีมีอยูก่่อนแลว้ หรือเกิดจากการบญัญติัข้ึนมาใหม่โดยผูมี้อาํนาจรัฐ กฎหมายท่ีดี

ต้องสอดคล้องหรือไม่ขัดแยง้กับวิถีประชาและจารีตท่ีชาวบ้านยึดถือ รวมทั้ งต้องคํานึงถึง

ความสามารถหรือความพร้อมในการบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ย 

   ความแตกต่างในลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนทศัน์ท่ีแตกต่างกนัของบุคคล

ซ่ึงสุดา  ภิรมยแ์กว้ (2553: 75) นิยามไวว้่า สถานภาพเป็นตาํแหน่งหรือฐานะท่ีไดจ้ากการเป็น

สมาชิกของกลุ่มหรือสังคม  เป็นสิทธิหน้าท่ีทั้ งหมดท่ีบุคคลมีอยู่เก่ียวขอ้งกับผูอ่ื้นหรือสังคม

ส่วนรวม  สถานภาพจะกาํหนดว่าบุคคลนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีทั้งหมดท่ีบุคคลมีอยู่ เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น

หรือสังคมส่วนรวม สถานภาพจะกาํหนดว่าบุคคลนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไร   

มีหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งไรในสังคม  สถานภาพเป็นส่ิงเฉพาะตวับุคคล ทาํให้บุคคลนั้นแตกต่างไป

จากผูอ่ื้นและมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายของตน  ในขณะท่ี  ทศันีย ์ ทองสว่าง  (2549: 66)  ไดนิ้ยามไว้

ว่า สถานภาพ คือ ฐานะตาํแหน่งของบุคคลในกลุ่มสังคมหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง บุคคลคนเดียวอาจ

ดาํรงตาํแหน่งหรือสถานภาพหลายตาํแหน่ง โดยท่ีสถานภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

ได้แก่ สถานภาพโดยกําเนิด (Ascribed Status) และสถานภาพโดยการกระทําหรือโดยใช้

ความสามารถ  (Achieved Status) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งามพิศ  สัตยส์งวน (2553: 71) ท่ีไดจ้าํแนก

ประเภทของสถานภาพออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  สถานภาพท่ีไดม้าโดยกาํเนิดและสถานภาพ

สัมฤทธ์ิ โดยท่ีสถานภาพท่ีไดม้าโดยกาํเนิดหรือสถานภาพท่ีติดตวัเรามา  เป็นสถานภาพท่ีไดจ้าก

การเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีเลือกไม่ได ้เป็นสถานภาพหรือตาํแหน่งท่ีไดม้าตั้งแต่เกิด ไดแ้ก่  ตาํแหน่ง

ทางเพศ ตาํแหน่งทางเครือญาติ ตาํแหน่งทางชนชั้น ตาํแหน่งทางสัญชาติ และตาํแหน่งทางอาย ุ  

นอกจากน้ีสถานภาพอีกประเภทหน่ึงคือสถานภาพสมัฤทธ์ิหรือสถานภาพท่ีไดม้าดว้ยความสามารถ 

การประกอบอาชีพ การฝึกอบรม และการแข่งขนั อาทิ นักเรียน นิสิต ครูอาจารย์ ขา้ราชการ  

คนงาน เสมียน เป็นตน้ 

   สถานภาพโดยกาํเนิด (Ascribed Status) เป็นสถานภาพหรือตาํแหน่งท่ีติดตวัมาแต่

กาํเนิด แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดย้ากหรือไม่ไดเ้ลย เป็นสถานภาพท่ีบุคคลไดรั้บโดยอตัโนมติั ไม่มีสิทธ์ิ

เลือกเป็นอยา่งอ่ืน ไดแ้ก่   

   สถานภาพทางเพศ  (Sex Status) บุคคลเกิดมาเป็นเพศใด ไดแ้ก่ เพศหญิง เพศชาย 

 บุคคลนั้นกจ็ะไดรั้บสถานภาพทางเพศนั้นๆ และจะตอ้งมีบทบาทไปตามสถานภาพของตน   
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   สถานภาพทางอายุ  (Age Status) ในทุกๆ สังคมจะแบ่งสถานภาพตามอายุของ

บุคคลโดยทัว่ๆ ไป เป็น 5 ขั้น คือ ทารก วยัรุ่น ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะหรือวยัผูใ้หญ่ และวยัชรา 

   สถานภาพทางเช้ือชาติ (Race Status) บุคคลท่ีเกิดมาจากเช้ือชาติใดก็มีสถานภาพ

ทางเช้ือชาตินั้นๆ 

   คนทุกคนถูกกาํหนดใหมี้สถานภาพตามลกัษณะทางเพศ อาย ุและเช้ือชาติ ซ่ึงถึงแม้

จะเป็นเร่ืองลกัษณะธรรมชาติ แต่มนุษยก์ก็าํหนดส่ิงต่างๆ ดงักล่าวใหก้ลายมาเป็นความแตกต่างทาง

สงัคมได ้คือใหมี้สิทธิ หนา้ท่ี แตกต่างกนั  

   สถานภาพโดยการกระทาํ (Achieved Status) เป็นสถานภาพท่ีหามาไดโ้ดยการ

กระทาํของบุคคล ไดแ้ก่ 

   สถานภาพสมรส (Marital Status) บุคคลไดรั้บสถานภาพของการเป็นสามีภรรยา 

ภายหลงัท่ีไดท้าํการสมรสแลว้ 

   สถานภาพทางการศึกษา (Education Status) บุคคลไดรั้บการศึกษาถึงระดบัใด ยอ่ม

ไดรั้บสถานภาพตามวฒิุท่ีตนไดศึ้กษามา อาทิ บณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต   

  สถานภาพทางอาชีพ (Occupational Status) บุคคลยอ่มไดรั้บสถานภาพตามประเภท

ของอาชีพของตน 

   ฐานคิดของกระบวนทัศน์ในทางสังคมศาสตร์นับเป็นเร่ืองของ ญาณวิทยา 

(Epistemology) ท่ีเป็นการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคม นาํไปสู่การเกิดแนวคิดต่อการมอง

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่ามีคุณค่าและมีความหมายในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงกระบวนทศัน์ของบุคคลยอ่ม

มาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีการให้คุณค่า ตั้งอยู่บนฐานการมองโลกความเป็นจริง

แบบหน่ึงท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมถึงกระบวนทศัน์การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจาก

นโยบายการพฒันาประเทศ ท่ีมีฐานะเป็นอุตสาหกรรมหลกั ช้ีนาํดว้ยตวัเลขทางเศรษฐกิจ  อยา่งไรก็

ตามปรากฏการณ์ของการท่องเท่ียวจะเป็นไปในกระบวนทศัน์ใดนั้น อุดมการณ์มีส่วนสาํคญัท่ีจะ

กาํหนดกรอบของกระบวนทศัน์นั้นๆ โดยท่ีกระบวนทศัน์หรือกระบวนการทางความคิดของคน

ย่อมแตกต่างกนั ซ่ึงเกิดจาก การรับรู้ ค่านิยม กฎเกณฑ ์ความเขา้ใจร่วม มาตรฐาน ความเช่ือ และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีนาํมาสู่ความขดัแยง้ทางความคิดของคนท่ีต่าง 

สังคม และวฒันธรรม การศึกษากระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมช ซ่ึงเป็นรูปแบบ

การท่องเท่ียวทางเลือกท่ีมีพื้นฐานทางธรรมชาติและชุมชน (Nature and Community Based 

Tourism)  เขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นการศึกษากระบวนทศัน์ในฐานะแนวคิดเพื่อคน้หายทุธศาสตร์ และจุด

สมดุลเพื่อความยัง่ยนื สามารถใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสงัคมต่อไป  
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 แนวคดิ ความหมาย ประเภทเกีย่วกบันวตักรรม 

 นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทและความสาํคญัอยา่งมากในการสร้างศกัยภาพและความ

ไดเ้ปรียบในเชิงประสิทธิภาพของการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  นวตักรรมมิไดม้องในมุมมองของความ

ใหม่เพียงแค่ดา้นเดียวเท่านั้น แต่ยงัให้ความสาํคญัท่ีรวมไปถึงเร่ืองของการต่อยอดความรู้เดิม และ

การปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้ดียิ่งข้ึน ดว้ยการเพิ่มมูลค่าในกบัส่ิงท่ีเราคิด หรือการสร้างส่ิงท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการทาํงาน นวตักรรมท่ีดีควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ ความสามารถในการนาํมาใช้

ไดจ้ริงในการทาํงาน และในชีวิตประจาํวนั โดยพิจารณาจากความเป็นไปไดใ้นการเกิดข้ึนของ

นวตักรรม และตน้ทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดาํเนินงานอีกดว้ย  

 สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์ และคนอ่ืนๆ (2553) ได้ศึกษาการให้คาํนิยามของคาํว่า  

“นวตักรรม” 3 ประเดน็ท่ีเป็นมิติสาํคญัของนวตักรรม ไดแ้ก่ 

1.  ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีถูกพัฒนาข้ึน  อาจจะมีลักษณะเป็น

ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือ กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนมาใหม่ใหมี้

รูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

2.  ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) นวตักรรมสามารถทาํให้เกิด

มูลค่าเพิ่มข้ึนไดจ้ากการพฒันาส่ิงใหม่นั้นๆ ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนสามารถวดัเป็นตวัเงิน

โดยตรง  หรือไม่เป็นตวัเงินกไ็ด ้

3.  การใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์(Knowledge and Creativity Idea)  นวตักรรม 

คือการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงส่ิงท่ีถือว่าเป็นนวตักรรมไดน้ั้นจะตอ้งเกิดจากการใช้

ความรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันาให้เกิดข้ึนใหม่  ไม่ใช่เกิดจากการเลียนแบบ  

หรือการทาํซํ้า 

 นวตักรรม เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความคิด

สร้างสรรค ์ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการใหม่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกับท่ีสํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของคาํว่า

นวตักรรมไว ้ได้แก่ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสงัคม 

  นอกจากน้ี ปรีดา ยงัสุขสถาพร (2556: 33) ไดก้ล่าวว่านวตักรรมแนวนอนท่ีให้

ความสาํคญักบัการปรับปรุงกระบวนการ ส่วนนวตักรรมแนวขวางเป็นการสร้างสรรคน์วตักรรมท่ี

มองไปยงัระบบของการพฒันานวตักรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่และการผสมผสาน

ทางความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เป็นการรังสรรคร์ะหว่างคนท่ีทาํงานต่างหน่วยงานกนั ต่าง
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ความเช่ียวชาญ ต่างทศันคติ ต่างพื้นฐาน ต่างวิธีคิด ซ่ึงเม่ือคนท่ีแตกต่างกนัมารวมตวักนัทาํงานและ

พิจารณางานร่วมกนัยอ่มนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างได ้

  Gopalakrishnan and Damanpour (1997) ไดจ้าํแนกประเภทของนวตักรรม ประกอบดว้ย

ตามเป้าหมายของนวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) นวตักรรมผลิตภณัฑ์ เป็นการพฒันาและนาํเสนอ

ผลิตภณัฑใ์หม่ทั้งดา้นเทคโนโลย ีวิธีการ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือการการบริการเดิมท่ี

มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 2) นวตักรรมกระบวนการ เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิด 

วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ท่ีส่งผลใหก้ระบวนการผลิต และการทาํงานโดยรวมมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

    นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนั การพฒันา

ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือกระบวนการใหม่ ตอ้งใชค้วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรมกลายเป็นส่ิง

ท่ีมีความสาํคญัและสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยการสร้างความแตกต่างท่ีทาํให้

ผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับความพอใจสูงสุด นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคล่ือนให้เกิด

ความสามารถในการเพิ่มมูลค่า การสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นดว้ยสินคา้และบริการท่ีแปลกใหม่

ทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและส่งเสริม

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดผ่านการนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หรือการประยุกต์

นวตักรรมเชิงกระบวนการท่ีช่วยใหส้ามารถส่งมอบมูลค่าท่ีมากกว่าสู่ตลาด ดว้ยประสิทธิภาพดา้น

ตน้ทุนและคุณภาพท่ีดีมากข้ึน ดงัเช่น การพฒันาระบบเทคโนโลยีเชิงนวตักรรม การผลิตให้

ทดัเทียมในระดบัสากล การลดตน้ทุนการผลิตในดา้นต่างๆ อาทิ การลดของเสีย และลดตน้ทุน

พลงังาน การพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแกปั้ญหา / เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภณัฑ ์ การ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อทดแทนการนาํเขา้ การพฒันานวตักรรมเพื่อการจดัการภายในองคก์ร  เป็นตน้ 

 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วบนฐานชุมชน 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเติบโตอยา่งรวดเร็วทัว่โลก ส่งผลใหเ้กิดใหเ้กิดการขยายตวั

ทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  มีการพฒันาสาธารณูปโภค  ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ   การจา้ง

งานเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้มหาศาลแต่ในขณะเดียวกัน

กิจกรรมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ือมโทรมต่อสภาพแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติอนัเป็นฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว อนัเน่ืองจากการพฒันาการท่องเท่ียวดาํเนิน

ไปอย่างขาดความเอาใจใส่จากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทอ้งถ่ิน เป็นเหตุให้

เป้าหมายการท่องเท่ียวแบบดั้ งเดิมในรูปแบบมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปสู่การพฒันา

รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่มาทดแทนรูปแบบการท่องเท่ียวตามประเพณีนิยมทัว่ไป มีการ

ปรับแนวความคิดไปสู่การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ หรือการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ซ่ึงตั้งอยู่บนฐาน  
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ความสมดุลของมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ (พิจาริณี โล่ชยัยะกูล, 2554: 1)  

การท่องเท่ียวเปรียบเสมือนดาบสองคมเป็นทั้ งโอกาสท่ีสามารถสร้างความเจริญและพฒันา

เศรษฐกิจไปสู่แหล่งท่องเท่ียวและก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวะสังคมและ

วฒันธรรม  เกิดการเปล่ียนอาชีพและการยา้ยถ่ินชองประชาชน อีกทั้งทรัพยากรการท่องเท่ียวมี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร อ ง รั บ อ ย่ า ง จํา กัด  ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น รู ป แ บ บ ม ว ล ช น ส่ ง ผ ล ใ ห้

ทรัพยากรธรรมชาติถูกแยง่ชิง วฒันธรรมถูกบิดเบือน สังคมล่มสลาย อีกทั้งการท่องเท่ียวรุกคืบเขา้

ไปในหมู่บา้น ชุมชนและทอ้งถ่ินต่างๆ ชุมชนกลายเป็นผูถู้กท่องเท่ียว (พจนา สวนศรี, 2554: 8)  

อย่างไรก็ตามการสร้างทางเลือกในการจดัการพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีบทบาทในฐานะเจา้ของผู ้

กาํหนดทิศทางการท่องเท่ียว ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนและชุมชน ให้คนใน

ทอ้งถ่ินไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์อยา่งเป็นองคร์วมกบัการ

พฒันาชุมชน เน่ืองจากทรัพยากรการท่องเท่ียวกบัทรัพยากรท่ีชุมชนใชเ้ป็นฐานการผลิตเดียวกนั      

โดยมีวฒันธรรมและสังคมเป็นตวัขบัเคล่ือนเร่ืองจิตวิญญาณของชุมชน (สํานักงานพฒันาการ

ท่องเท่ียว, 2551: 24)  

  การท่องเท่ียวบนฐานชุมชนถือเป็นนัยยะแห่งความหมายใหม่ของการท่องเท่ียวท่ี

ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการ เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือก

ใหม่ของการพฒันาชุมชน เป็นการบูรณาการการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและใชก้ารท่องเท่ียว

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนมีความพร้อม มีใจท่ี

จะเปิดตัวเอง ต้อนรับนักท่องเท่ียวให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ซ่ึงวิถีชีวิต วฒันธรรม บนฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัความยัง่ยนื ถึงแมว้่ากระบวนทศัน์ของการ

นาํประเทศไปสู่ความทนัสมยั  ยึดถือแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดงัท่ี บุณยสฤษฎ ์ 

อเนกสุข  (2554: 147) วิเคราะห์กระบวนทศัน์การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืในระดบัมโนทศัน์ (Concept) 

ท่ีปรากฏในแนวคิด นโยบาย และกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนของรัฐและกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของคนในทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัตามฐานคิดของกระบวนทศัน์แต่ละกลุ่มบุคคล โดย

ช้ีให้เห็นว่านโยบายของรัฐมองการท่องเท่ียวเชิงมูลค่า หากแต่ทอ้งถ่ินมองการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า 

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนต่อการขั้นตอนการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัขออธิบายรายละเอียดดงัน้ี 

 การศึกษาแนวคิด หลกัการ แนวทางการดาํเนินงานการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน นาํไปสู่

การบูรณาการเพื่อสร้างจุดยืน (Positioning) ของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนให้เกิดความชดัเจนทั้ง

เป้าหมายและกระบวนการจดัการ อนัจะนาํไปสู่ความยัง่ยนืในทุกมิติของการพฒันา 
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 จุดเร่ิมต้นและพฒันาการการท่องเทีย่วบนฐานชุมชน 

 การเพิ่มพนูของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสูญเสียทรัพยากรอนัมีค่าสาํหรับการดาํรงชีวิต

จนถึงจุดวิกฤตในระดับโลก นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในกระแสความคิดระดับโลก     

(Paradigm Ship) มีการเสนอทางเลือกของการพฒันาแบบใหม่ท่ีเรียกว่า การพฒันาแบบยัง่ยืน            

(นาํชยั ทนุผล, 2542: 17) ซ่ึงกระแสการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของโลกไดเ้ร่ิมข้ึน ณ เมืองริโอ เดอ  จาเนโน  

ประแทศบราซิล จากการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลก  เกิดการลงนามรับรองแผนปฏิบติัการ 21 

(Agenda 21)  ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของโลกสาํหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  และนาํมาสู่การผลกัดนัใหเ้กิด

กระแสการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) ก่อใหเ้กิดการปรับตวัของระบบ

การท่องเท่ียวและเกิดการท่องเท่ียวในลักษณะของการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ (Alternative 

Tourism) สําหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากการประชุมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มระดับโลก “Earth 

Summit” ในปี  พ.ศ. 2535 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการผลกัดนัความคิดเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่ง

อิทธิพลถึงการใหค้วามสาํคญัเร่ืองการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ในเร่ือง (1) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม (2) ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และ 

(3) ความตอ้งการในการพฒันาคนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 

(วิลาวณัย ์ ภมรสุวรรณ, 2553: 7;  พิมพร์ะวี  โรจน์รุ่งสตัย,์ 2551: 2)   

 การท่องเท่ียวบนฐานชุมชน (Community Base Tourism: CBT) เป็นรูปแบบการ

ท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ของการพฒันาชุมชน ชุมชนมีความพร้อม มีใจท่ีจะเปิดตวัเอง ตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวให้เขา้มาศึกษาเรียนรู้ซ่ึงวิถีชีวิต วฒันธรรม บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่น

ชุมชนทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัความยัง่ยนื ซ่ึง สินธ์ุ  สโรบล (2546: 10) กล่าวว่า การท่องเท่ียวบนฐาน

ชุมชนถูกคาดหวงัว่าเป็นวิธีการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจดัการและสนบัสนุนทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชน  

ซ่ึงลกัษณะเด่นของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนคือการท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ ไม่ว่า

จะเป็นการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน โดยท่ีรัฐเป็นผูก้าํหนดนโยบาย ประชาชนชนแสดงออกเพียงแค่

แสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น หรือเป็นการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์  

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการดาํเนินงานตั้งแต่การกาํหนดปัญหา  ความตอ้งการ  

การตดัสินใจ แนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยท่ีภาครัฐและหน่วยงาน  อ่ืนๆ เป็นผูส้นับสนุน ซ่ึง

รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนของไทยในปัจจุบนั มี 2 แบบ คือ ชุมชนเป็นผูรั้บ

สนองนโยบายจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชนเป็นผูบ้ริหารจดัการ

โดยตรง ซ่ึงในยคุเร่ิมแรกมีความสับสนในเร่ืองการจาํกดัความของการท่องเท่ียวรูปแบบน้ี หากเป็น

เพียงแค่การเดินทางท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชนเท่านั้น จะไม่ถือวา่เป็นการท่องเท่ียวบนฐานของชุมชน  
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ซ่ึงหลกัการของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนท่ีแทจ้ริงมุ่งเนน้การจดัการบนฐานของชุมชนจริงๆ และ

สามารถนําไปสู่การท่องเท่ียวเชิงย ัง่ยืนได้ อีกทั้ งชุมชนต้องมีใจท่ีจะเปิดตัวเอง ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงและสามารถยนิดีท่ีจะร่วมกนัจดัการปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้  

     การสร้างทางเลือกใหก้บัระบบการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน โดยระยะแรกไดเ้นน้หนกั  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  มุ่งพฒันาให้คนเป็นหัวใจสําคญัของการ

ท่องเท่ียว มุ่งให้คนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนเพื่อนาํไปสู่

การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญา อตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมและเก้ือกลูต่อเศรษฐกิจชุมชน ในขณะเดียวกนั สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2550: 20) 

กล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ว่า การท่องเท่ียวบน

ฐานชุมชนเน้นท่ีชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการทาํงาน แต่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีธรรมชาติเป็น

ศูนยก์ลาง และชุมชนเป็นองคป์ระกอบหน่ึง ซ่ึงการท่องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป็นองคป์ระกอบ มีช่ือเรียก

ต่างๆ หลากหลาย ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ (Ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน (Community Based  Ecotourism) การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษต (Agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco and Adventure Tourism)  

ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีพฒันาการมาจากการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Sustainable Tourism) นอกจากน้ี   

สินธ์ุ  สโรบล  (2546: 1-2) เพิ่มเติมวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นคาํท่ีใชเ้รียกการท่องเท่ียวธรรมชาติ

เป็นหลกั แต่ดว้ยท่ามกลางกระแสทอ้งถ่ินนิยม ท่ีมุ่งเน้นให้มีการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินและให้

ความสําคัญกับสิทธิชุมชนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มาตรา 66 และมาตรา 67 จึงไดใ้หค้วามสาํคญั กบับทบาทของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวของ

ตนเอง โดยใชช่ื้อว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงโครงการท่องเท่ียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (2540, 

อา้งถึงใน พจนา สวนศรี, 2546: 14) ใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเท่ียวท่ี

คาํนึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดย

ชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผู ้

มาเยอืน และ โครงการประสานงานวิจยัและพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ม.ป.ป., อา้ง

ถึงใน สินธ์ุ  สโรบล, 2546: 2) นิยามเชิงปฏิบติังานในงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนว่าหมายถึง  

ทางเลือกในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางของการท่องเท่ียว

บนฐานคิดท่ีว่าชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการท่องเท่ียว โดย

การนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเ้ป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการจดัการท่องเท่ียวอยา่ง
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เหมาะสม  รวมทั้งมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนใหมี้ความรู้ความสามารถในการดาํเนินงาน

ตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเนน้ให้เกิดความยัง่ยืนสู่คน

รุ่นลูกรุ่นหลานและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน  ตลอดจนคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของ

ธรรมเป็นสาํคญั  

 หลกัการการท่องเทีย่วบนฐานชุมชน 

 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน สมาชิกในชุมชนตอ้งเห็นความแตกต่าง

ของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนกบัการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และเพิ่มการ

รับรู้และความเขา้ใจในหลกัการ  ดงัท่ี  สินธ์ุ  สโรบล (2546: 29) ช้ีใหเ้ห็นว่า ลกัษณะของการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ มุ่งเนน้การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ  เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจใน

การเรียนรู้และสมัผสักบัระบบนิเวศ ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัความสนใจในประวติัศาสตร์  

วฒันธรรมและการพฒันาอารยะธรรมท่ีรวมเอาลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือ

เป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว  ถึงแมว้่าจะมีความคาบเก่ียวกนัในพ้ืนท่ีก็ตาม แต่

การท่องเท่ียวบนฐานชุมชน (Community – Based Tourism) มีลกัษณะท่ีสาํคญั คือ ชุมชนเป็น

ผูด้าํเนินการตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีว่าชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจาก

การท่องเท่ียวนําเอาทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ทั้ งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  

วฒันธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นปัจจยัหรือ

ตน้ทุนสาํคญัในการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินทั้งในดา้น

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งมีการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรในชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการการท่องเท่ียว ตั้งแต่คิด

วางแผนดาํเนินการ การตัดสินใจดาํเนินกิจกรรมต่างๆ การประเมินผลโครงการ และการรับ

ผลประโยชน์ โดยคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ซ่ึงชุมชนแต่ละแห่งลว้นมี

ศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บางชุมชนมีความโดดเด่นในดา้นสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ร่องรอยโบราณคดี วฒันธรรมประเพณีหลากหลายกลุ่มชาติ

พนัธ์ุ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการผลิตท่ีเอ้ือต่อการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว นาํมาแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนไดเ้ป็นอยา่งดี (สินธ์ุ  สโรบล, 2546: 235-236)  อีกทั้งการท่องเท่ียว

บ น ฐ า น ชุ ม ช น เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง ข อ ง อ ง ค์ก ร ช า ว บ้า น ใ น ก า ร จัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนไดมี้

ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการพฒันาและไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียว

บนฐานชุมชนใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน โดยมีหลกัการ ดงัน้ี (สาํนกัพฒันา

แหล่งท่องเท่ียว, 2550: 20-21) 
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 1.  ชุมชนเป็นเจา้ของ 

 2.  ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและตดัสินใจ 

 3.  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตวัเอง 

4.  ยกระดบัคุณภาพชีวิต 

 5.  มีความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 6.  คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 7.  ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม 

 8.  เคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่างและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 9.  เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนทอ้งถ่ิน 

 10.  มีการกระจายรายไดสู่้สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

 นอกจากน้ี  Mogelgaard  (2003, quoted in Harold Goodwin and Rosa Santilli, 2009:  

9) กล่าวถึงการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน (Community Based Tourism) ว่าเป็นการบูรณาการการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบนฐานของการมีส่วน

ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงความสําเร็จจะเกิดข้ึนได ้ชุมชนทอ้งถ่ินจะตอ้ง เขา้ไปมีส่วนร่วม และ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนโดยตรงกบัชุมชนของตนเอง  Scheyvens (2002, quoted in  

Goodwin and Santilli, 2009: 10) กล่าวเพิ่มเติมวา่ จุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนมีพลงั

กบัชุนชนใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และการปกครอง นอกจากน้ี สถาบนัการท่องเท่ียว

โดยชุมชน (2556) กล่าวถึงการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงความยัง่ยืนของ

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและ

ชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน ในทาํนอง

เดียวกนั สินธ์ุ สโรบล (2546: 12) ไดนิ้ยามเชิงปฏิบติัการในงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนว่าหมายถึง 

ทางเลือกในการจัดการการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางของการ

ท่องเท่ียวบนฐานคิดท่ีว่าชาวบา้นทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนได้เสียจากการ

ท่องเท่ียว โดยการนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นธรรมชาติ  ประวติัศาสตร์  

วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการจดัการ

ท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม  รวมทั้งมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนใหมี้ความรู้ความสามารถใน

การดาํเนินงานตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเน้นให้เกิด

ความยัง่ยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ตลอดจนคาํนึงถึงความสามารถใน

การรองรับของธรรมเป็นสาํคญั 
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 จากการศึกษาทั้ งหมดขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นกรอบทฤษฎีในการวิจัย (Research 

Theoretical Framework) คร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบทฤษฎีในการวิจยั   

 

กรอบแนวคดิการวจัิย  (Conception Framework) 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย จากการตรวจสอบเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ซ่ึงมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลาย

ฝ่าย ตั้ งแต่หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี  และ

นกัท่องเท่ียว  เป็นเหตุให้กระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนย่อมมีความแตกต่างกนั  

 

ตวัแปรท่ีมีผลต่อการเกิดกระบวนทศัน์ของบุคคล 

1.  วฒันธรรมทางความคิด   

- ความเช่ือ 

- ค่านิยม 

- การรับรู้ 

- การเรียนรู้ 

2. วฒันธรรมทางพฤติกรรม   

 - วิถีประชา 

 - จารีต 

 -  กฎหมาย 

3.  สถานภาพบุคคล 

 - สถานภาพโดยกาํเนิด 

 - สถานภาพโดยการกระทาํ 

 

 

กระบวนทศันก์ารจดัการ 

  การท่องเท่ียวบนฐานชุมชน  

 

นวตักรรมการจดัการ 

  การท่องเท่ียวบนฐานชุมชน  
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่พื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ  ยิง่มีผลต่อกระบวนการคิด  

กระบวนการใหค้วามความหมาย ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ  ทั้ง สถานภาพส่วนบุคคล  และ 

การรับรู้เร่ืองกฎหมายและนโยบายอุทยานของแต่ละบุคคล  ซ่ึงปัจจยัแหล่าน้ีนาํมาสู่กระบวนทศัน์ท่ี

แตกต่างกนัของกลุ่มบุคคลต่าง สงัคม และวฒันธรรม     

 ดงันั้นงานวิจยัน้ีไดก้าํหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวบน

ฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติของบุคคล 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชน

พื้นถ่ิน โดยไดก้าํหนดตวัแปรท่ีมีผลต่อกระบวนการคิดของบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)  สถานภาพ

ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย สถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอาย ุสถานภาพทางเช้ือชาติ สถานภาพ

สมรส สถานภาพทางการศึกษา และสถานภาพทางอาชีพ  2) การรับรู้เร่ืองกฎหมายและนโยบาย

อุทยานแห่งชาติ ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่า ตวัแปรต่างๆ ในปัจจยัสถานภาพส่วน

บุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 1. สถานภาพทางเพศ  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทอ้งถ่ินต่อการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีป่าดอยท่าค้า ต ําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง                    

ของธีรพฒัน์ ต้ือตนั (2545: 47) พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ือง

องค์ประกอบด้านพื้นท่ี องค์ประกอบด้านการจัดกา   และองค์ประกอบด้านกิจกรรมและ

กระบวนการ แต่ สุพจน์  สุคนธโอสถ  (2548: 42)  พบว่าเพศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพในการ

จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  จงัหวดัตาก  อีกทั้งการศึกษาของ  

ศิรินภา  ภูมิพฤกษ ์ (2554: 68)  ยงัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศชายและนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศหญิง

มีความคิดเห็นว่ามาตรการการจาํกดัเวลานกัท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความสาํคญั

ต่อการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 

  2. สถานภาพทางอายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการทอ้งถ่ินเพื่อ    

การอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติต่อกิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง จงัหวดั

เชียงใหม่ ของ สุทธิณี  พรพนัธ์ุไพบูลย ์(2554: 91) พบว่า คณะกรรมการทอ้งถ่ินท่ีมีระดบัอายุ

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์แตกต่างกนัในทุกดา้น ทั้งดา้นขั้นตอน

และกระบวนการในการดาํเนินกิจกรรม ดา้นเน้ือหาสาระของกิจกรรม ดา้นบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี  

ดา้นผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและดา้นบทบาทคณะกรรมทอ้งถ่ิน อีกทั้งการศึกษาของนวลนุช  

เขียวหวาน (2550: 73) พบวา่อายเุป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัวป่์าของผูม้าเยอืน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หากแต่จากผลการศึกษาของ ศิรินภา ภูมิพฤกษ์ (2554: 69)  พบว่า

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อมาตรการจาํกดัเวลานกัท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานไม่แตกต่างกนั 
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    3.  สถานภาพทางเช้ือชาติ จากผลการศึกษาของ สิริมาวฒันา ใจมา (2546: 54) พบว่า

ชุมชนปกาเก่อญอ บา้นแม่กลางหลวง จังหวดัเชียงใหม่ มีความเช่ือทางชาติพนัธ์ุต่อการรักษา

ทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยการจดัแบ่งประเภทของป่าตามความเช่ือของชนเผ่าเพื่อ

ประโยชน์ใหก้ารรักษาสภาพป่าใหส้ามารถใหป้ระโยชน์แก่ตนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  นอกจากน้ีการศึกษา

ความเขม็แขง็ของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของ เพญ็ศิริ จีระเดชากุล (2550: 158-159)  ระบบ

ความเช่ือและโลกทศัน์ของชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียง ชนชาติย่อยกะเหร่ียงโป พื้นท่ีป่าสงวน

แห่งชาติองคพ์ระ-เขาพุระกาํ-เขาถว้ยพลู และเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จงัหวดัสุพรรณบุรี ยึดมัน่

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยด์้วยกนั และมนุษยก์บัธรรมชาติ ทาํให้ดาํรงอยู่ดว้ยการแบ่งปันไม่

รบกวนและเบียดเบียนธรรมชาติ  อยู่ในภาวการณ์ไม่ครอบครองธรรมชาติ   ตะหนกัว่าธรรมชาติ

เป็นทุนของชีวิต  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นความเช่ือและโลกทัศน์  ท่ีมีมิติการมองเป็นแบบ องค์รวม 

(Holistic)   

  4.  สถานภาพสมรส จากการศึกษาการรับรู้และความรู้สึกของประชาชนบา้นป่าละอู ท่ี

เป็นตวัแทนของคนในทอ้งถ่ินตาํบลหว้ยสัตวใ์หญ่  อาํเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ของนิภารัตน์  

สายประเสริฐ  (2553: 209)  พบว่า ผูใ้หญ่ขอ้มูลส่วนใหญ่สมรสแลว้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไป

ของชุมชนบา้นป่าละอู ท่ีระบุว่า ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงมกัจะสมรสเร็ว ตั้งแต่อายยุงันอ้ย รับรู้

เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ภาพรวมของชุมชนว่า เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวกหรือมีสภาพดีข้ึนหลงัจากมีการ

พฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวีระพล ทองมา (2548: 41) ท่ีระบุ

ว่า คนโสดกับคนท่ีสมรสแล้ว จะมีความรู้สึกแตกต่างกันในจุดหมายของชีวิต นอกจากน้ี ผล

การศึกษาของกระสุน  บุญอาํพล  (2546: 81)  พบว่า หัวหนา้ครัวเรือนท่ีส่วนใหญ่มีสถานภาพการ

สมรส (ร้อยละ 87.50)  มีทศันคติต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ชุมพร ระดบัปานกลาง  หากแต่ในทิศทางตรงกนัขา้ม  ผลการศึกษาของ เฉลิมชยั  ปัญญาดี (2543: 

84) พบว่า หวัหนา้ครัวเรือนท่ีส่วนใหญ่ผา่นการสมรสแลว้ มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในชุมชนถํ้ าธารลอด จังหวดัแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 60.30) มีเจตคติท่ีดีปานกลาง (29.35)  และ

หวัหนา้ครัวเรือนมีเจคติท่ีดีมากต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพียงเลก็นอ้ย ( ร้อยละ 10.33)     

  5.  สถานภาพทางการศึกษา จากการศึกษาของ จีรศกัด์ิ ทิพยวงศ ์ (2549: 92) พบว่า  

ระดบัการศึกษาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยรอบแนวคิดเขตอุทยานแห่งชาติเวียง

โกศยัมีหลายระดบั มีความคิดเห็นต่อพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติพทุธศกัราช 2504  แตกต่างกนั

ตามระดบัชั้นของการศึกษา ในทาํนองเดียวกนัการศึกษาของ สุทธิณี พรพนัธ์ุไพบูลย ์(2554: 97)  

พบว่า คณะกรรมการทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
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ความคิดเห็นต่อกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง ด้านขั้นตอนและ

กระบวนการดาํเนินกิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์แตกต่างกนั 

 6.  สถานภาพทางอาชีพ จากการศึกษาของราณี อมรินทร์รัตน์ (2551: 27) พบว่าอาชีพ

ต่างกนั มีความตอ้งการในองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนั แต่ในทางกลบักนัอาชีพท่ี

ต่างกนัมีความตอ้งการดา้นความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัในทาํนอง

เดียวกนัการศึกษาของ กระสุน บุญอาํพล (2546: 87) พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัของหวัหนา้ครัวเรือน

รอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีทศันคติต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกนั 

 7.  การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายและนโยบายอุทยานแห่งชาติ  จากการศึกษาของสิริวฒันา  

ใจมา  (2546: 55) พบว่า ชุมชนบา้นแม่กลางหลวงปฏิบติัตามกฎระเบียบในการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรของทางอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะการเก็บหาอาหาร  ยารักษาโรค  การทาํไร่หมุนเวียน  

ท่ีต้องปรับเปล่ียนจากกิจกรรมเดิม ให้สอดคล้องกับกฎข้อห้ามในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ          

อินทนนท ์ ซ่ึงการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ มีความเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation)  และเป็นการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) ท่ีมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน ดงัท่ี ดรรชนี เอมพนัธ์ุ    

(2556: 1) กล่าวถึงจุดสมดุลของการท่องเท่ียวกบัการอนุรักษใ์นพื้นท่ีคุม้ครองวา่ตอ้งเกิดจากการคาํนึงถึง

ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ไม่เอาเร่ืองเศรษฐกิจนาํหนา้ และควรมีการเอ้ือประโยชน์

ให้กบัชุมชนท่ีอยู่รอบๆ พื้นท่ีคุม้ครอง โดยมีความร่วมมือกบัหน่วยงานพฒันาชุมชน เกิดการกระจาย

ผลประโยชน์ไปสู่ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าของพ้ืนท่ี  ไม่ล่าสัตว ์ไม่ตดัตน้ไม ้ไม่บุก

รุกพื้นท่ี และไม่เห็นความสาํคญัของนายทุน จากการศึกษาของเศกสรร ยงวณิชย ์และคณะ (2549: 

บทคดัยอ่) เห็นว่า ควรมีการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวในเขตอุทยานอยา่งเป็นรูปธรรมโดยไม่ขดั

ต่อระเบียบขอ้บงัคบัของอุทยาน และเน้นการใช้ยุทธการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ อนัหมายถึง  

แผนพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงประกอบดว้ย การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุง

และฟ้ืนฟูทรัพยากร ความหลากหลายในการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี การได้รับ   

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน ซ่ึง

การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ชุมชนตอ้งมีการเตรียมความพร้อม

และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนตวัเองในการจดัการการท่องเท่ียว โดยแนวทางท่ีความสาํคญัคือ

การจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติ สงัคม และเศรษฐกิจของชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเปราะบางสามารถ

สร้างไดท้ั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ชุมชนตอ้งมีพลงัท่ีเข็มแข็ง มีความสามคัคีเป็นหน่ึง

เดียวกนั  รักและหวงแหนชุมชนของตวัเอง สามารถเป็นภูมิคุม้กนัใหด้าํเนินการจดัท่องเท่ียวบนฐาน

ชุมชนได ้ 
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   ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2555)  กล่าวถึงความมุ่งหวงัของการท่องเท่ียวย ัง่ยนืบนฐานชุมชน

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ มี 3 ดา้นคือ ย ัง่ยืนในส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Quality and 

Sustainability) ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า (Quality of  Recreation Experience) ชุมชนมีส่วนร่วมและ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน (Local Participation and Quality of  Life) ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของ

การท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ประกอบดว้ย ความตอ้งการของชุมชนแทจ้ริง  การมีส่วนร่วมอยา่งเป็น

ขั้นตอนการรู้ตวัตนในความเป็นจริง  ตระหนกัในส่ิงท่ีตนสามารถจดัการได/้ไม่ได ้และกระตุน้ให้

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ความเขม้แขง็ของชุมชน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปแบบความ

ร่วมมือ ลดความขดัแยง้ สร้างจิตสํานึกพื้นฐานมุ่งพฒันาชุมชนไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่าความรู้สึกท่ีอยาก

พฒันา มีเคร่ืองมือและช่องทางในการสร้างภูมิคุม้กนัใหต้วัเองและชุมชน ซ่ึงชุมชนโดยส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยเป็นภาวะสังคมแบบเกษตรกรรม ต้องมีการปรับตัวต่อการใช้การท่องเท่ียวเป็น

เคร่ืองมือเสริม อาศยัการเรียนรู้ ให้ความสําคญัต่อคาํถามท่ีชุมชนอยากรู้ เพ่ือนาํไปสู่การจดัการ    

การรวบรวม และการแสวงหาคาํตอบ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อ         

การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและเป็นการเพิ่มตลาดการท่องเท่ียวอีกช่องทางหน่ึง นอกจากน้ี      

การแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์  ไม่ใช่มองเพียงเร่ืองเงินหรือตวัเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็น

การแบ่งปันผลประโยชน์สู่การพฒันาชุมชนในเร่ืองต่างๆ อยา่งเป็นองคร์วมของชุมชน คุณลกัษณะ

ท่ีสําคัญอีกประการของการท่องเ ท่ียวบนฐานชุมชนคือการท่ีคนในชุมชนร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม รักษาไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ความเป็นชุมชนของตวัเอง 

มองการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตวัเองและพฒันาชุมชน โดยท่ีคนในชุมชนยึดหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัการและดาํเนินการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน โดยท่ี

ชุมชนสามารถควบคุมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ้ สามารถแกปั้ญหาให้ตรงจุดและเหมาะสมกบัชุมชน

ของตวัเอง บนพื้นฐานของความเขา้ใจหลกัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 จากแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวย ัง่ยืนดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้การเรียกช่ือเป็นท่ีเขา้ใจ

ตรงกนั ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอใชช่ื้อเรียกว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน เพราะพื้นท่ี

ทาํการศึกษาเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตกิจกรรมพิเศษ  อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก  ของประเทศ

ไทย ซ่ึงการท่องเ ท่ียวในลักษณะน้ีย่อมเป็นเคร่ืองมือในการเ รียนรู้และร่วมกันอนุรักษ ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน โดยอยูภ่ายใตก้ารจดัรูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม  การเขา้ใจหลกัการและมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสมกบัชุมชน นั้นๆ ซ่ึง    

การท่องเท่ียวบนฐานชุมชนใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวใน

ชุมชนของตนเองเป็นหลกั จะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวในลกัษณะน้ีมิใช่เพียงแค่การท่องเท่ียวใน

แหล่งธรรมชาติ แต่ยงัรวมกบัรูปแบบการท่องเท่ียวหลายอยา่งร่วมกนั ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถ
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สร้างธุรกิจของชุมชนได้ โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน (Community 

Development) และใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมากกวา่ตวัเลขทางเศรษฐกิจหรือรายได้

เป็นหลกั โดยใชอ้ธัยาศยัไมตรี ชีวิตความเป็นอยู่ และเรียนรู้ท่ีจะเป็นชุมชนเขม้แข็งในการแกไ้ข

ปัญหาได ้ มากกว่าให้ความสําคญัทางความเจริญทางวตัถุ  เช่น สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน  

ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ  ซ่ึงเคร่ืองมือทางการท่องเท่ียวท่ีใชใ้นการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในชุมชนทอ้งถ่ินและความรู้สึกเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีในแหล่งท่องเท่ียว ความพอเพียงและ

ความมัน่ใจในตวัเอง  การเรียนรู้ร่วมกนัขององคก์รชุมชน การตระหนกัถึงคุณค่าและการอนุรักษ ์ 

และ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ประการสําคญัก่อนการพฒันาส่ิงอ่ืนใด จุดเร่ิมตน้อนัจะนําไปสู่การ

พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนไดน้ั้น  ชุมชนทอ้งถ่ินและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนถือเป็นนยัยะแห่งความหมายใหม่ท่ีชุมชนเจา้ของ

แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการ ในระยะเวลาก่อนหน้าน้ีความเขา้ใจของชุมชน

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นเพียงเร่ืองของการเดินทางของบุคคลจากท่ีพาํนกัหน่ึงไปสู่แหล่งท่องเท่ียว

อีกท่ีหน่ึง  โดยท่ีไม่ไดม้องตนเองในฐานะเจา้ของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้ๆ ว่าจะตอ้งดาํเนินการ

อยา่งไรกบับริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว ในอดีตหลายชุมชนเขา้ใจว่าเป็นภาระหนา้ท่ี

ของรัฐต่อการจดัการการท่องเท่ียวและการส่งเสริมชุมชน ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดการหวงแหน

ในทรัพยากร ธรรมชาติท่ีมีอยู่  ไม่ให้ความสําคญัว่าจะเกิดอะไรข้ึนกบัชุมชน กบัทรัพยากรแหล่ง

ท่องเท่ียว วิถีชีวิต  องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บผลกระทบสืบเน่ืองจากชุมชนขาดความรู้  

ขาดท่ีปรึกษา ขาดผูน้ําท่ีมีศกัยภาพ กลไกรัฐไม่เอ้ืออาํนวย ขาดเคร่ืองมือท่ีดีท่ีจะเขา้ไปจดัการ 

โดยเฉพาะกลุ่มชนท่ีต่างวฒันธรรม รวมถึงชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว

ตามภูมิภาคต่างๆ  ดงันั้น ในอดีตการจดัการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนเป็นเร่ืองไกลตวัมาก ปรัชญากรณ์  

ไชยคช (2546: 20) กล่าวถึง บทบาทตามสิทธิกฎหมายของชุมชนในการส่งเสริมหรือดาํเนินการดา้น

การท่องเท่ียว โดยท่ีรัฐบาลไทยไดล้งนามรับหลกัการปฏิญญาของ UN ในการประชุม Rio Summit 

1992  ไดน้าํหลกัการ Agenda 21  ไปปรับปรุงกฎหมายในรัฐธรรมนูญ  ประกาศใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 

20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โครงสร้างทางสังคมของประเทศไดเ้ปล่ียนไป ในมิติทางดา้นสังคม  การ

รวมตวักนัขององคก์รชุมชน เรียนรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา นาํบทเรียนและประสบการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบทางการท่องเท่ียวมาทบทวน โดยอาศยักฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์และเปิด

โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร ปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย  พุทธศกัราช  2550  ไดน้าํบทบญัญติัเดิมในรัฐธรรมนูญฉบบั พุทธศกัราช  2540  เก่ียวกบัชุมชน 
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และส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ สิทธิชุมชนในการอนุรักษ ์จดัการ และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม ในมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2550 บญัญติัวา่ 
  

 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนดั้ งเดิม  หรือชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม ย่อมมีสิทธิ

อนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน

และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล และย ัง่ยนื  

ทั้งน้ีตามท่ีกฏหมายบญัญติั 
 

 แมว้่ามาตรา 66 ถือเป็นมิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากให้การ

รับรองแก่สิทธิของชุมชน แต่นบัจนบดัน้ีขอบเขตและรูปธรรมของสิทธิชุมชนก็ยงัเป็นเร่ืองถกเถียง

ว่าชุมชนท่ีจะมีสิทธิตามมาตราน้ีจะตอ้งมีลกัษณะอย่างใด มีอาํนาจในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

อยา่งไร และสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไดม้ากนอ้ยเพียงใด  การใชค้าํว่าทอ้งถ่ิน

ดั้งเดิม  สะทอ้นให้เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการจาํกดัสิทธิน้ีไวเ้ฉพาะชุมชนท่ีวฒันธรรมประเพณี

ดั้งเดิมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ซ่ึงจากการศึกษาของ ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด (2544: 

119)  พบว่า  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ เห็นว่า “ชุมชน

ดงัเดิม” ควรเป็นชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานมาอยา่งนอ้ย  5 - 25  ปี  และ การใหสิ้ทธิชุมชนมีความหมายว่า

ทรัพยากรธรรมชาติยงัคงเป็นของรัฐ  ชุมชนมีเพียงสิทธิเขา้มามีส่วนร่วมจดัการและใชท้รัพยากร

ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด   

 นอกจากน้ีการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีชุมชนริเร่ิมหรือดาํเนินการ ก่อให้เกิดการผกูพนั

ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี การกาํหนดมาตรฐาน มาตรการบงัคบัใชต้ามกฎหมาย เพื่อ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ

จะตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่  หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี อาทิ องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

(อบจ.) เทศบาล กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช เป็นตน้ เพราะหน่วยงานเหล่าน้ีมีอาํนาจ

ตามหน้าท่ี และมีกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ รวมถึงงบประมาณท่ีจะดาํเนินการ ฉะนั้นการพฒันา    

การท่องเท่ียวในชุมชนใดๆ ย่อมตอ้งมีการประสานการทาํงาน หรือร่วมปรึกษาหารือกบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์โดยความดูแลของ

กรมอุทยาน สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ก็เช่นเดียวกนั ท่ียงัพบปัญหาดา้นนโยบาย กฎหมาย การจดัการ

ร่วมกนัในพื้นท่ี การขาดความร่วมมือ ขาดกระบวนการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management)  
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และการเป็นพนัธมิตร (Alliance Management) ระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ อนัจะนาํไปสู่

การจดัการท่องเท่ียวบนฐานของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนท่ีย ัง่ยนื (ดรรชนี  

เอมพนัธ์ุ, 2555: 75)  ดงันั้นการศึกษากระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในเขต

อุทยานแห่งชาติ ย่อมตอ้งศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ  

ไดแ้ก่  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดท่ีดินแห่งใดท่ี

มีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจให้คงอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิม เพ่ือสงวนไวใ้ห้เป็นประโยชน์แก่

การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน ก็ให้มีอาํนาจได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา บริเวณท่ี

กาํหนดเรียกว่า อุทยานแห่งชาติ ตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมิไดอ้ยูใ่นกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดว้ย

กฎหมายของบุคคลใด  (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2556) และระเบียบกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชว่าดว้ยการอนุญาตให้เขา้ไปดาํเนินกิจการการท่องเท่ียวและพกัอาศยั

ในอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 (ม่ิงสรรพ ์ ขาวสะอาด และพรเพญ็ วิจกัษป์ระเสริฐ, 2547: 294)  ซ่ึง

เป็นระเบียบท่ีออกโดยอาศยัตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ยงัใหอ้าํนาจแก่อธิบดี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชในการอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเขา้ไป

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีซ่ึงจดัไวใ้ห้เป็นเขตบริการในอุทยานแห่งชาติได ้อนัไดแ้ก่การจาํหน่าย

อาหาร เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก การดาํเนินกิจการจดัท่ีพกัอาศยั หรือกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็นแก่ การท่องเท่ียว  

และการบริการนาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ การอนุญาตมีกาํหนดระยะเวลา 3-30  ปี  

ข้ึนอยูก่บัประเภทและขนาดของกิจการ 

 นบัจากรัฐธรรมนูญฉบบั พุทธศกัราช  2540 สู่รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั พุทธศกัราช  

2550 ถือเป็นจุดเปล่ียนสาํคญัท่ีทาํให้ชุมชนใชค้วามคิด ทบทวน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  

มรดกทางวฒันธรรม และทุนทางสงัคม นาํมาซ่ึงบทบาทของชุมชนทางสังคม ถือเป็นกลไกท่ีสาํคญั

ท่ีชุมชนสามารถนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม  ดาํเนินการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในมิติการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยอาศยักระบวนการท่ีเร่ิมจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกนัของคนในชุมชน  

จดัเวทีชาวบา้น เรียนรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างเครือข่าย โดยยึดพื้นฐาน

การเรียนรู้ต่อการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินมุ่งสู่ความยัง่ยืน จาก

กระแสสังคมท่ีเกิดการต่ืนตัวเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความเป็น

ประชาธิปไตยของสังคมไทยเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

กาํหนดทิศทางการพฒันา การให้ความสาํคญั ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยการเคารพสิทธิความเป็น

มนุษยแ์ละความเท่าเทียมกนัของคนในสงัคม ซ่ึงกระแสเหล่าน้ีอิงกบักระแสโลกโดยสหประชาชาติ  

องคก์รนานาชาติ นกัวิชาการ และนกัอนุรักษ ์ท่ีกล่าวถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยความเขา้ใจของคน

ในสังคมท่ีมีต่อชุมชนชนบทท่ีเป็นฐานสําคญัของการพฒันายงัมีช่องว่าง การท่องเท่ียวจึงเป็น
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ช่องทางหน่ึงท่ีจะนาํพาผูค้นต่างวฒันธรรมให้ไดเ้รียนรู้แลกเปล่ียนกนั สร้างความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง

และสร้างพนัธมิตรในการพฒันาสงัคม (พจนา สวนศรี, 2546: 10) 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นรูปแบบการท่องเท่ียว

ทางเลือกใหม่ของการพฒันาชุมชน เป็นการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช ้    

การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนมี

ความพร้อม มีใจท่ีจะเปิดตัวเอง พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ซ่ึงวิถีชีวิต 

วฒันธรรม บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัความยัง่ยนื ซ่ึงหลกั

ประการสาํคญัท่ีสมาชิกในชุมชนตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน เพื่อ

เพิ่มการรับรู้และความเขา้ใจในบทบาทของชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียวย ัง่ยืนทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต โดยท่ีการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแนวคิดองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ ของ  Buckley (1994: 662) ซ่ึงรายงานผลบนัทึกการวิจยั เร่ือง กรอบแนวคิดสาํหรับการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว ้ 4 ประการ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติเป็นฐาน(Nature Based Tourism) 

การท่องเท่ียวสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Conservation Supporting Tourism) การ

ท่องเท่ียวบนฐานของส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmentally Education Tourism)  และ การท่องเท่ียว

บนฐานของการจดัการท่ีย ัง่ยนื (Sustainably Managed Tourism) (ภาพท่ี 2)   
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การท่องเที่ยวที่มี

ธรรมชาตเิป็นฐาน 

การท่องเที่ยว

สนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การท่องเที่ยวบนฐาน

ของส่ิงแวดล้อมศึกษา 

   การท่องเทีย่วบนฐาน  

 ของการจัดการทีย่ัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี  2 ขอบเขตนิยามการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

ท่ีมา: Ralf Buckley, “A Framework for Ecotourism,” Annals of Tourism Research 21, 3 (1994): 

661-664. 

 

 จากกรอบแนวคิดสําหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 4 ประการของ Ralf 

Buckley (1994: 662) นกัพฒันาการท่องเท่ียวไทยไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการท่องเท่ียว

บนฐานชุมชน ดงัท่ี นาํชยั ทนุผล (2542: 156)  ไดก้ล่าวว่า เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งมีความ

รับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ

ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอยา่ง

มีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ  จากกระแสการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนื ตั้งแต่การประชุม Rio Summit 1992 ประเทศบลาซิล สู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื

ในประเทศไทย ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและพฒันาสู่การท่องเท่ียวบนฐานชุมชนโดยเนน้

ท่ีชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการทาํงาน ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบริหาร
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จดัการ ท่ีชัดเจนในรูปองคก์รชุมชนและเกิดความร่วมมือระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัชุมชน เน้นให้

ชุมชนเป็นหัวใจท่ีสําคญัของการพฒันา ให้ความสําคญักบับุคคลในชุมชนท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือน

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดด้ว้ยความยัง่ยืนซ่ึงนบัไดว้่าปัจจุบนัเป็นยคุกลางของการพฒันาการท่องเท่ียวบนฐาน

ชุมชนท่ีชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัทบทวนบทบาทตามสิทธิกฎหมายในการส่งเสริม

หรือดาํเนินการดา้นการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน 

 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในแต่ละพื้นท่ีใดกต็าม ชุมชนตอ้งมีการ

เตรียมความพร้อมและสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนตวัเองในการจัดการการท่องเท่ียว โดย

แนวทางท่ีความสาํคญัคือการจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติ  สังคม  และเศรษฐกิจของชุมชน เนน้

ใหชุ้มชนเป็นหวัใจท่ีสาํคญัของการพฒันา ใหค้วามสาํคญักบับุคคลในชุมชนท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือน

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดด้ว้ยความยัง่ยืน คาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

ตามลกัษณะทางภูมิสังคม วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ยึดมัน่การดาํเนินงานตามวิถีความพอเพียง 

พอประมาณและการรู้เท่าทนัปัญหาและเนน้การมีส่วนร่วมโดยมีชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา

ไปสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 นอกจากน้ีผลการวิจยั  เร่ืองกระบวนทศัน์การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนในประเทศไทย           

สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  ของ บุณยสฤษฏ ์ อเนกสุข  

(2549: 148)  พบว่า การศึกษากระบวนทศัน์การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนของรัฐและคนในทอ้งถ่ินใช้

เกณฑใ์นการช้ีวดั 4 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) การเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ 2) การเคารพความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 3)  การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งและ 4) การแบ่งสรรผลประโยชน์อยา่ง

เป็นธรรมบนฐานคิดของกระบวนทศัน์ 2 ประการ ไดแ้ก่ ฐานคิดเชิงอุดมการณ์ และฐานคิดเชิง

บริหารจดัการ ซ่ึงกระบวนทศัน์การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนในประเทศไทย สาธารณประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถวิเคราะห์ใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ระดบั

อุดมการณ์  ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัความพอเพียง  การรักษาสมดุลระหว่างการพฒันาทางวตัถุ

และจิตใจเพื่อการท่องเท่ียว ระดบันโยบาย ได้แก่ การปรับนโยบายของรัฐและสิทธิชุมชนเพื่อ     

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมเพื่อการดาํรงอยู่ของชุมชนและการท่องเท่ียว และ

ระดับการบริหารจัดการ ได้แก่ การสร้างสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

วฒันธรรมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษากระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตกใน 4 มิติ ไดแ้ก่  (1) มิติทรัพยากรธรรมชาติ (2) มิติทรัพยากรทาง

วฒันธรรม (3) มิติการจดัการ และ (4) มิติการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 



 

 

37 

 มิติทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน่ึงในทรัพยากรชุมชน 

(Community Resources)  ซ่ึงมีคุณค่าต่อการดาํรงอยูข่องชุมชนเพราะสมาชิกในชุมชนต่างตอ้งใช้

ทรัพยากรร่วมกนั มีการพฒันาวิธีการใชท้รัพยากร  เพื่อให้ตอบสนองต่อความอยู่รอดและความ

ตอ้งการของชุมชน  (โกวิทย ์ พวงงาม, 2553: 386)  นอกจากน้ีชุมชนท่ีตั้งบา้นเรือนในเขตพ้ืนท่ีป่า

เพื่อการอนุรักษ ์ ควรมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นการ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน ความหลากหลายทางชีวภาพ สาํหรับเป็น

แหล่งตน้นํ้ าลาํธาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า  แหล่งอาหาร แหล่งนนัทนาการ และการท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด  และพรเพญ็  วิจกัษป์ระเสริฐ, 2547: 289)  ดงันั้นแนวทางการ

จดัการการท่องเท่ียวบนพื้นท่ีอนุรักษค์วรทาํในภาพรวม  พิจารณาถึงทอ้งถ่ินท่ีพื้นท่ีอนุรักษต์ั้งอยู ่ 

ซ่ึงหลกัการสาํคญัในการจดัการพื้นท่ีควรนาํไปสู่การปฏิบติัในการจดัการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีและชุมชน  ซ่ึงการท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้น จึงเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ (Nature-Based Tourism) ดงัท่ี  ยศ  สันตสมบติั  (2546: 289) 

ได้ศึกษาวิจยั พบว่าชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีลกัษณะร่วมท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในมิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ   พบวา่ 

 1.  ชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวมีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม  มีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์

ไปดว้ยไมป่้า  เฟิร์น  นก  บางแห่งมีนํ้ าตกและถํ้ าอยู่ในละแวกใกลเ้คียง ความงดงามและความ

สมบูรณ์ของธรรมชาติเป็น เง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาชมและไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากฐาน

ทรัพยากรชุมชนมาตลอด ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน นํ้ า และป่า มีความสัมพนัธ์อย่าง

แนบแน่นกบัการผลิตในภาคการเกษตรซ่ึงเป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชน นอกจากน้ี สถาบนัวิจยั  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2547: 207) ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติบนฐานชุมชนท่ีนกัท่องเท่ียว

มีโอกาสช่ืนชมสถานท่ีธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การชมนก หรือสตัวป่์า การเท่ียวชมนํ้าตก  การชม

พรรณไมท่ี้หายาก อีกทั้งในมิติทรัพยากรธรรมชาติยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ นัน่หมายถึง  

การท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้โดยการสัมผสัของประสาททั้ง 5 ถึงธรรมชาติและความสัมพนัธ์

ของสรรพส่ิงในธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับ ไดแ้ก่ ระดบัตน้ นักท่องเท่ียว

สามารถดูพฤติกรรมของสัตวป่์า การฟังเสียงนก การดมกล่ินดอกไม ้และระดบัสูง ท่องเท่ียวเพื่อ

การศึกษา คน้ควา้ และวิจยั ในขณะเดียวกนั ชุมชนและเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติก็เกิดกระบวน   

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบันักท่องเท่ียว ทั้งในดา้น ความรู้ รสนิยม  

ความคิดของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อธรรมชาติ และเพื่อท่ีจะตอบสนองและควบคุมพฤติกรรมของ
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นกัท่องเท่ียวให้ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง และเกิดเป็นพนัธมิตรร่วมระหว่างนกัท่องเท่ียว ชุมชน และ

เจา้หนา้ท่ีในการร่วมอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 2.  การกาํหนดระบบการผลิตและการจดัการทรัพยากร มีการแบ่งพ้ืนท่ีป่าออกเป็น

ประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน เช่น ป่าอนุรักษ ์ป่าพิธีกรรม ป่าใชส้อย ฯลฯ และทาํการกาํหนดพ้ืนท่ีป่า

ของชุมชน มีการออกกฎระเบียบในการใชป่้า ตลอดจนกาํหนดบทลงโทษสําหรับผูฝ่้าฝืน มีการ

นําเอาความเช่ืออุดมการณ์และพิธีกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

จดัการทรัพยากร ท่ีดิน และแหละนํ้ าของหมู่บา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจาํแนกเขตการจดัการพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ  (Zoning)  ดงัแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประจาํปี พ.ศ.2554-2558  

(2554) ยงัได้แบ่งเขตการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ือการพฒันาการ

บริการนกัท่องเท่ียวออกเป็น 6 เขตกิจกรรม ไดแ้ก่ (1) เขตหวงหา้ม (Strict Nature Reserve Zone)  

เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์  เป็นแหล่งสงัคมพืช และท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าท่ีควรสงวนไว ้ 

เป็นแหล่งธรรมชาติและสร้างความสมดุลของธรรมชาติ (2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (Primitive 

Zone) เป็นพื้นท่ีท่ีเหมือนกนัชนให้แก่พ้ืนท่ีเขตหวงห้าม มีความสําคญัต่อระบบนิเวศวิทยาและ

แหล่งตน้นํ้ าลาํธาร (3) เขตฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ  (Recovery Zone) เป็นบริเวณท่ีมีสภาพธรรมชาติ

ถูกทาํลายจําเป็นต้องฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิม (4) เขตพื้นท่ีการพกัผ่อนและศึกษาหาความรู้  

(Outdoor Recreation Zone) เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติเหมาะสมสาํหรับใหป้ระชาชนไดม้าศึกษา

หาความ รู้   และพักผ่อนหย่อนใ จ   ได้ศึก ษาและเข้า ใจ ถึง คุณค่ าและความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาติ (5) เป็นพื้นท่ีท่ีอาํนวยความสะดวกสําหรับเจา้หน้าท่ีใน

การจดัการพื้นท่ี และให้บริการแก่ประชาชนท่ีเขา้มาใช้บริการในพ้ืนท่ี ได้แก่ บริเวณท่ีทาํการ

อุทยานแห่งชาติ  ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  ร้านอาหาร  บา้นพกันกัท่องเท่ียว  บา้นพกัเจา้หนา้ท่ีและ

สถานท่ีกางเตน็ท ์ รวมถึงหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ  และศูนยศึ์กษาธรรมชาติ  (6)  เขตกิจกรรม

พิเศษ  (Buffer  Zone)  เป็นบริเวณท่ีจดัข้ึนเพ่ือควบคุมการใชท่ี้ดินและกิจกรรมการพฒันาบริเวณ

พื้นท่ีต่อเน่ืองนอกเขตอุทยานฯ  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 

 3.  ชุมชนท่ีมีการจดัการทรัพยากรมกัมีสาํนึกในความเป็นชุมชนสูง ความสัมพนัธ์ทาง

สังคมยงัคงวางอยู่บนความเป็นเครือญาติหรือความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนบา้นท่ีช่วยเหลือเก้ือกูล

และแลกเปล่ียนแรงงานซ่ึงกนัและกนั ความเป็นชุมชนมีส่วนช่วยให้ชาวบา้นมองการจดัการและ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งความอุดมสมบูรณ์ เป็นเร่ืองของผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 

ทั้งในดา้นการผลิต การเกบ็อาหาร อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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 ดงันั้นกรอบแนวคิดการวิจยัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในมิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มุ่งศึกษาการจดัการพื้นท่ี  และ การเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้

หลักเกณฑ์การวัดในเชิงรูปธรรมของมิติทรัพยากรธรรมชาติ  ดังน้ี  (1) ด้านกายภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย ท่ีตั้งและการเขา้ถึงของทรัพยากรธรรมชาติ (2) ดา้นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย คุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะทาง และความสมบูรณ์ดั้งเดิมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ (3) ความปลอดภยัของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกอบดว้ยการใหข้อ้มูลดา้น

ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันความปลอดภัย และ (4) ด้านความเปราะบางของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย การแบ่งแยกพื้นท่ีการท่องเท่ียว มาตรการป้องกนันกัท่องเท่ียว  

และมาตรการควบคุมทางกฎหมายของรัฐ โดยยดึหลกัการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในเขต

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ บนฐานคิดกระบวนทัศน์ใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาชุมชนท่ีนําไปสู่ความยัง่ยืนโดยท่ีอาจมีความคลา้ยคลึงหรือ

แตกต่างกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัประเด็นการวิเคราะห์งานวิจยัของ บุณยฤษฎ ์อเนกสุข (2549: 72)  

เพื่อช้ีใหเ้ห็นว่า การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ  

ก่อใหเ้กิดการตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ิน มีการจาํกดันกัท่องเท่ียวให้

สอดคลอ้งกบัการรองรับไดข้องทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก กฎหมายและนโยบายของ

รัฐ และการกาํหนดกฎระเบียบของชุมชนเพื่อมิให้ละเมิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ หรือวิธีการ

จดัการป่าชุมชน 

 ดา้นทรัพยากรทางวฒันธรรม  เป็นผลของการกระทาํของสมาชิกสังคม ผลของการ

กระทาํท่ีผูค้นในอดีตสร้างสรรค์ไวใ้นรูปของสถานท่ี วตัถุ และนิทาน ตาํนานท่ีเล่าขานผ่าน

ประเพณี คาํบอกเล่าและทรัพยากรทางวฒันธรรมอีกส่วนไดรั้บการสืบทอดจากอดีตและปรับโดย

ผูค้นรุ่นหลงั ไดแ้ก่  ภูมิปัญญาในเร่ืองต่างๆ อาทิ ภูมิปัญญาดา้นอาหาร เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภาพ

และการรักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ บรรทัดฐานการดําเนินชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ประเพณี  

พิธีกรรม และความเช่ือทั้งหลาย (ชนญั วงษว์ิภาค และคณะ, 2547: 47)  อีกทั้งวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ี

ถูกสร้างข้ึนมาจากระบบความสัมพันธ์ และการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน  

วฒันธรรมเป็นความเช่ือ อุดมการณ์ คุณค่า มาตรฐานท่ีคนในชุมชนมีร่วมกนั มีความยึดโยง เกาะ

เก่ียว และสามารถดาํเนินชีวิตไปไดอ้ย่างราบร่ืน เพราะสมาชิกในชุมชนมีวฒันธรรมร่วมกนั ใน

ระยะเวลายาวนาน ทาํให้คนในชุมชนสามารถสร้างสมวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติต่างๆของชีวิต

ชุมชน (นภาภรณ์  หะวานนท ์และคณะ,  2550:  21)  นอกจากน้ีผลการศึกษาของ จริน ศิริ (2549: 

188)  พบว่า  วฒันธรรมชุมชนเมืองก้ืด  อาํเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นฐาน

ในการพฒันาชุมชนได ้2 ประเภท คือ วฒันธรรมท่ีสามารถใชเ้ป็นฐานในการพฒันาศกัยภาพการ
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บริหารจดัการกลุ่มหรือองคก์รชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนและวฒันธรรมท่ีสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นฐานในการพฒันาให้เป็นส่ิงดึงดูดใจแก่นกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวในชุมชน รวมทั้งผล

การศึกษาของ ผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี  (2554: 114) พบว่า ชุมชนลีซอห้วยนํ้ าดงัมีการนาํประเพณี

และวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นเชิงธุรกิจ  เช่น มีการนาํสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนมาขาย

ให้กับนักท่องเท่ียว คณะกรรมการหมู่บ้านยงัได้เสนอให้มีการแสดงวฒันธรรมของชุมชนแก่

นกัท่องเท่ียวในฤดูท่องเท่ียว แต่ยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการ รวมถึงค่านิยมในการแต่งกายของคนใน

ทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยแต่งกายตามสมยันิยมมากข้ึน และค่านิยมในการดาํเนินชีวิต

ของคนในทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไป  เช่น  เงินมีอิทธิพลต่อชีวิตมากข้ึน  แต่ไม่สามารถสรุปไดว้่า

สาเหตุจากการท่ีมีบา้นพกัเชิงนิเวศน์และการท่องเท่ียวในอุทยานหรือไม่ 

 ดงันั้นกรอบแนวคิดการวิจยัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในมิติ

ทรัพยากรวฒันธรรม จาํตอ้งพิจารณาอย่างเป็นองคร์วม ครอบคลุมถึงเง่ือนไขและการปรับตวัของ

ชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ระหว่างชุมชนกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและวฒันธรรม

ดั้งเดิม และ ชุมชนกบัสังคมภายนอกอยา่งรอบดา้นและเป็นพลวตั  ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา

ถึงการความเคารพ อตัลกัษณ์ชุมชน และการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงมีวิถีชีวิต

และจารีตประเพณีท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งชุมชนท่ีเป็นเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมี

หนา้ท่ีรักษากฎระเบียบตามสิทธิทางกฎหมาย และนกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคก์ารเขา้มาท่องเท่ียวท่ี

แตกต่างกนั ดงัท่ี ยศ สันสมบติั (2544: 9) มีมุมมองดา้นวฒันธรรมท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวใน

ชุมชนโดยเน้นการให้ความเคารพต่อศกัด์ิศรีและสิทธิในทางเป็นมนุษยข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 

นอกจากน้ีการท่องเท่ียวตอ้งไม่ส่งผลให้เกิดการละเมิดจาบจว้งความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณีและ

พิธีกรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน  ยิง่ตอ้งมุ่งเนน้ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีสาํนึกและภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของ

และวฒันธรรมของตวัเองตวัเอง สามารถอธิบายใหค้นนอกหรือยกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้และเขา้ใจในวิถี

ชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินว่ามีความสวยงามและมีคุณค่าอย่างไร เพื่อให้ชุมชนท้องถ่ินและ

นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นบ่อเกิดแห่งความเขา้ใจและ

เอกภาพในความหลากหลายทางวฒันธรรมของมนุษย ์ ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรมในการวิจยัคร้ังน้ี  

ไดแ้ก่  กฏระเบียบของชุมชนท่ีมีต่อการเคารพอตัลกัษณ์และความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี

สามารถนาํมาใชเ้ป็นปัจจยัส่งเสริมการท่องเท่ียว  

 มิติการจดัการ เป็นแกนหรือกลไกสาํคญัในการควบคุมดูแลและจดัการให้การท่องเท่ียว

บนฐานชุมชนเป็นไปตามวตัถุประสงค ์การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย องคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายรวมไปถึงแผนงาน โครงการ มาตรการและกฎระเบียบต่างๆ  (ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และเรณุกา  

กลบัสุข, 2555: 11) ซ่ึงวิธีการจดัการการท่องเท่ียวท่ีสร้างความเขม้แขง็ของทอ้งถ่ินผ่านการใช้
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อุดมการณ์เพื่อรวมกลุ่มคน อาทิ  ความภาคถูมิใจในฐานะเครือญาติท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนั การมี

จริยธรรมเดียวกนั การประสบปัญหาและแกไ้ขร่วมกนั ซ่ึงอุดมการณ์ท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกระบวนการ

เรียนรู้ระหว่างชาวบา้นดว้ยกนัและจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงการเขา้มาจากหน่วยงานภายนอก

สามารถเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินเรียนรู้ท่ีจะบริหารจดัการดว้ยตนเอง เสริมความเขม้แข็งของ

ท้องถ่ินในเชิงเทคนิคทั้ งการวางแผน การดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว และการแบ่งสรร

ผลประโยชน์ (บุณยสฤษฎ ์ อเนกสุข, 2549: 178) ซ่ึงการจดัการถือเป็นหน่ึงในส่ีขององคป์ระกอบ

หลกัของการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ท่ีตอ้งมีกฎ กติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

วฒันธรรม และการท่องเท่ียว มีองคก์รหรือกลไกในการทาํงานเพื่อจดัการท่องเท่ียวและสามารถ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวม มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและมี

กองทุนของชุมชนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (พจนา สวนศรี, 

2546: 15) หากแต่การศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในพื้นท่ีวิจยัคร้ังน้ี เป็นพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ซ่ึงอยู่ในความดูแลและครอบครองโดยรัฐตามกฎหมาย ดงันั้น มิติการจดัการท่ี

ศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดัการดา้นกิจกรรมและการจดัการดา้นการบริการ   

 การจดัการดา้นกิจกรรม และการจดัการดา้นการบริการ ท่ีดี จะนาํไปสู่การปฏิบติัใน

การจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัขีดความสามารถในการรองรับของ

พื้นท่ีและชุมชน ซ่ึง นาํชยั  ทนุผล  (2542: 47) ไดอ้ธิบาย การจดัการดา้นกิจกรรม โดยการกาํหนด

รูปแบบท่ีเหมาะสมของการท่องเท่ียวบนแหล่งท่องเท่ียว และ การกาํหนดระดบัขีดความสามารถใน

การรองรับนกัท่องเท่ียวของพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  

 การกาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของการท่องเท่ียวบนแหล่งท่องเท่ียว 3 รูปแบบ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีและความสามารถในการจดัการพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี 

ไดแ้ก่ 

 1.  การจดัการบนฐานของกิจกรรม (Activity-Based Management) รูปแบบของ

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรมเฉพาะ เช่น การดูนก ดาํนํ้ า เดิน

ป่าและแคมป์ป้ิง เป็นตน้ การจัดการจึงเน้นท่ีความสามารถของพื้นท่ีในการรองรับกิจกรรมท่ี

หลากหลาย 

 2.  การจดัการบนฐานของการมีประสบการณ์ (Experience-Based Management) เป็น

การรวบรวมพฤติกรรมและประสบการณ์เขา้กบักิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีช่ืนชอบใน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกสรรแลว้ เพื่อร่วมท่ีจะมีประสบการณ์ท่ีตอ้งการและมุ่งหวงั วิธีการน้ีมุ่งเน้นท่ี

ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวว่าตอ้งการประสบการณ์ประเภทใด เช่น ตอ้งการเรียนรู้ความ

หลากหลายของธรรมชาติ หรือประสบการณ์การมีชีวิตอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มกบัผูอ่ื้น 
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 3.  การจดัการบนฐานของการแสวงหากาํไรจากส่วนต่างๆ ของพื้นท่ี (Benefits- Based 

Management) ให้มีประสิทธิภาพ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการตอ้งเขา้ใจจุดประสงค์การเดินทางมา

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะไดว้างแผนการจดัการท่ีเหมาะสม โดยท่ีไม่ควรเนน้ทรัพยากร

ในแหล่งท่องเท่ียวมากเกินไป ดว้ยวิธีการเช่นน้ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถคน้พบส่ิงท่ีแสวงหาโดยไม่

ทาํลายส่ิงแวดลอ้มหรือขดัแยง้กับความตอ้งการของกิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามพื้นท่ี

อนุรักษมี์ไวเ้พื่อเก็บรักษาพืชพรรณและสัตวป่์า  อดีตในหลายประเทศยงัยดึกบักระทศัน์เก่าต่อการ

จดัการพื้นท่ีอนุรักษท่ี์เช่ือว่าควรชกัชวนให้คนมาเท่ียวในอุทยานมากๆ เพื่อว่าจะไดมี้เงินทองเขา้

ประเทศหรืออุทยาน  และเช่ือกนัว่าควรท่ีจะให้อุทยานสามารถมีระบบการเงินแบบเล้ียงตวัเองได ้ 

โดยไม่ตอ้งขอเงินสนับสนุนจากรัฐเพื่อดาํเนินการ ซ่ึงนบัว่าตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกระบนัทศัน์สู่

การจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยท่ีพื้นท่ีอนุรักษ์ควรเป็นแหล่งท่ีสัมพนัธ์กบัโลกรอบๆ ไดอ้ย่าง

กลมกลืนและสร้างสรรค ์ ไม่เป็นพื้นท่ีโดดเด่ียวท่ีแยกออกจากพื้นท่ีแวดลอ้มในปริมณฑล  

 การกาํหนดระดบัขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวของพื้นท่ี  ซ่ึง นาํชยั  ทนุผล  

(2542: 94) และโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเอราวณั 

จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงจดัทาํโดย เอเชีย แลป็ แอน คอนซลัแตนท ์(2549: 2-18) ไดอ้ธิบายการกาํหนด

ขีดความสามารถในการรองรับไดข้องแหล่งท่องเท่ียว ดงัน้ี 

 1.  ขีดความสามารถในการรองรับดา้นกายภาพ (Physical Carrying Capacity) เป็นเร่ือง

ของจาํนวนสูงสุดของหน่วยการใช ้(Use Unit) เขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี และขนาดของพื้นท่ี

แหล่งท่องเท่ียวท่ีเอ้ืออาํนวยแก่นักท่องเท่ียว โดยไม่ทาํให้สถานท่ีท่องเท่ียวเส่ือมโทรม สึกกร่อน

จากความแออดัของนกัท่องเท่ียว 

 2.  ขีดความสามารถในการรองรับดา้นชีวภาพ (Ecological Carrying Capacity) เป็น

องคป์ระกอบทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว หมายรวมถึง 

ระดบัของกิจกรรมการท่องเท่ียวและการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแหล่งท่องเท่ียวสามารถรองรับไดโ้ดย

ไม่ส่งผลกระทบกบัทรัพยากรชีวภาพและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว เช่น การ

สูญเสียถ่ินอาศยั การลดลงของพนัธ์ุสัตวป่์าท่ีเคยปรากฏในแหล่งท่องเท่ียว การพงัทลายของดินใน

พื้นท่ี การเกิดมลพิศในแหล่งนํ้า การแหง้เหือดของแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 3.  ขีดความสามารถในการรองรับดา้นจิตวิทยา (Psychological Carrying Capacity)  

เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และความรู้สึกของนักท่องเท่ียวซ่ึงหมายถึงจาํนวนสูงสุดของนักท่องเท่ียวท่ี

แหล่งท่องเท่ียวรับได้ โดยท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งการมีประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพตามความพึงพอใจ

นักท่องเท่ียวระหว่างการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวเอาไวไ้ด ้ขีดความสามารถในการรองรับดา้น
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จิตวิทยาน้ีมีความผันแปรตามประเภทของกิจกรรมการท่องเท่ียว  เช่น จํานวนสูงสุดของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะ 1,800 เมตร จะสามารถรองรับไดส้าํหรับกิจกรรม

การดูนก 30 คน ในขณะท่ีจาํนวนสูงสุดของนกัท่องเท่ียวท่ีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง

เท่ากนัและมีระบบนิเวศท่ีคลา้ยคลึงกนัจะรองรับกิจกรรมชมวิวไดถึ้ง 70  คน ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรม

ดูนกตอ้งอาศยัความเงียบสงบมากกว่า เป็นตน้ การช้ีวดัขีดความสามารถในการรองรับดา้นจิตวิทยา

ของแหล่งท่องเท่ียวตอ้งอาศยัการศึกษาท่ีวดัการรับรู้ (Perception) และความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ี

เขา้มาท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการแจงนบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวขณะท่ีศึกษาการรับรู้และความรู้สึกของ

นกัท่องเท่ียว 

 4.  ขีดความสามารถในการรองรับดา้นสังคม– วฒันธรรม (Socio-Cultural Carrying 

Capacity)  เก่ียวขอ้งกับสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการรับรู้ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง

หมายถึง จาํนวนสูงสุดของนกัท่องเท่ียว รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว และการพฒันาเพื่อรองรับ

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีประชาชนท้องถ่ินยอมรับได้โดยไม่เกิดความรู้สึกในทางลบ และไม่

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในชุมชนไปในทิศทางท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น  

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในค่านิยมการบริโภค การเปล่ียนแปลงประเพณีการแต่งกาย  การติดต่อกนั

ทางสงัคม อาชีพ ภาษา เป็นตน้ ขีดความสามารถในการรองรับไดส้ังคม วฒันธรรมน้ี สามารถวดัได้

โดยวิธีการเก่ียวกบัการวดัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว   

 สาํหรับการจดัการดา้นบริการของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ครอบคลุมการบริการท่ี

เก่ียวกบัท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะขนส่งนกัท่องเท่ียว ตลอดจนกิจกรรมท่องเท่ียว การนาํเท่ียวและ

การส่ือความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเท่ียว ในบางแห่งการบริการเร่ืองท่ีพกัหรืออาหารอาจไม่

จาํเป็น ข้ึนอยูก่บัสภาพหรือลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียว การบริการดา้นต่างๆ ท่ีมีโอกาสสร้าง

รายไดแ้ก่ประชาชนทอ้งถ่ิน เช่น บริการท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและมคัคุเทศก์นาํเท่ียว เป็นตน้  

ตอ้งใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมและดาํเนินกิจกรรมต่างๆในภาคบริการดงักล่าว เช่น จดัท่ี

พกัท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินหรือจดัท่ีพกัในบา้นของชาวบา้น    

เป็นมคัคุเทศกน์าํเท่ียวเดินป่าและเป็นนกัท่องความหมายธรรมชาติ อยา่งไรก็ดีการบริการต่างๆ ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดัการการท่องเท่ียวขอ้อ่ืนๆ การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกควรมี

ขนาดเลก็ และกลมกลืนกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ิน การบริการอาหารไม่ควรนาํสัตวป่์ามา

ประกอบอาหารให้นักท่องเท่ียว เป็นต้น และไม่พยายามเปล่ียนแปลงสภาพของวิถีชีวิตหรือ

ธรรมชาติเพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มในเมืองมีความสุขสภาพตามความคุม้ชิน แต่

ควรเนน้การบริการท่ีสะอาด ประหยดั และอนุรักษธ์รรมชาติและพลงังาน (ดรรชนี  เอมพนัธ์ุ และ

เรณุกา กลบัสุข, 2555: 14-11)  นอกจากน้ี นาํชยั  ทนุผล (2542: 108) นิยามการบริการการท่องเท่ียว  
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หมายถึง  ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในขณะท่ีมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานและเกิดความสะดวกสบาย ซ่ึง

ประกอบดว้ย ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อป้องกนัผลกระทบและป้องกนัอนัตรายแก่นักท่องเท่ียว  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมายเพื่อการเรียนรู้และเขา้ใจแกนกัท่องเท่ียว และ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก เพื่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว   

 ดงันั้นกรอบแนวคิดการวิจยัการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในมิติการจดัการ  

ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา  ดงัน้ี 1)  การจดัการดา้นกิจกรรม ประกอบดว้ย รูปแบบ และ ระดบัขีด

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวของพื้นท่ี และ 2) การจดัการดา้นการบริการ ประกอบดว้ย   

ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อป้องกันผลกระทบและป้องกันอันตรายแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงได้แก่  

ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน  ถนน / ท่ีจอดรถ ระบบการกาํจดันํ้ าเสีย ห้องสุขา และป้ายต่างๆ และส่ิง

อาํนวยความสะดวกเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ พื้นท่ี

กางเต็นท ์ร้านจาํหน่ายอาหาร บา้นพกั ร้านขายของท่ีระลึก และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น  

มา้นัง่ โตะ๊ ซุม้ ศาลาชมวิว เป็นตน้   

  ดา้นการมีส่วนร่วม ของประชาชนเจา้ของพื้นท่ีต่อการพฒันาชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว

เป็นกระบวนการท่ีเนน้ให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ  เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ หากทุกคน

ทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงาน ก็จะทาํให้รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ซ่ึงทาํให้เกิดการร่วม

คิด ร่วมวางแผน อีกทั้งยงัสามารถเปิดโอกาสให้บุคคลและผูแ้ทนของกลุ่มองคก์รต่างๆ ท่ีอยู่ใน

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาชุมชน ร่วมตดัสินใจ

อนาคตของชุมชน และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน (พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุ, บุญส่ง กวยเงิน และ  

พฒัน์ศกัด์ิ กระต่ายนอ้ย, 2552) จากการศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมใน

การบริหารจดัการกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบา้นโปง  ตาํบลป่าไผ่ อาํเภอสันทราย  

จงัหวดัเชียงใหม่ ของนาํชยั ทนุผล และคณะ (2543: 146)  พบว่ามีการศึกษาถึงลกัษณะหรือรูปแบบ

ของการมีส่วนร่วมของชมรมตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) 4 ขั้นตอนท่ีไดมี้การ

ดาํเนินงานมาลว้  คือ (1) ขั้นตอนการวางแผนโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัญหา การกาํหนด

เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ การตดัสินใจกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา การกาํหนดกฎและ

ระเบียบปฏิบติัและการกาํหนดแผนปฏิบติังาน (2) ขั้นตอนการนาํแผนงานไปปฏิบติั หรือขั้นตอน

การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย การจดัประชุม การคดัเลือกผูน้าํและกรรมการ การกาํหนดโครงสร้าง

การบริหารงาน และการร่วมปฏิบติัหน้าท่ีในกิจกรรมการท่องเท่ียว (3) ขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผล ประกอบดว้ย การกาํหนดกิจกรรมและตวัช้ีวดัในการติดตามและประเมินผล การจดัทาํ
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รายงานและนาํเสนอผล และการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารในการติดตามและประเมินผล และ (4)  ขั้นตอน

การกาํหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยในทุกขั้นตอนของการศึกษาวดัแบบการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกชมรมท่องเท่ียว  2 ลกัษณะใหญ่ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมแบบจอมปลอม (Pseudo 

Participation)  เป็นลกัษณะของการมีส่วนร่วมท่ีถูกครอบงาํโดยบุคคลภายนอกชุมชน ซ่ึงการมีส่วน

ร่วมในลกัษณะน้ีสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะยอ่ย ไดแ้ก่  1.1 การมีส่วนร่วมแบบไดรั้บการ

เล้ียงดู  (Domestication)  ดึงดูดให้ประชาชนยอมทาํตามแผนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ โดยท่ีประชาชน

ไม่มีโอกาสหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และ  1.2 การมีส่วนร่วมแบบไดรั้บความช่วยเหลือ  

(Assistencialism) ประชาชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมเพียงแค่ได้รับข้อมูลข่าวสารและการ

ปรึกษาหารือเท่านั้น ไม่มีโอกาสหรือมีส่วนในการตดัสินใจ  2.  การมีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์แทจ้ริง 

(Genunei  Participation)  เป็นไปในลกัษณะท่ีประชาชนทอ้งถ่ินทาํงานร่วมกบัหน่วยงานภายนอก

เพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน หรือประชาชนทอ้งถ่ินด้วยกันรวมตวักันวางแผนและดาํเนินการ

บริหารจดัการกิจกรรมการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง  (Empowerment Participation) ซ่ึงการมีส่วนร่วมใน

ลกัษณะน้ี สามารถจาํแนกได ้2 ลกัษณะยอ่ย คือ 2.1 การมีส่วนร่วมแบบความร่วมมือ (Cooperation) 

กบับุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน หรือประชาชนทอ้งถ่ินดว้ยกนัรวมตวักนัวางแผน

และดาํเนินกิจกรรมดว้ยตนเอง  และ  2.2  การมีส่วนร่วมแบบประชาชนมีอาํนาจ (Empowerment)  

การตดัสินใจในกระบวนการพฒันาทุกมิติและทุกขั้นตอน โดยประชนทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของ เป็นผู ้

ตดัสินใจ วางแผน ลงมือทาํ และติดตามประเมินผลดว้ยตวัเอง ในทาํนองเดียวกนั การศึกษาการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกชมรมปากะญอป่าละอู ต่อการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของตาํบลห้วยสัตว์

ใหญ่ ตาํบลหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของ นิภารัตน์ สายประเสริฐ (2553: บทคดัยอ่) พบว่า  

สมาชิกชมรมฯ ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมและการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนใน

รูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง (Genuine Participation) ท่ีมีลักษณะแบบให้ความร่วมมือ 

(Cooperation) ใน 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินศกัยภาพชุมชน การวางแผน

และการเตรียมความพร้อมชุมชน การติดตามและการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว และมี

ส่วนร่วมแบบจอมปลอม (Pseudo Participation) ท่ีมีลกัษณะไดรั้บความช่วยเหลือ (Assistencialism)  

ในขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน นอกจากน้ี  ดรรชนี เอมพนัธ์ุและเรณุกา  

กลบัสุข, 2555: 14-13) ไดก้ล่าวว่าระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการการ

ท่องเท่ียวมีไดห้ลายระดบัข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของชุมชน รายละเอียด  ดงัน้ี 

 ปัจจยัภายในชุมชน  ไดแ้ก่  1) ความพร้อมดา้นทกัษะการจดัการการท่องเท่ียว เช่น  

การบริการส่ือความหมายธรรมชาติ การนาํเท่ียว การจดัการท่ีพกัและอาหารสําหรับนักท่องเท่ียว  

เป็นตน้ 
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(2)  ความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีจาํเป็นในการจดัการการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่ เงินทุน เวลา  

แรงงาน และทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน 3) ความตอ้งการของชุมชนในการเขา้ร่วมการ

จดัการ/หรือใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว และ  4) ความเขม้แขง็ของชุมชนและผูน้าํ  ผูน้าํชุมชนท่ีสมาชิก

ในชุมชนใหค้วามนบัถือและเช่ือฟัง สามารถใหส้มาชิกของชุมชนรวมกลุ่มกนัดาํเนินการจดัการการ

ท่องเท่ียวของชุมชนได ้ชุมชน มีความผกูพนัสามคัคี และยอมเสียสละ ในการทาํงานเพ่ือชุมชนใน

การจดัตั้งองคก์รการท่องเท่ียวและจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืนและความสามารถของ

ชุมชนในการเรียนรู้และจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวได ้

 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ (1) นโยบายของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเปิดโอกาส

ให้ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว  และ (2) ความร่วมมือจากภาครัฐและองคก์ร

เอกชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ินเป็นเป้าหมายสําคญัต่อการจดัการท่องเท่ียวบน

ฐานชุมชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระบบองคร์วม อยา่งไรก็ตามในการให้

ชุมชนมีส่วนร่วม ส่ิงสําคัญท่ีจําเป็นคือการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการเพิ่มทกัษะในการจดัการและประสานงานกบั

ชุมชนภายนอก (Ghurmi, 1997)  ทั้งน้ีการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในประเทศไทยปัจจุบนัประชาชน

ในชุมชนมีระดบัการมีส่วนร่วมเพียงแค่รับนโยบายจากรัฐ และเขา้ร่วมการประชุม ใหค้วามร่วมมือ

และ แสดงความคิดเห็นตามความเหมะสมของกิจกรรมเท่านั้น ดงัเช่นผลการศึกษาของ สุรสิทธ์ิ   

ดลใจไพรวลัย ์ (2549: 108) พบว่า นโยบายการมีส่วนร่วมและการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนบา้น   

ผาหมอน ดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินนโยบายแผนการมีส่วนร่วม ร่วมกบัคนในชุมชน โดยตอ้งยึดหลกัความตอ้งการของชุมชน

เป็นฐานหลกัในการดาํเนินงาน และหน่วยงานตอ้งเป็นพี่เล้ียงให้กบัชุมชนนั้นๆ อย่างชดัเจนเป็น

กลางและเป็นธรรม โดยไม่ตอ้งมีเง่ือนไขในการทาํงานและไม่เอารัดเอาเปรียบชุมชน หน่วยงาน

ตอ้งมีภาวะผูน้าํอย่างแทจ้ริงและเป็นอย่างมืออาชีพ ไม่สมควรอย่างมากท่ีจะเอาหน้าท่ีการงานมา

เป็นผลประโยชน์ส่วนตวัมาทบัซอ้นกบัการดาํเนินงานทางชุมชน  

 ดงันั้นกรอบแนวคิดการวิจยัการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในมิติการมีส่วน

ร่วม โดยศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีตั้ งบ้านเรือนอยู่ในเขตพ้ืนท่ีวิจัย  

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และนกัท่องเท่ียว ใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมแบบไดรั้บการ

เล้ียงดู (Domestication) 2)  การมีส่วนร่วมแบบไดรั้บความช่วยเหลือ  (Assistencialism)  3) การมี

ส่วนร่วมแบบความร่วมมือ  (Cooperation) และ 4) การมีส่วนร่วมแบบประชาชนมีอํานาจ  

(Empowerment) โดยวดัลกัษณะหรือรูปแบบของการมีส่วนร่วมการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว
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บนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติตามขั้นตอนต่าง ๆ  4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการวางแผน ขั้นการ

ดาํเนินงาน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และ ขั้นตอนการแบ่งปันผลประโยชน์   

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษานวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตกของประเทศไทย ใน 4  มิติ ไดแ้ก่ มิติทรัพยากรธรรมชาติ  มิติ

วฒันธรรม มิติการจดัการ และมิติการมีส่วนร่วม  จากผูใ้ห้ขอ้มูล 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินท่ีอาศยัอยู่ในท่ีมีความแตกต่างทางสถานภาพส่วนบุคคล และการ

รับรู้ในระเบียบและกฎหมายของอุทยาน โดยศึกษาถึงความแตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการ

การท่องเท่ียวบนฐานชุมชนจากผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม วา่มีความแตกต่างหรือมีความไม่สอดคลอ้งกนั

หรือไม่ อย่างไร เพื่อท่ีผูว้ิจยัสามารถนาํผลการศึกษามาทาํการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ไดม้าซ่ึง

นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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ภาพท่ี  3   กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์   สังเคราะห์  

 

นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บนฐานชุมชน 

ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก  

ประเทศไทย  

  

 

 
 

การรับรู้กฎหมาย 

และกระบวนทศัน์การจดัการ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก 

ประเทศไทย 

ของประชาชนพืน้ถ่ิน 

-   มิติทรัพยากรธรรมชาติ 

-  มิติทรัพยากรวฒันธรรม 

                -  มิติการจดัการ 

                -  มิติการมีส่วนร่วม 

 

   

 

 

    

   

   

   

 

 
 

การรับรู้กฎหมาย 

และกระบวนทศัน์การจดัการ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก 

ประเทศไทย 

ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาต ิ

-   มิติทรัพยากรธรรมชาติ 

-  มิติทรัพยากรวฒันธรรม 

                -  มิติการจดัการ 

                -  มิติการมีส่วนร่วม 

 
 

  

แตกต่าง 
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นวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

      เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและกระบวนทศัน์

การบริหารจดัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและ ประชาชนพื้นถ่ิน  

ในเขตอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก ของประเทศไทย 

 

เพื่อคน้หานวตักรรมการดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนบนความสอดคลอ้งของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ  ประชาชนพื้นถ่ิน  และภาคีเครือข่าย 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานและประชาชนพื้นถ่ิน   

แห่งชาติ  ในเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติ ภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย มีการรับรู้

กฎหมายและกระบวนทศัน์การจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนอยา่งไร 

 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานและประชาชนพื้นถ่ิน 

ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย  มีการรับรู้กฎหมาย และ

กระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บนฐานชุมชนแตกต่างกนัหรือไม่  

 

 

นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

จุดประสงคก์ารวจิยั   คาํถามวจิยั 

 

ระยะท่ี 1 การวจิยัเชิงปริมาณ 

การสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

คาํถามวจิยั 

 
จุดประสงคก์ารวจิยั   

การอภิปลายกลุ่มแบบเจาะลึก 

ระยะท่ี 2 การวจิยัเชิง

 

การสมัภาษณ์เชิง

 

เพื่อศึกษาลกัษณะ

ส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  

และสงัคม ของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ  และ 

ประชาชนพื้นถ่ิน ในเขต 

อุทยานแห่งชาติ  ภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย   

  

เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา

การรับรู้กฎหมายและ

กระบวนทศัน์การ

บริหารการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชนของ

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ และประชาชน 

พื้นถ่ิน  ในเขตอุทยาน

 

   

 

ภาพท่ี  4  กรอบปฏิบติัการในวิจยั  (Operational Framework) 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยั เร่ือง นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในเขตอุทยาน

แห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย ใชว้ิธีการวิจยัทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

และการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เพื่อการแกจุ้ดอ่อนของแต่ละวิธีดว้ยการเสริมจุด

แข็ง สามารถตอบคาํถามวิจัยได้ทั้ งในเชิงค้นหาความรู้ (Exploratory) และเชิงยืนยนัความรู้ 

(Confirmatory) ช่วยให้การสรุปอา้งอิงมีนํ้ าหนักมากข้ึนและสามารถเสนอมุมมองท่ีแตกต่างกนั  

(ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2555: 318-319) ดงันั้นการใชว้ิธีการวิจยัทั้งสองวิธี

เพื่อสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั อนัจะทาํให้ไดข้อ้มูลทั้งในภาพกวา้ง (Broad) ภาพรวม (Holistic) และ  

ภาพลึก  (in-depth) โดยใชรู้ปแบบการวิจยัแบบนาํ-แบบรอง (Dominant-Less Dominant Design) 

เป็นการวิจยัท่ีเร่ิมดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ  และตามดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Explanatory Eesign)  

เพื่อขยายความและตรวจสอบยืนยนัขอ้มูล (นาํชยั  ทนุผล, 2555: 32) โดยการวิจยัแบ่งการศึกษาน้ี

เป็น 2 ระยะ   

 ระยะท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ เร่ือง นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย ซ่ึงเน้ือหาในระยะท่ี 1 เป็นการเก็บขอ้มูลในส่วนของกระบวนทศัน์การจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ดว้ยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (แบบสอบถามเพื่อนาํไป

สมัภาษณ์)  

 ระยะท่ี 2 การวิจยัเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (Phenomenology) จาก

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระยะท่ี 1 เป็นฐานสู่การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ในระยะท่ี 2 คือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non 

Participant Observation)  และ จดัดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบ

เจาะลึก (Focus Group Discussion: FGD)  จากตวัแทนเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ี

จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ นักพฒันาชุมชน นักวิชาการ พนักงานปกครองทอ้งท่ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และ

ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อการปรับเปล่ียนใหม่ในการดาํเนินงานการท่องเท่ียวบนฐาน



 

 

51 

ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกนั    เพื่อศึกษารายละเอียดในระดบัลึก  ช่วยให้การสรุปอา้งมีนํ้ าหนักมากข้ึน 

และการเสนอมุมมองท่ีแตกต่างกนั 

     การศึกษาทั้ง 2 ระยะสามารถสงัเคราะห์ภาพรวมนวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวบน

ฐานชุมชน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ท่ีสอดคลอ้งกนัทุกภาคส่วนสู่

การจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนต่อไป ดงันั้นเพ่ือให้การวิจยัสามารถไดม้าซ่ึงคาํตอบเชิงประจกัษใ์นแต่

ละวตัถุประสงคข์า้งตน้และสามารถดาํเนินการวิจยัอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบ อนัจะส่งผลใหก้าร

วิจยั มีความสมบูรณ์น่าเช่ือถือ ผูว้ิจยักาํหนดกรอบและขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 

 

ระยะที่  1 การวิจัยเชิงปริมาณ เร่ือง นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ของประเทศไทย 

 การแสวงหาความรู้ความจริงตามฐานคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) เพ่ือมุ่งศึกษาความรู้  

ความคิด  และพฤติกรรมของมนุษย ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเชิงนัยทัว่ไป ท่ีเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์และ

อา้งอิงได ้ ซ่ึงจะนาํไปใชอ้ธิบายหรือทาํนายพฤติกรรมของคนไดใ้นภาพกวา้ง  (ผอ่งพรรณ  ตรัยมงคล

และสุภาพ  ฉตัราภรณ์, 2555: 18)  ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 ไดแ้ก่  

 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติและ ประชาชนพ้ืนถ่ินในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

2.  เ พ่ือศึกษาการรับรู้กฎหมายและกระบวนทัศน์การบริหารการจัดการ            

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพ้ืนถ่ิน    

ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

 3.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายกระบวนทัศน์การบริหารจัดการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของประชาชนพ้ืนถ่ิน และ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

    ดังนั้ นเพื่อให้การวิจัยคร้ังน้ีสามารถได้มาซ่ึงคําตอบในเชิงประจักษ์ในแต่ละ

วตัถุประสงคข์า้งตน้นั้น ผูว้ิจยัจึงกาํหนดระเบียบวิธีวิจยัไวด้งัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน  

รายละเอียดดงัน้ี   

 เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน
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ฐานชุมชนของประชาชาชนพื้นถ่ิน โดยแบ่งขนาดพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  พ้ืนท่ี

ขนาดใหญ่  คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  พ้ืนท่ีขนาดกลาง คือ อุทยานแห่งชาติพุเตย  และพ้ืนท่ี

ขนาดเลก็ คือ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ในเขต 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี และจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ประกอบดว้ยขา้ราชการ 6 คน  

ลูกจา้งประจาํ 31 คน และพนกังานราชการ 231 คน รวมทั้งหมด 268 คน ดงัรายละเอียด 
 

ตารางท่ี 1 ประชากรเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 

รายช่ืออุทยานแห่งชาต ิ
ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ประจํา 
พนักงาน

ราชการ 
รวม หั ว ห น้ า

อุทยานฯ 
เจา้หนา้ท่ี 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1 2 19 180 202 

อุทยานแห่งชาติพเุตย 1 1 2 21 25 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 1 - 10 30 41 

รวม 6 31 231 268 

 

 ประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน มีอาํนาจในการตดัสินใจ  และตั้งบา้นเรือนอยู่

ในเขต  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไดแ้ก่ ชุมชนบา้นพุเขม็ ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน  

จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 159 ครัวเรือน อุทยานแห่งชาติพุเตย ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นตะเพินค่ี ตาํบลวงัยาว  

อาํเภอด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จาํนวน 78  ครัวเรือน และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  

ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นเขาเหลก็ ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 143 ครัวเรือน  

รวมทั้งหมดจาํนวน 380 ครัวเรือน 
 

ตารางท่ี  2 ประชากรประชาชนพื้นถ่ิน ท่ีตั้งบา้นเรือนในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของ  

 ประเทศไทย   

 

รายช่ือชุมชน จํานวน  (ครัวเรือน) 

     ชุมชนบา้นพเุขม็ ต.แก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี 159 

     ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ต.วงัยาว  อ.ด่านชา้ง  จ.สุพรรณบุรี   78 

     ชุมชนบา้นเขาเหลก็  ต.เขาโจด  อ.ศรีสวสัด์ิ  จ.กาญจนบุรี     143 

รวม 380 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090
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 การสุ่มตัวอย่าง  

 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรจาํนวนมาก  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงดาํเนินการสุ่มตวัแทน

ประชากรเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง  และแม่นยาํท่ีสุด  ผูว้ิจยัได้วางแผนการสุ่ม

ตวัอยา่ง  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 1.  เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ใชก้าร

สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดงัน้ี 

   ขั้นท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 202 คน เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุ

เตย 25 คน และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 41 คน นาํจาํนวนแต่ละแห่งมากาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size for Specified Confidence Limits and 

Precision When Sampling Attributes in Percent) ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และระดบัความ

เช่ือมัน่  95%  (Yamane, 1967: 398)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งแต่ละแห่ง คือ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน 121 คน เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 18 คน และเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ 27 คน คิดเป็นกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 166  คน 

   ขั้นท่ี 2 ตวัแทนอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งท่ีกล่าวมาในขั้นท่ี 1 ประกอบดว้ย  

หวัหนา้อุทยานแห่งชาติ  และ อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนงานต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอนุรักษแ์ละป้องกนัทรัพยากร ฝ่ายนนัทนาการและ

การท่องเท่ียว ฝ่ายอาคารและสถานท่ี และฝ่ายศูนยป์ระสานงานลาดตระเวน โดยแบ่งอตัรากาํลงั

ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ รายละเอียดดงัน้ี 

   1. เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จาํนวน 121 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ   

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ โดยมีเกณฑก์ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 หวัหนา้อุทยานแห่งชาติและกลุ่มอตัรากาํลงัขา้ราชการ 3 คน ใชว้ิธีการ 

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Selection) 

  1.2 กลุ่มอตัรากาํลงัลูกจา้งประจาํ 10 คน และพนกังานราชการ 109 คน โดยใช้

วิธีสุ่มอยา่งง่ายตามสดัส่วนดว้ยวิธีการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) 

    2. เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย จาํนวน 25 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการลูกจา้ง 

ประจาํ และ พนกังานราชการ โดยมีเกณฑก์ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

    2.1 หวัหนา้อุทยานแห่งชาติและกลุ่มอตัรากาํลงัขา้ราชการ 2 คน ใชว้ิธีการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
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    2.2 กลุ่มอตัรากาํลงัลูกจา้งประจาํ 7 คน และพนกังานราชการ 16 คน โดยใชว้ิธี

สุ่มอยา่งง่ายตามสดัส่วนดว้ยวิธีการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) 

   3. เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จาํนวน 41 คน ประกอบดว้ย

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ โดยมีเกณฑก์ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  3.1 หวัหนา้อุทยานแห่งชาติและกลุ่มอตัรากาํลงัขา้ราชการ 1 คน ใชว้ิธีการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 

  3.2 กลุ่มอตัรากาํลงัลูกจา้งประจาํ 8 คน และพนกังานราชการ 32 คนโดยใชว้ิธี

สุ่มอยา่งง่ายตามสดัส่วนดว้ยวิธีการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) 
 

ตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 

รายช่ืออุทยานแห่งชาต ิ
ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ประจํา 
พนักงาน

ราชการ 
รวม หัวหน้า

อุทยานฯ 
เจ้าหน้าที ่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1 2 10 109 121 

อุทยานแห่งชาติพเุตย 1 1 7 16 25 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 1 - 8 32 16 

รวม 6  26 166 

 

 1.  ประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน มีอาํนาจในการตดัสินใจในครัวเรือนและ

ตั้งบา้นเรือนอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นพุเขม็ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หมู่ 

10 ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 159 ครัวเรือน  ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  

อุทยานแห่งชาติพุเตย หมู่ 6 ตาํบลวงัยาว อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 78 ครัวเรือน  

และชุมชนบา้นเขาเหลก็ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หมู่ 5 ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัด์ิ  

จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 143 ครัวเรือน รวมทั้งหมดจาํนวน 380 ครัวเรือน นาํจาํนวนแต่ละแห่งมา

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size for Specified Confidence Limits 

and Precision When Sampling Attributes in Percent)  ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1967: 398) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งแต่ละแห่ง  คือชุมชนบา้นพุเขม็ อุทยาน

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090
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แห่งชาติแก่งกระจาน หมู่ 10 ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 79  

ครัวเรือน ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  อุทยานแห่งชาติพุเตย หมู่ 6 ตาํบลวงัยาว อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี จาํนวน 39 ครัวเรือน และชุมชนบา้นเขาเหลก็ หมู่ 5 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  

ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 72 ครัวเรือน คิดเป็นกลุ่มตวัอย่างรวม

ทั้งส้ิน 190 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนพื้นถ่ินท่ีดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน และกลุ่มประชาชนพื้นถ่ินท่ีไม่ได้เขา้ร่วมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ดงัรายละเอียด 

   กลุ่มท่ี 1 ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน

เก็บขอ้มูลจากประชากร ทั้งหมด 26 ครัวเรือน ประกอบดว้ย ชุมชนบา้นพุเขม็ 10 ครัวเรือน บา้น

ตะเพินค่ี 5 ครัวเรือน และบา้นเขาเหลก็ 10 ครัวเรือน เน่ืองจากประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีดาํเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียวมีจาํนวนนอ้ย 

   กลุ่มท่ี 2 ประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน และมีอาํนาจในการตดัสินใจใน

ครัวเรือน ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนแต่มีการตั้งบา้นเรือนอยูใ่น

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)             

เป็นตวัแทนของประชากร ซ่ึงขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งมีดงัน้ี 

   ขั้นท่ี 1 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) จากส่วนต่างของประชาชน

พื้นถ่ินท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีวิจยั ดงัน้ี ชุมชน

บา้นพุเขม็ 69 ครัวเรือน ชุมชนบา้นตะเพินค่ี 34 ครัวเรือน และบา้นเขาเหล็ก 62 ครัวเรือน รวม

ทั้งส้ิน 165 ครัวเรือน 

   ขั้นท่ี 2 จดัเรียงลาํดบัหน่วยตวัอย่างเฉพาะประชาชาชนพื้นถ่ินท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนแต่มีการตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติตาม

บา้นเลขท่ี หลงัจากนั้นคาํนวณหาช่วงชั้นของการสุ่ม (Sampling Interval)  

   คาํนวณโดยใชสู้ตร      (นาํชยั  ทนุผล, 2554: 44)  เม่ือ      =  จาํนวนกลุ่ม 

ตวัอยา่ง และ       =  จาํนวนประชากรทั้งหมด 

   ในท่ีน้ี   = 165 คน   = 308   คน จะได ้   จะได ้  1/4  ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ใน 

การสุ่มจะอยูร่ะหว่างเลข  1 ถึง 4 สุ่มหาหน่วยเร่ิมแรกของช่วงไดท่ี้หน่วยท่ี 2 หน่วยต่อไปก็จะเป็น  

5, 9, 13, 17 จนครบ 165 หน่วยตามขนาดตวัอยา่ง     
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ตารางท่ี 4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชาชนพื้นถ่ินท่ีอาศยัตั้งบา้นเรือนในเขตอุทยานแห่งชาติ  

 ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 

ชุมชน ประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง 

ประชาชนพืน้

ถิ่นทีเ่ข้าร่วม

กจิกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ประชาชนพืน้

ถิ่นทัว่ไป 

ชุมชนบา้นพเุขม็  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 159 10 69 

ชุมชนบา้นตะเพินค่ี   อุทยานพเุตย  78 5 34 

ชุมชนบา้นเขาเหลก็  อุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์   143 10 62 

รวม 380 
26 165 

190 

 

  ตัวแปรทีศึ่กษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรและวิธีการวดัค่าตวัแปร ในการศึกษานวตักรรม

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก  ประเทศ

ไทย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 สถานภาพ หมายถึง ลกัษณะต่างๆ  ของผูใ้ห้ขอ้มูลทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และ

สงัคม ไดแ้ก่ 

 เพศ เป็นสถานภาพท่ีไดม้าโดยกาํเนิดของมนุษย ์โดยแบ่งออกเป็น เพศหญิงและ เพศชาย   

 อายุ  เป็นการวดัอายขุองผูใ้หข้อ้มูล  ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนปี  ตั้งแต่เกิดจนถึงระยะเวลาการ

เกบ็ขอ้มูล  เศษ 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี 

 เช้ือชาติ  เป็นสถานภาพของบุคคลท่ีเกิดมาจากเช้ือชาติใดก็มีสถานภาพทางเช้ือชาตินั้น  

เช่น เช้ือชาติไทย เช้ือชาติกะเหร่ียง เช้ือชาติจีน เป็นตน้ 

 สถานภาพการสมรส เป็นสถานภาพของบุคคลของการเป็นสามีภรรยา ภายหลงัท่ีไดท้าํ

การสมรสแลว้  โดยแบ่งออกเป็น  โสด  สมรส  และหยา่ร้าง 

 ระดับการศึกษา เป็นการวดัคุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุดของผูใ้หข้อ้มูลท่ีไดศึ้กษาเล่า

เรียนในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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 อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการทาํงานประจาํสมํ่าเสมอของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงมีรายไดต้อบ

แทนเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นสาํหรับใชใ้นการดาํรงชีพ 

 การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาต ิ เป็นการวดัการ

รับรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 66  พระราชบญัญติัอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืชว่าดว้ยการอนุญาตให้

เขา้ไปดาํเนินกิจกรรมท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซ่ึงวดัโดยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกตอบในขอ้ความท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเก่ียวกบัเก่ียวกบัการรับรู้กฎหมายและนโยบายอุทยาน

แห่งชาติ แต่ละขอ้ความมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบว่า “สาํคญัท่ีสุด” และ “สาํคญั” “ไม่สาํคญั”  และ “ไม่

สาํคญัเลย” ผูว้ิจยัมีการกาํหนดระดบัคะแนนการรับรู้ คือ สาํคญัท่ีสุด มีคะแนน 4 คะแนน สาํคญัมี

คะแนน 3 คะแนน ไม่สาํคญั มีคะแนน 2 คะแนน และไม่สาํคญัเลย มีคะแนน 1 คะแนน  จากนั้นนาํ

คะแนนท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดป้ระเมินมารวมกนัและคาํนวณหานํ้ าหนกัค่าคะแนนเฉล่ีย โดยมีเกณฑก์าร

แปลความดงัน้ี 

           ช่วงคะแนนเฉลีย่     หมายถึง 

 3.26 – 4.00 ผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้และให้ความสําคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

   แห่งชาติระดบัมาก 

 2.51 – 3.25      ผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้และให้ความสําคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

   แห่งชาติระดบัปานกลาง 

 1.76 – 2.50 ผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้และให้ความสําคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

  แห่งชาติระดบันอ้ย 

 1.00 – 1.75 ผูใ้ห้ขอ้มูลไม่รับรู้และไม่ให้ความสําคญักฎหมายและนโยบาย

  อุทยานแห่งชาติเลย 

 

 กระบวนทศัน์การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชน เป็นการวดักระบวนการ

คิด วิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีใหคุ้ณค่าและความเช่ือพื้นฐานต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ินท่ีมี

การตั้งบา้นเรือนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  เก่ียวกบัองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวบนฐาน

ชุมชน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2) มิติทรัพยากรวฒันธรรม 3) มิติการจดัการ และ     

4) มิติการมีส่วนร่วม โดยแต่ละมิติมีการนิยามปฏิบติัการ ดงัน้ี 
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 1.  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นการวัดกระบวนการคิดท่ีถูกต้องต่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และการเคารพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีการจดัการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก ประเทศไทย โดยผูว้ิจยัจะสร้างขอ้ความ

เก่ียวกบัการจดัการมิติทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นต่างๆ จาํนวน 4 ดา้นไดแ้ก่  (1) ดา้นกายภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย ท่ีตั้งและการเขา้ถึงของทรัพยากรธรรมชาติ (2) ดา้นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย คุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะทาง และความสมบูรณ์ดั้งเดิมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ (3) ความปลอดภยัของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยการให้ขอ้มูลดา้น

ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันความปลอดภัย  และ  (4) ด้านความเปราะบางของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย การแบ่งแยกพื้นท่ี การท่องเท่ียว  มาตรการป้องกนันกัท่องเท่ียว  

และมาตรการควบคุมทางกฎหมายของรัฐ โดยยึดหลกัการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ใน

เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  บนฐานคิดกระบวนทศัน์ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาชุมชนท่ีนาํไปสู่ความยัง่ยนื   

 2.  มิ ติทรัพยากรวัฒนธรรม  เ ป็นการวัดกระบวนการคิดท่ี ถูกต้องต่อการนํา            

ความหลากหลายทางวฒันธรรมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน ทั้ ง

วฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปของสถานท่ี วตัถุ นิทาน และตาํนานท่ีเล่าขานผ่านประเพณี คาํบอกเล่าและ

ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการสืบทอดจากอดีตและปรับโดยผูค้นรุ่นหลงั ไดแ้ก่  ภูมิปัญญาใน

เร่ืองต่างๆ อาทิ  ภูมิปัญญาดา้นอาหาร เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภาพและการรักษาโรค  รวมถึงบรรทดั

ฐานการดาํเนินชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ประเพณี พิธีกรรม  และความเช่ือทั้งหลาย โดยผูว้ิจยัจะสร้าง

ขอ้ความเก่ียวกบัการนาํทรัพยากรวฒันธรรมไปใชเ้ป็นฐานในการดาํเนินกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม    

  3.  มิติการจัดการ เป็นการวัดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวและ

ความสามารถ ในการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การจดัการดา้นกิจกรรม และ การจดัการ

ดา้นการบริการ โดยผูว้ิจยัจะสร้างขอ้ความเก่ียวกบั (1) รูปแบบกิจกรรม (2) ระดบัขีดความสามารถ

ในการรองรับนกัท่องเท่ียวในการจดักิจกรรมของพื้นท่ี (3) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการบริการ

เพื่อป้องกนัผลกระทบและป้องกนัอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียว และ (4) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการ

บริการเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว    

 3.1 มิติการมีส่วนร่วม หมายถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ินต่อการ 

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในเขตอุทยานแห่งชาติใน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ

วางแผน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และขั้นตอนการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัสร้างขอ้ความเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของให้
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ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีควรเกิดข้ึนในการดาํเนินงานและการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน   

  จากองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน 4 มิติ  ซ่ึงไดแ้ก่ 1)  มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ 2) มิติทรัพยากรวฒันธรรม 3) มิติการจัดการ และ 4) มิติการมีส่วนร่วม  

ดงักล่าว ผูว้ิจยัสร้างขอ้ความทั้งขอ้ความท่ีเป็นบวกและขอ้ความท่ีเป็นลบ โดยแต่ละขอ้ความมี

คาํตอบให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเลือกตอบว่า “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” “เห็นดว้ย” “เห็นดว้ยบางส่วน” และ“ไม่เห็น

ดว้ย” โดยขอ้ความท่ีเป็นบวก กาํหนดคะแนนเป็น 4 3 2 1 ส่วนขอ้ความท่ีเป็นลบ กาํหนดคะแนน

เป็น  1 2 3 4 ตามลาํดบั ใหผู้ใ้หข้อ้มูลเลือกตอบตามการคิดวิเคราะห์ของตนเอง จากนั้นนาํคะแนน

คาํตอบทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่งมาคาํนวณค่าคะแนนเฉล่ีย  (Weight Mean Score) เพื่ออธิบายระดบั

ความถูกตอ้งต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนทั้ง 4 มิติ     

  สาํหรับการประเมินภาพรวมกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชน ทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่  1) มิติทรัพยากรธรรมชาติ  2) มิติทรัพยากรวฒันธรรม 3) มิติการจดัการ  

และ 4) มิติการมีส่วนร่วมของผูใ้หข้อ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 ซ่ึงเป็นการศึกษา

กระบวนทศัน์การบริหารการจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และ

ประชาชนพื้นถ่ิน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย โดยผูว้ิจยันาํค่าคะแนน

เฉล่ีย  (Weight Mean Score) ของแต่ละมิติมาคาํนวณค่าคะแนนเฉล่ียรวม เพื่ออธิบายระดบักระบวน

ทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก  

ประเทศไทย โดยมีเกณฑก์ารแปลผล  ดงัน้ี 
 

           ช่วงคะแนนเฉล่ีย           หมายถึง 

1.26 - 4.00 ผูใ้ห้ขอ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิง

       นิเวศบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งระดบัมากท่ีสุด 

1.51 - 3.25 ผูใ้ห้ขอ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิง

     นิเวศบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งระดบัปานกลาง 

1.76 - 2.50 ผูใ้ห้ขอ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิง

     นิเวศบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งระดบันอ้ย 

 1.00- 1.75 ผูใ้ห้ขอ้มูลมีกระบวนทัศน์ระดับท่ีไม่ถูกต้องต่อการ

      จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 
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  ในกรณีของขอ้ความทางลบ ก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ลบัค่าของระดบั

กระบวนทศัน์  เพื่อใหก้ารตีความเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เร่ือง นวตักรรมการจดัการการ

ท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจัยใช้ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured 

Interview) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ประกอบดว้ยคาํถาม

ปลายปิด  (Closed-Ended) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ เช้ือชาติ การสมรส ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ของผูใ้หข้อ้มูล      

 ตอนท่ี 2 การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ 

 ตอนท่ี 3 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนใน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวฒันธรรม  มิติการจดัการ และมิติการมีส่วนร่วม ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  

 การทดสอบเคร่ืองมือ 

 1.  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสมัภาษณ์มีโครงสร้างจากแนวทางการตรวจเอกสาร จากนั้นได ้

นาํเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่   

   1.1 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รเชษฎ ์เชษฐมาส     

   นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ 

   1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นภวรรณ  ฐานะกาญจน์  พงษเ์ขียว   

     อาจารยป์ระจาํคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์      

   1.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิมพร์ะวี  โรจน์รุ่งสตัย ์       

 อาจารย์ประจําคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 เพชรบุรี 

   1.4 อาจารยพ์จนา สวนศรี     

 ผูอ้าํนวยการสถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

   1.5 อาจารยภ์ราเดช พยฆัวิเชียร     

 ประธานมูลนิธิสถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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   เพื่อทดสอบความตรง  (Validity) ตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งและ

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะวดั (Content Validity) มากยิง่ข้ึน 

  2.  การทดสอบความเท่ียง  (Reliability) ไดน้าํแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปทดสอบกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพ้ืนถ่ิน  

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติพุเตย และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์       

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ความเท่ียงโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Coefficient of Alpha ของ Cronbach)ผลการทดสอบ พบว่า ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ

ตอนท่ี 2 มีค่าความเท่ียง  =  0.95 และตอนท่ี 3 มีค่าความเท่ียง =  0.81 โดยไดค่้าความเท่ียงรวมแบบ

สมัภาษณ์มีโครงสร้างทั้งชุด = 0.89 ซ่ึงเป็นค่าความเท่ียงท่ีสูง จึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนาํไปใช้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัได ้  

 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอน

การดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  ทําหนังสือขอความร่วมมือสนับสนุนในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากรไปยงักรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบั

เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

อุทยานแห่งชาติพเุตย และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   

 2.  ทําหนังสือขอความร่วมมือสนับสนุนในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากรไปยงันายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบัประชาชน

พื้นถ่ินท่ีตั้งบา้นเรือนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง 

 3.  ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.

2557   

4.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปลความ สรุปและรายงานผลการวิจยั  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณนั้น ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง      

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาถอดรหัส จดัหมวดหมู่ และ วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีดงัน้ี คือ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อแจกแจงความถ่ี และวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ตลอดจนการวดัการกระจาย

ของลกัษณะสถานภาพส่วนบุคคล และทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
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ของค่าคะแนนเฉล่ีย  (t-test)  เพื่อทดสอบการรับรู้กฎหมายอุทยานแห่งชาติและกระบวนทศัน์การ

จดัการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และ ประชาชนพื้นถ่ิน ทั้ง 4  มิติ  

ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติการจดัการ  และ มิติการมีส่วนร่วม  ซ่ึง

กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05    

 จากนั้นในการดาํเนินการวิจยัระยะท่ี 2 น้ี ผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใน

ระยะท่ี 1 สู่การวิจยัเชิงคุณภาพในฐานะเป็น “ตวัเลือก” ซ่ึงจะช่วยเติมเตม็ช่องว่างท่ีมีอยูใ่นวิธีการ

เชิงปริมาณ (ชาย โพธิสิตา, 2554: 8)  อีกทั้งเพื่อศึกษารายละเอียดในระดบัลึก ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก

ชุมชนตน้แบบเพื่อการศึกษาในระยะท่ี 2 ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นพุเข็ม ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อช่วยให้การสรุปอา้งมีนํ้ าหนักมากข้ึน และการเสนอมุมมองท่ีแตกต่างกนั

ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 4 ซ่ึงไดแ้ก่ เพื่อคน้หานวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน

บนความสอดคลอ้งของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพื้นถ่ิน  และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การวจัิยเชิงคุณภาพ 

 วิธีดาํเนินงานวิจยัในระยะท่ี 2 น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                   

โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) และเทคนิคจดัดาํเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึก (Focus Group Discussion: FGD)  

โดยวิธีการดาํเนินวิจยั ดงัน้ี 

 เทคนิคการวจัิยแบบการสัมภาษณ์เชิงลกึ  (in-depth Interview) 

 เน่ืองจากผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัแบบการยืนยนัขอ้มูล (Confirm Information) โดยนาํ

ผลการวิจยัจากระยะ ท่ี 1 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 

จากนั้นใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัโดยอาศยัผล

การวิเคราะห์การวิจยัในระยะท่ี 1 

 วธีิการเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 เพื่อให้ได้ขอ้มูลในระดับลึกเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ดงันั้น

ผู ้วิจัยจึงใช้วิ ธีการเลือกผู ้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาคุณสมบัติร่วมกับ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาคดัเลือก  คือ 

 1.  ประชาชนพื้นถ่ินท่ีตั้งบา้นเรือนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  

ท่ีเป็นสมาชิกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นพุเขม็ ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี 5 คน 
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 2.  นกัพฒันาชุมชนผูร่้วมก่อตั้งกลุ่มท่องเท่ียวบา้นพุเขม็ ตาํบลแก่งกระจาน อําเภอแก่ง

กระจาน จงัหวดัเพชรบรีุ 1  คน  

 3.  ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จ. เพชรบุรี 1 คน  

 4.  นกัวิชาการผูท่ี้เคยทาํงานในพื้นท่ีบา้นพเุขม็ ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอ 

แก่งกระจานจงัหวดัเพชรบุรี 1 คน  

 จากการคดัเลือกไดผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งหมด 8 คน 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนน้ี คือ สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ดาํเนิน

ไปในรูปแบบการสนทนา ท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจนในประเด็นการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเข็ม 

ในประเด็นรูปแบบการจดัการเดิมและแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใหม่ โดย

นาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ถึงบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพื่อขออนุญาตทาํ

การสมัภาษณ์  โดยช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและดาํเนินการนดัวนัสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัในระยะท่ี2  ตอนท่ี 1 ใชว้ิธการสัมภาษณ์เชิงลึก การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวิจยัในระยะท่ี 1 โดย

เตรียมแนวคําถามท่ีเป็นคําถามลักษณะปลายเปิดและใช้การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการเขียน  

บนัทึกเสียง  และ การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  หลงัจากการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง  (Semi-Structured 

Interview) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในแต่ละ

ประเด็น โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่  ตีความขอ้มูล อธิบายความหมายและสร้างขอ้สรุปดว้ยวิธีการ

บรรยาย     

 เทคนิคการวิจัยจัดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบ

เจาะลกึ  (Focus Group Discussion: FGD) เป็นขั้นตอนการวิจยัหลงัจากไดผ้ลการวิจยัเชิงปริมาณใน

ระยะท่ี 1 และผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นเทคนิคการวิจยัแบบการสัมภาษณ์

เชิงลึก ดังนั้ นเพื่อให้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการบูรณาการผลการวิจัยท่ีสมบูรณ์ท่ีมุ่งสู่

นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก  

ประเทศไทย สู่ความยัง่ยนื ผูว้ิจยัไดว้างแผนใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจงมุ่ง
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หาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา (Rosaline Barbour, 2007: 15) โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 วธีิการเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  คือ  (1) ตวัแทนประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวชุมชน

บา้นพุเขม็ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี (2) ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหาร

พื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3สาขาเพชรบุรี (3) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (4)ผูช่้วยหัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน (5) หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (6) ตัวแทน

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (7) หัวหนา้สาํนกังานปลดั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแก่ง

กระจาน (8) หัวหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน (9) ผูใ้หญ่บา้น หมู่10 ชุมชนบา้นพุเขม็  

(10) กาํนนัตาํบลแก่งกระจาน (11) ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน รวมทั้งส้ิน  15  คน 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนน้ี คือ การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึก  (Focus Group 

Discussion:  FGO)   

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยเตรียมแนวคําถามท่ีเป็นคําถามลักษณะปลายเปิดและไม่มีโครงสร้างซ่ึง

ประกอบดว้ย  มโนทศัน์หรือประเด็นการศึกษา  (Study Concepts) คาํถามหรือประเด็นการสนทนา 

(Question) และประเด็นสาํหรับการซกัถามต่อเน่ือง (Probes) โดยแนวคาํถามท่ีจะสัมภาษณ์ทาํการ

ตรวจคุณภาพดา้นความตรงตามเน้ือหา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจเพื่อให้แบบสอบถามมี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และใชก้ารบนัทึกขอ้มูลดว้ยวิธีการเขียน บนัทึกเสียง 

บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ดว้ยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือแบบสัมภาษณ์  

เทปบนัทึกเสียง กลอ้งบนัทึกภาพเคล่ือนไหว และ กลอ้งภาพถ่าย  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึก  

(Focus Group Discussion: FGD)  พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และให้

ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการบูรณาการโครงการชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บา้นพุเข็มในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท่ีสามารถสร้างคุณค่าสู่มิติการท่องเท่ียวรูปแบบ

ใหม่  เพื่อขบัเคล่ือนการทาํงานไปสู่เป้าหมายเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ

เอกชน ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของแต่ละประเด็น โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่  

ตีความขอ้มูล อธิบายความหมายและสร้างขอ้สรุปดว้ยวิธีการบรรยาย  และนาํผลการวิจยัในทุก

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090
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ระยะมาสงัเคราะห์ภาพรวมเพื่อนาํไปสู่นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน

เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตก  ประเทศไทย สู่ความยัง่ยนืท่ีมุ่งหวงั   
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตกของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ

นาํเสนอขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูลในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ิน 

 ตอนท่ี 2 การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ 

 ตอนท่ี 3 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย    

 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน   

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 ตอนท่ี 5 นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

    

ตอนที ่1  ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลในเขตอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 การนาํเสนอผลการวิจยัในตอนท่ี 1 เป็นการนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั      

ขอ้ท่ี 1 ท่ีระบุว่าเป็นการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน  ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ดงัน้ี   

 จาํนวนกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกตามอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่  

เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย  ซ่ึงมีรายละเอียด ในตารางท่ี 5  ดงัน้ี 
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1. กลุ่มเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ จาํนวน 166 คน จาํแนกเป็น เจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานจาํนวน  121 คน (ร้อยละ 72.89)  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 18  คน (ร้อย

ละ  10.84)  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 27 คน (ร้อยละ 16.27) 

2. กลุ่มประชาชนพื้นถ่ิน จาํนวน 190 คน จาํแนกเป็น กลุ่มประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชน

บา้นพุเขม็ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 79 คน (ร้อยละ 41.58) กลุ่มประชาชนพื้นถ่ิน ชุมชนบา้น

ตะเพินค่ี อุทยานแห่งชาติพุเตย 39 คน (ร้อยละ  20.53)  และ กลุ่มประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขา

เหลก็ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 72 คน (ร้อยละ 37.89) 

 

ตารางท่ี 5  จาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูล จาํแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลและอุทยานแห่งชาติ 

(n=356) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

อุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่งกระจาน พเุตย 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

121 72.89 18 10.84 27 16.27 166 100 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 79 41.58 39 20.53 72 37.89 190 100 

รวม 200 56.18 57 16.01 99 27.81 356 100 

  

 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาต ิ  

 การนําเสนอข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเจ้าหน้า ท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุกลุ่มชาติพนัธ์ุ  และระดบัการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.1 เพศ 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 พื้นท่ี ในตารางท่ี 6 

พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.50) และ ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 26.50)  

และเม่ือพิจารณาในแต่ละอุทยานแห่งชาติแลว้ พบว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีจาํนวน

เจา้หนา้ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีมากกว่าอุทยานแห่งชาติพุเตยและอุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ 
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ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามเพศและอุทยานแห่งชาติ 

(n=166) 

เพศ 

อุทยานแห่งชาติ 

รวม แก่งกระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 85 70.25 17 94.44 20 74.07 122 73.50 

หญิง 36 29.75 1 5.56 7 25.93 44 26.50 

รวม 121 100 18 100 27 100 166 100 

     

 1.2  อาย ุ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 3 พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติกลุ่มใหญ่  (ร้อยละ 36.14) มีอายรุะหว่าง 30-46 ปี รองลงมา (ร้อยละ 34.94)  มีอายรุะหว่าง  

47-54  ปี ร้อยละ 14.46 มีอาย ุ55 ปี และมากกว่า ร้อยละ 10.85 อายรุะหว่าง 31-38 ปี และพบว่ามี

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพียงแห่งเดียวท่ีมีผูใ้หข้อ้มูลอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ  

3.61 ตามลาํดบั ซ่ึงในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติผูใ้หข้อ้มูล พบว่า มีอายเุฉล่ีย  46 ปี โดยผูมี้อายุ

สูงสุด 59 ปี อายตุ ํ่าสุด 26 ปี  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.54 

     

ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามช่วงอายแุละอุทยานแห่งชาติ 

(n=166) 

ช่วงอาย ุ

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม แก่งกระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่  30  ปี 6 4.96 - - - - 6 3.61 

31 – 38  ปี 13 10.74 2 11.11 3 11.11 18 10.85 

39 – 46  ปี 47 38.84 6 33.33 7 25.93 60 36.14 

47 – 54  ปี 37 30.58 8 44.44 13 48.15 58 34.94 

55 ปี และมากวา่ 18 14.88 2 11.11 4 14.81 24 14.46 

รวม 121 100 18 100 27 100 166 100 
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  อายเุฉล่ีย         46.01      ปี 

  อายสูุงสุด        59           ปี 

  อายตุ ํ่าสุด        26           ปี 

  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =  7.54 

 1.3 ชาติพนัธ์ุ  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 8 พบวา่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีใหข้อ้มูล

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย (ร้อยละ 98.19) ท่ีเหลือเพียงเล็กนอ้ยเป็นกลุ่มชาติพนัธ์กะเหร่ียง    

(ร้อยละ 1.81) และเม่ือพิจารณาในรายอุทยานแห่งชาติ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ท่ีใหข้อ้มูลไม่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง  

 

ตารางท่ี 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามกลุ่มชาติพนัธ์ุและอุทยานแห่งชาติ 

(n=166) 

ชาติพนัธ์ุ 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม แก่งกระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ไทย 121 100 16 88.89 26 96.30 163 98.19 

กะเหร่ียง - - 2 11.11 1 3.70 3 1.81 

รวม 121 100 18 100 27 100 166 100 

 

 1.4  การศึกษา 

  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติผูใ้หข้อ้มูลเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 42.77 จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  รองลงมาร้อยละ 19.88  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ

ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 10.84 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 9.64 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานและอุทยานแห่งชาติพุเตย  ในขณะท่ีไม่พบว่าเจ้าหน้าท่ีจากอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเลยแต่กลบัพบวา่เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโท 
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ตารางท่ี 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามระดบัการศึกษาอุทยานแห่งชาติ 

(n=166) 

ระดบัการศึกษา 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม แก่งกระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 11 9.09 5 27.78 2 7.41 18 10.84 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 24 19.83 4 22.22 5 18.52 33 19.88 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

57 47.11 4 22.22 10 37.04 71 42.77 

ประกาศนียบตัร

วชิาชีพ 

4 3.31 1 5.56 3 11.11 8 4.82 

ประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง 

12 9.92 - - 6 22.22 18 10.84 

ปริญญาตรี 13 10.74 3 16.67 - - 16 9.64 

ปริญญาโท - - 1 5.56 1 3.37 2 1.20 

รวม 121 100 18 100 27 100 166 100 

 

2.  ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชาชนพืน้ถ่ิน  

การนาํเสนอขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชาชนพ้ืนถ่ินจาํแนกตามการตั้ง

ถ่ินฐานในเขตอุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตก ประเทศไทย ประกอบดว้ย เพศ อายุ กลุ่มชาติพนัธ์ุ  

และระดบัการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 2.1  เพศ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเพศของประชาชนพื้นถ่ินทั้ง 3 พื้นท่ี ในตารางท่ี  10  

 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.16) และท่ีเหลือเป็นเพศชาย (ร้อยละ 46.84)   

เม่ือพิจารณาในแต่ละพื้นท่ีชุมชนแลว้ พบว่า ชุมชนบา้นพุเขม็มีจาํนวนประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็นเพศ

ชายในสัดส่วนท่ีมากกว่าชุมชนบา้นตะเพินค่ีและชุมชนบา้นเขาเหล็ก  และชุมชนบา้นเขาเหล็ก        

มีจาํนวนประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็นเพศหญิงในสัดส่วนท่ีมากกว่าชุมชนบา้นพุเข็มและชุมชนบา้น

ตะเพินค่ี  นอกจากน้ียงัพบว่าชุมชนบา้นพุเขม็เป็นชุมชนเดียวท่ีผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.70)  

เป็นเพศชาย มากกวา่เพศหญิง (ร้อยละ 44.30)  
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ตารางท่ี 10  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามเพศและชุมชนพื้นท่ี 

(n=190) 

เพศ 

ชุมชนพื้นท่ี 

รวม พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 44 55.70 18 46.15 27 37.50 89 46.84 

หญิง 35 44.30 21 53.85 45 62.50 101 53.16 

รวม 79 100 39 100 37 100 190 100 

 

2.2  อาย ุ

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 11 พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินกลุ่มใหญ่ (ร้อย

ละ 33.16) มีอาย ุ29-41 ปี รองลงมา (ร้อยละ 29.47) มีอายรุะหว่าง 42-54 ปี ร้อยละ 24.74 มีอายตุ ํ่า

กว่า 30 ปี ร้อยละ10 มีอายรุะหว่าง 55-67 ปี และมีเพียงร้อยละ 2.63 มีอาย ุ70 ปีและมากกว่า ซ่ึงใน

กลุ่มประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า มีอายเุฉล่ีย  41 ปี  โดยผูมี้อายสูุงสุด  81 ปี และอายตุ ํ่าสุด  

20  ปี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.16 

 

ตารางท่ี  11  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามอายแุละชุมชนพื้นท่ี 

(n=190) 

อาย ุ

ชุมชนพื้นท่ี  

พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่  30  ปี 18 22.78 12 30.77 17 23.61 47 24.74 

29 – 41  ปี 17 21.52 14 35.90 32 44.44 63 33.16 

42 – 54  ปี 29 36.71 11 28.21 16 22.22 56 29.47 

55 – 67  ปี 11 13.92 2 5.13 6 8.33 19 10.00 

68  ปี  และมากกวา่ 4 5.06 - - 1 1.39 5 2.63 

รวม 79 100 39 100 72 100 190 100 
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 อายเุฉล่ีย      41.43   ปี 

 อายสูุงสุด     81        ปี 

 อายตุ ํ่าสุด     20        ปี 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =  13.16 

 2.3 ชาติพนัธ์ุ  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 12 พบว่า ประชาชาชนพ้ืนถ่ินท่ีให้ขอ้มูล

มากกว่าคร่ึงหน่ึงเล็กนอ้ย (ร้อยละ 54.21) เป็นกลุ่มชาติพนัธ์กะเหร่ียง และท่ีเหลื (ร้อยละ 45.79)    

เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย  เม่ือพิจารณาในรายชุมชนพื้นท่ี พบว่า ประชาชนพ้ืนถ่ินผูท่ี้ให้ขอ้มูลชุมชน

บา้นตะเพินค่ีในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยไม่มีประชาชาชนพื้นถ่ินท่ีให้ขอ้มูลกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย  

และในทาํนองเดียวกนัประชาชนพื้นถ่ินผูท่ี้ให้ขอ้มูลชุมชนบา้นพุเขม็ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานไม่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง     

 

ตารางท่ี 12  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามชาติพนัธ์ุและชุมชนพื้นท่ี 

(n=190) 

ชาติพนัธ์ุ 

ชุมชนพื้นท่ี 

รวม พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ไทย 79 100 - - 8 11.11 87 45.79 

กะเหร่ียง - - - 39 64 88.89 103 54.21 

รวม  100  100  100 190 100 

  

 2.4  การศึกษา 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 13 พบว่า ประชาชนพ้ืนถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลเกือบ

คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 43.68)จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา (ร้อยละ 20.00) จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 18.42 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 8.95 จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 7.37 ไม่ไดรั้บการศึกษา และประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลมี

สัดส่วนน้อยท่ีสุดท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่  ร้อยละ 1.05 จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

และร้อยละ 0.53 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท และเม่ือพิจารณาในแต่ละชุมชนพ้ืนท่ี พบว่า ชุมชน

บา้นตะเพินค่ีมีประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีผูส้ําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท แต่ไม่มี
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ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในขณะท่ีชุมชนบา้นพุเข็มและชุมชน บา้นเขาเหล็กมีผูส้ําเร็จ

การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  

 

ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามระดบัการศึกษาและชุมชนพื้นท่ี 

(n=190) 

ระดบัการศึกษา 

ชุมชนพื้นท่ี 

รวม พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 9 11.39 1 2.56 4 5.56 14 7.37 

ประถมศึกษา 39 49.37 15 38.46 29 40.28 83 43.68 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 10 12.66 11 28.21 17 23.61 38 20.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 13 16.46 11 28.21 11 15.28 35 18.42 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 1 1.27 - - 1 1.39 2 1.05 

ปริญญาตรี 7 8.86 - - 10 13.89 17 8.95 

ปริญญาโท - - 1 2.56 - - 1 0.53 

รวม 79 100 39 100 72 100 190 100 

 

 2.5  อาชีพ 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 14 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินกลุ่ม

ใหญ่  (ร้อยละ 77.89) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา (ร้อยละ 7.37) ประกอบอาชีพ         

รับจา้ง ร้อยละ 3.68 ประกอบอาชีพคา้ขาย นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาในแต่ละชุมชนพื้นท่ี พบว่า  

ประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลชุมชนบา้นพุเข็ม มีอาชีพท่ีหลากหลายเพิ่มเติมกว่าชุมชนพื้นท่ีอ่ืนๆ   

ไดแ้ก่  ร้อยละ 5.26 ประกอบอาชีพประมง  ร้อยละ 1.05 ประกอบอาชีพขา้ราชการ และร้อยละ 0.53  

เป็นนกัศึกษา และในขณะเดียวกนักลบัพบว่ามีประชาชนพื้นถ่ินผูใ้หข้อ้มูลส่วนหน่ึง (ร้อยละ 3.68) 

ในพื้นท่ีชุมชนบา้นเขาเหลก็ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  
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ตารางท่ี 14  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามอาชีพและชุมชนพื้นท่ี 

(n=190) 

อาชีพ 

ชุมชนพื้นท่ี 

รวม พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพนิค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 58 73.42 36 92.31 51 70.83 148 77.89 

รับจา้ง 3 3.80 3 7.69 11 15.28 14 7.37 

ประมง 11 13.93 - - - - 11 5.79 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ - - - - 7 9.72 7 3.68 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 4 5.06 - - 3 4.17 7 3.68 

ราชการ 2 2.53 - - - - 2 1.05 

นกัศึกษา 1 1.27 - - - - 1 0.53 

รวม 79 100 39 100 72 100 190 100 

 

 

ตอนที ่ 2  การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาต ิ

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัในขั้นตอนน้ี คือ ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและ

แนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการนาํเสนอขอ้มูลการรับรู้กฎหมายและ

แนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504  

หมวดท่ี 3 การคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตร 16 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และ

ประชาชนพื้นถ่ินท่ีตั้งบา้นเรือนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของกลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามอุทยานแห่งชาติ   

 ผลการวิจยัในตารางท่ี 15 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง          

3 แห่ง มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.67 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายขอ้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสําคญัในระดบัมากทุก

ประเดน็ เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี (1) หา้มบุคคลยดึถือหรือครอบครองท่ีดิน

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติสูงสุด  ( x =3.83)  (2) หา้มบุคคลเปล่ียนแปลงทางนํ้ าหรือทาํใหน้ํ้ าในลาํนํ้ า  

ลาํห้วย หนอง บึง ท่วมหรือเหือดแห้ง  ( x =3.73)  (3) ห้ามบุคคลเก็บห / นาํออกไป / ทาํให้เป็น

อันตรายหรือเส่ือมสภาพ กับไม้ ยางไม้ นํ้ ามันยาง นํ้ ามันสนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  
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( x =3.72)  (4)  ห้ามบุคคลท้ิง ส่ิง ท่ี เ ป็น เ ช้ือ เพลิง ซ่ึงจะ เ ป็นสาเหตุของการเ กิด เพลิงไหม ้           

( x =3.72)  (5) หา้มบุคคลนาํสตัวอ์อกไปหรือทาํดว้ยประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว ์( x =3.71)  

(6) หา้มยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด หรือจุดดอกไมเ้พลิงในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x =3.71) (7) หา้มเก็บ

หา / นาํออกไป / ทาํให้เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบักลว้ยไม ้ นํ้ าผึ้ง  คร่ัง ถ่านไม ้เปลือกไม ้ 

หรือมูลคา้งคาว  ( x =3.69)  (8)  ห้ามทาํดว้ยประการใดๆ ให้ดิน หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ หรือ

ก่อให้เกิดอนัตราย  ( x =3.69)  (9) ห้ามไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่างๆ ในท่ีท่ีอุทยานฯ ไม่ไดจ้ดั

ไว ้ ( x =3.69)  (10)  หา้มไม่ใหน้าํเคร่ืองมือสาํหรับล่าสตัวห์รือจบัสตัวเ์ขา้ไปในพื้นท่ีอุทยาน เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และปฏิบติัตามเง่ือนไข  ( x =3.68)  (11) หา้มไม่ใหส่้งเสียงดงั

หรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้บุคคลและสัตว ์( x =3.66) (12) ห้ามนาํ 

ปศุสัตวเ์ขา้มาปล่อยในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x =3.65)  (13) ห้ามเขา้ไปดาํเนินกิจการใดๆ เพื่อหา

ผลประโยชน์ (เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี) ( x =3.63)  (14) ห้ามไม่ให้บุคคลใดทาํ

ให้หลกัเขต ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ ของอุทยาน แห่งชาติเคล่ือนท่ี เสียหาย หรือไร้ประโยชน์  

( x =3.63)  (15) หา้มปิดหรือทาํใหกี้ดขวางทางนํ้าและทางบก ( x =3.61) (16) หา้มบุคคลเก็บหรือทาํ

ให้เกิดความเสียหายกับดอกไม ้ใบไม ้และผลไม  ้( x =3.59) (17) ห้ามบุคคลไม่ให้ปิดประกาศ

โฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ  ( x =3.52) และ (18) ห้ามบุคคลนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ี

ยานพาหะนะในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ( x =3.50)  

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติั

ในการจดัการอุทยานแห่งชาติในแต่ละรายอุทยานแห่งชาติ พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานมีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมี

ความสําคญัในระดบัมากในลาํดบัสูงท่ีสุด  ( x =3.73) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.58) และผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาติมี

ความสาํคญัในระดบัมากในลาํดบันอ้ยท่ีสุด ( x =3.39) โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. ประเด็นห้ามบุคคลยึดถือหรือครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั

ในระดบัมาก  ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์สูงสุด ( x =3.85)  

รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ( x =3.83) และ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ   

พเุตย  ( x =3.78) 

2. ประเดน็หา้มเกบ็หา นาํออกไป ทาํใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพกบัไมย้างไม ้ 

นํ้ ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการ
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ปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสําคญัในระดับมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด  ( x =3.78)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์  ( x =3.59)  และ  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.50) 

3. ประเด็นห้ามสัตว์ออกไป หรือทาํด้วยประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายแก่สัตว์

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัใน

ระดบัมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.75) รองลงมา 

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.63)  และ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย  

( x =3.56) 

4. ประเด็นห้ามทาํด้วยประการใดๆ ให้ดิน หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ หรือ

ก่อให้เกิดอนัตราย  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมากของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด  

( x =3.76)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ( x =3.59)  และเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.39) 

5. ประเดน็หา้มเปล่ียนแปลงทางนํ้ าหรือทาํใหน้ํ้ า ในลาํนํ้ า ลาํหว้ย หนอง บึง ท่วม

หรือเหือดแหง้ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ

มีความสําคญัในระดับมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด  

( x =3.79) รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.63)  และเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.50) 

6. ประเด็นห้ามปิดหรือทาํให้กีดขวางทางนํ้ าและทางบก ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้

กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมากของผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.70) รองลงมา ได้แก่ เจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.44) และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.28) 

7. ประเดน็หา้มเกบ็หา นาํออกไป ทาํใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ กบักลว้ยไม้

นํ้ าผึ้ ง คร่ัง ถ่านไม ้เปลือกไม ้หรือมูลคา้งคาว ค่าเฉล่ียระดับการรับรู้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ มีความสําคญัในระดบัมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.78) รองลงมา ได้แก่ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์  ( x =3.59)  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย ( x =3.28) 

8. ประเด็นห้ามเก็บหรือทาํให้เกิดความเสียหายกับดอกไม้ ใบไม้ และผลไม ้ 

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั

ในระดบัมากของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.69) รองลงมา 
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ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.41) แต่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติพุเตยมีการระดบัรับรู้ประเด็นห้ามเก็บหรือทาํให้เกิดความเสียหายกบัดอกไม ้ใบไม ้และ

ผลไม ้ มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง  ( x =3.28)  

9. ประเดน็หา้มนาํปศุสตัวเ์ขา้มาปล่อยในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ค่าเฉล่ียระดบัการ

รับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมากของ

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.74) รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ( x =3.44)  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.44)   

10. ประเดน็หา้มนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขยัข่ียานพาหะนะในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว้

เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีค่าเฉล่ียการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติ มีความสาํคญัในระดบัมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานสูงสุด ( x =3.57) รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

( x =3.37) แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยมีระดบัการรับรู้ประเด็นดงักล่าวใน

ระดบัความสาํคญัปานกลาง  ( x =3.22)  

11. ประเด็นห้ามเข้าไปดาํเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เวน้แต่ได้รับ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติ มีความสําคญัในระดับมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานสูงสุด  ( x =3.69)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ( x =3.52)  

และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.44)   

12. ประเด็นห้ามไม่ให้ปิดประกาศโฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ ค่าเฉล่ียระดบั

การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมาก

ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.60) รองลงมา ได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.44) แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติพุเตยมีการรับรู้ประเด็นห้ามไม่ให้ปิดประกาศโฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ ในระดบั

ความสาํคญัปานกลาง  ( x =3.11)  

13. ประเด็นห้ามไม่ให้นําเคร่ืองมือสําหรับล่าสัตว์หรือจบัสัตว์เขา้ไปในพื้นท่ี

อุทยานเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และปฏิบติัตามเง่ือนไข ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้

กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมากของผูใ้ห้

ข้อมูลท่ีเป็นเจ้าหน้า ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเจ้าหน้า ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ ในสัดส่วนค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั ( x =3.70) รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ     

พเุตย  ( x =3.50) 
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14. ประเด็นห้ามยิงปืน ทาํให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไมเ้พลิงในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมี

ความสําคัญในระดับมากของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด  

( x =3.77)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.67) และเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.33)   

15. ประเด็นห้ามไม่ให้ส่งเสียงดงัหรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความเดือดร้อน

รําคาญให้บุคคลและสัตว ์ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติ  มีความสําคญัในระดบัมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานสูงสุด ( x =3.76) รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.44)  

และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย ( x =3.28)    

16. ประเดน็หา้มไม่ใหท้ิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่างๆ ในท่ีท่ีอุทยานแห่งชาติไม่ได ้

จดัไว ้ ค่าเฉล่ียระดับการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมี

ความสําคัญในระดับมากของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด              

( x =3.74) รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.49) และเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.44)    

17. ประเด็นห้ามท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั

ในระดบัมากของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสูงสุด ( x =3.75) รองลงมา 

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x =3.67) และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 

( x =3.56) 

18. ประเด็นห้ามไม่ให้บุคคลใดทาํให้หลกัเขต ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ ของ

อุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ีเสียหาย หรือไร้ประโยชน์ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ มีความสําคญัในระดบัมากของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ สูงสุด ( x =3.78)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน  ( x =3.65)  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x =3.28) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง 3  

แห่ง พบวา่ 

 1. ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน และเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการ
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ปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติในประเด็นห้ามบุคคลยึดถือหรือครอบครองท่ีดินในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมาก ลาํดบัแรก  ( x =3.85, x =3.83 และ x =3.78) 

 2. ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีการรับรู้กฎหมายและ

แนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติในระดบัความสาํคญัมากสูงกว่าผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เกือบทุกประเด็น  

ยกเวน้ประเด็นห้ามบุคคลไม่ให้นาํเคร่ืองมือสาํหรับล่าสัตวเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีและปฏิบติัตามเง่ือนไข  ท่ีมีความสาํคญัระดบัมากในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั  ( x =3.70)  กบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   และประเด็น

ห้ามบุคคลยึดถือหรือครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมากรองจาก

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ( x =3.83 และ x =3.85 )   

 3. ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพียงกลุ่มเดียว

ท่ีมีการรับรู้วา่กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบั

ปานกลางอยู ่ 3  ประเด็น  ไดแ้ก่  หา้มนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียานพาหะนะในทางท่ีไม่ได้

จดัไว ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ( x =3.22) ห้ามเก็บหรือทาํให้เกิดความเสียหาย

กบัดอกไม ้ ใบไม ้ และผลไม ้  ( x =3.17)  และ  ห้ามไม่ให้ปิดประกาศโฆษณา หรือขีดเขียนในท่ี

ต่าง ๆ  ( x =3.11)  

 4. การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจัดการอุทยานแห่งชาติท่ีมี

ความสําคญัในลาํดบัประเด็นสุดทา้ยของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

และ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ คือ ห้ามนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียาน

พาหะนะในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี  ซ่ึงเป็นการรับรู้ว่ามี

ความสาํคญัในระดบัมาก  ( x =3.57 และ x =3.37 ) แต่การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัใน

การจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตยในลาํดบัสุดทา้ยเป็นการรับรู้ในระดบั

ปานกลาง ไดแ้ก่  ประเดน็หา้มไม่ใหปิ้ดประกาศโฆษณา  หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ  ( x =3.11)    
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ตารางท่ี 15 คะแนนค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน 

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติจาํแนกตามอุทยานแห่งชาติ   

(n=166) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติ 

รวม 

 

แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิมรัตน 

โกสินทร์ 

(n3=27) 

ระดบัการ

รับรู้ 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. หา้มยดึถือหรือถือครองท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

3.83 0.38 3.78 0.43 3.85 0.36 3.83 0.38 มาก 

2. หา้มเกบ็หา / นาํออกไป / ทาํ

ใหเ้ป็นอนัตรายหรือ

เส่ือมสภาพ  กบัไม ้ ยางไม ้ 

นํ้ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ   

3.78 0.42 3.50 0.51 3.59 0.50 3.72 0.45 มาก 

3. หา้มสัตวอ์อกไป  หรือทาํดว้ย

ประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตราย

แก่สัตว ์

3.75 0.43 3.56 0.51 3.63 0.49 3.71 0.46 มาก 

4. หา้มทาํดว้ยประการใดๆ  ให้

ดิน หิน กรวด ทราย 

เส่ือมสภาพ หรือก่อใหเ้กิด

อนัตราย 

3.76 0.43 3.39 0.50 3.59 0.50 3.69 0.46 มาก 

5. หา้มเปล่ียนแปลงทางนํ้าหรือ

ทาํใหน้ํ้ า ในลาํนํ้า  ลาํหว้ย  

หนอง บึง  ท่วมหรือเหือดแหง้ 

3.79 0.41 3.50 0.51 3.63 0.49 3.73 0.44 มาก 

6. หา้มปิดหรือทาํใหกี้ด

ขวางทางนํ้าและทางบก 

3.70 0.46 3.28 0.46 3.44 0.51 3.61 0.49 มาก 

7. หา้มเกบ็หา / นาํออกไป / ทาํ

ใหเ้ป็นอนัตรายหรือ

เส่ือมสภาพ  กบักลว้ยไม ้ 

นํ้าผึ้ง  คร่ัง  ถ่านไม ้ เปลือก

ไม ้ หรือมูลคา้งคาว 

3.78 0.42 3.28 0.46 3.59 0.50 3.69 0.46 มาก 
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ตารางท่ี 15 คะแนนค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน 

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติจาํแนกตามอุทยานแห่งชาติ (ต่อ)   

(n=166) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติ 

รวม 

 

แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิมรัตน 

โกสินทร์ 

(n3=27) 

ระดบัการ

รับรู้ 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

8. หา้มเกบ็หรือทาํใหเ้กิดความ

เสียหายกบัดอกไม ้ ใบไม ้ 

และผลไม ้

3.69 0.48 3.17 .38 3.41 .50 3.59 0.51 มาก 

9.หา้มนาํปศุสัตวเ์ขา้มาปล่อยใน

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

3.74 0.46 3.33 0.49 3.44 0.58 3.65 0.50 มาก 

10. หา้มนาํยานพาหนะเขา้ออก

หรือขบัข่ียานพาหะนะ

ในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว ้(เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี) 

3.57 0.50 3.22 0.55 3.37 0.49 3.50 0.51 มาก 

11. หา้มเขา้ไปดาํเนินกิจการใดๆ  

เพ่ือหาผลประโยชน์  (เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี) 

3.69 0.47 3.44 0.61 3.52 0.51 3.63 0.50 มาก 

12. หา้มปิดประกาศโฆษณา  

หรือขีดเขียนในท่ีต่าง ๆ 

3.60 0.51 3.11 0.47 3.44 0.51 3.52 0.53 มาก 

13. หา้มนาํเคร่ืองมือสาํหรับล่า

สัตวห์รือจบัสัตวเ์ขา้ไปใน

พ้ืนท่ีอุทยาน เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี   และปฏิบติัตาม

เง่ือนไข 

3.70 0.46 3.50 0.51 3.70 0.47 3.68 0.47 มาก 
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ตารางท่ี 15 คะแนนค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน 

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติจาํแนกตามอุทยานแห่งชาติ (ต่อ)   

(n=166) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติ 

รวม 

 

แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิมรัตน 

โกสินทร์ 

(n3=27) 

ระดบัการ

รับรู้ 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

14. หา้มยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด 

หรือจุดดอกไมเ้พลิงในพ้ืนท่ี

อุทยานฯ 

3.77 0.42 3.33 0.49 3.67 0.48 3.70 0.46 มาก 

15. หา้มไม่ใหส่้งเสียงดงัหรือมี

พฤติกรรมท่ีรบกวน สร้าง

ความเดือดร้อนรําคาญให้

บุคคลและสัตว ์

3.76 0.43 3.28 0.46 3.44 0.51 3.66 0.48 มาก 

16. หา้มท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิง

ต่าง ๆ ในท่ีท่ีอุทยานฯไม่ได้

จดัไว ้

3.74 0.44 3.44 0.51 3.63 0.49 3.69 0.46 มาก 

17. หา้มท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึง

จะเป็นสาเหตุของการเกิด

เพลิงไหม ้

3.75 0.45 3.56 0.51 3.67 0.48 3.72 0.47 มาก 

18. หา้มบุคคลใดทาํใหห้ลกัเขต 

ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ 

ของอุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ี  

เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ 

3.65 0.48 3.28 0.58 3.78 0.42 3.63 0.50 มาก 

รวม 3.73 0.45 3.39 0.50 3.58 0.49 3.67 0.35 มาก 
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         ค่าคะแนนเฉล่ีย   หมายถึง 

     3.26 – 4.00      รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัมาก 

    2.51 – 3.25      รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัปานกลาง 

      1.76 – 2.50      รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบันอ้ย 

       1.00 – 1.75      ไม่รับรู้และไม่ใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

   แห่งชาติเลย 

 2.2  การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของกลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มูลจาํแนกตามชุมชนพื้นท่ี   

 ผลการวิจยัในตารางท่ี 16 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินทั้ง 3 แห่ง          

มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบั

ปานกลางโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.02 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายขอ้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากอยู ่1 ประเด็น  

ไดแ้ก่  ห้ามบุคคลนาํสัตวอ์อกไป หรือทาํดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายแก่สัตว ์ ( x  = 3.28)  

นอกจากนั้น พบว่า การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติใน

ประเด็นอ่ืนๆ ของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพ้ืนถ่ิน ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง เรียงจากค่า

คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี ห้ามบุคคลยึดถือหรือถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  

( x  = 3.25) ห้ามบุคคลท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่างๆ  ในท่ีอุทยานแห่งชาติไม่ไดจ้ดัไว ้( x  = 3.24)  

ห้ามบุคคลท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้( x  = 3.16 ) ห้ามไม่ให้นาํ

เคร่ืองมือสําหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์เขา้ไปในพ้ืนท่ีอุทยาน เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจา้หน้าท่ี ( x  = 3.13) และปฏิบติัตามเง่ือนไข ห้ามไม่ให้บุคคลใดทาํให้หลกัเขต ป้ายหรือ

เคร่ืองหมายต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ี เสียหายหรือไร้ประโยชน์ ( x  = 3.13)  ห้าม

เปล่ียนแปลงทางนํ้ าหรือทาํใหน้ํ้ า ในลาํนํ้ า  ลาํหว้ย  หนอง บึง ท่วมหรือเหือดแหง้ ( x  = 3.12) หา้ม

เขา้ไปดาํเนินกิจการใดๆ  เพื่อหาผลประโยชน์ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี ( x  = 

3.08)  หา้มปิดหรือทาํใหกี้ดขวางทางนํ้ าและทางบก  ( x  = 3.06)  หา้มยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด หรือ

จุดดอกไมเ้พลิงในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ( x  = 3.03)  ห้ามนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียาน

พาหะนะในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว ้ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ( x  = 2.99)  หา้มไม่ให้
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ส่งเสียงดงัหรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้บุคคลและสัตว ์ ( x  = 2.96)                

ห้ามเก็บหา / นาํออกไป / ทาํให้เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ กบักลว้ยไม ้ นํ้ าผึ้ง  คร่ัง ถ่านไม ้ 

เปลือกไม ้ หรือมูลคา้งคาว  ( x  = 2.92)  ห้ามเก็บหา / นาํออกไป / ทาํให้เป็นอนัตรายหรือ

เส่ือมสภาพ  กบัไม ้ ยางไม ้ นํ้ ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  ( x  = 2.91)  หา้มทาํ

ดว้ยประการใดๆ ใหดิ้น หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ หรือก่อใหเ้กิดอนัตราย ( x  = 2.83) หา้มนาํปศุ

สตัวเ์ขา้มาปล่อยในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ( x  = 2.81)  และ  หา้มไม่ใหปิ้ดประกาศโฆษณา หรือขีด

เขียนในท่ีต่างๆ  ( x  = 2.66) 

  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติั

ในการจดัการอุทยานแห่งชาติในแต่ละรายชุมชนพื้นท่ี พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ิน  

ชุมชน  ทั้ง  3  ชุมชนพื้นท่ี มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปานกลางในระดบัค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัมาก  ไดแ้ก่  ประชาชนพื้น

ถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็  ( x =3.03)   ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก  ( x =3.02)  และประชาชน

พื้นถ่ิน  ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =3.00)  โดยมีรายละเอียดรายประเดน็  ดงัน้ี 

1. ประเดน็หา้มบุคคลยดึถือหรือครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ค่าเฉล่ีย

ระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบั

ปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี มีสัดส่วนค่าเฉล่ียเท่ากับ

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก  ( x =3.24)  รองลงมา  ไดแ้ก่  ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุ

เขม็  ( x =3.24) 

2. ประเดน็หา้มเกบ็หา  นาํออกไป  ทาํใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบัไมย้าง

ไม ้ นํ้ ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปานกลางของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็น 

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็สูงสุด  ( x =2.97)  รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้น

ตะเพินค่ี  ( x =2.87)  และ  ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =2.86) 

3. ประเด็นห้ามสัตวอ์อกไป  หรือทาํดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายแก่สัตว์

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั

ในระดบัมากของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีสูงสุด  ( x =3.31)  รองลงมา 

ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม  ( x =3.31)  และ  ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก                    

( x =3.24) 

 



85 
 

4. ประเด็นห้ามทาํด้วยประการใดๆ ให้ดิ หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ หรือ

ก่อให้เกิดอนัตราย  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติมีความสําคญัในระดบัปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม

สูงสุด  ( x =2.84)  รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =2.83)  และประชาชน

พื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =2.79) 

5. ประเดน็หา้มเปล่ียนแปลงทางนํ้ าหรือทาํใหน้ํ้ า ในลาํนํ้ า ลาํหว้ย หนอง บึง ท่วม

หรือเหือดแหง้ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ

มีความสาํคญัในระดบัปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กสูงสุด  

( x =3.19)  รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =3.10)  และประชาชนพื้นถ่ิน

ชุมชนบา้นพเุขม็ ( x =3.06) 

6. ประเด็นห้ามห้ามปิดหรือทาํให้กีดขวางทางนํ้ าและทางบก ค่าเฉล่ียระดบัการ

รับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ  มีความสําคญัในระดบัปาน

กลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีสูงสุด ( x =3.10) รองลงมาไดแ้ก่ 

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็  ( x =3.06)   และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =3.04) 

7. ประเดน็หา้มเกบ็หา นาํออกไป ทาํใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ กบักลว้ยไม้

นํ้ าผึ้ง คร่ัง ถ่านไม ้เปลือกไม ้หรือมูลคา้งคาว ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติั

ในการจดัการอุทยานแห่งชาติ  มีความสาํคญัในระดบัปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้น

ถ่ินชุมชนบ้านพุเข็มสูงสุด ( x =3.05)  รองลงมา ได้แก่ ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบ้านตะเพินค่ี 

( x =2.90)   และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =2.79) 

8. ประเด็นห้ามเก็บหรือทาํให้เกิดความเสียหายกับดอกไม้ ใบไม้ และผลไม้

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั

ในระดับปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กสูงสุด  ( x =2.90)  

รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =2.85)  และประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้น

พเุขม็ ( x =2.84) 

9. ประเดน็หา้มนาํปศุสตัวเ์ขา้มาปล่อยในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ค่าเฉล่ียระดบัการ 

รับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง

ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กสูงสุด  ( x =2.90)  รองลงมา ได้แก่ 

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =2.82)  และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็  ( x =2.71)   

10.  ประเดน็หา้มนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขยัข่ียานพาหะนะในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว้

เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติั
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ในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปานกลางของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ิน

ชุมชนบา้นพุเขม็สูงสุด ( x =3.04)  รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =2.99)  

และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =2.90)   

11.  ประเด็นห้ามเขา้ไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เวน้แต่ได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีค่าเฉล่ียการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปานกลางของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุ

เข็ม สูงสุด  ( x =3.18)  รองลงมา ได้แก่  ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =3.13) และ

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =2.96)   

12.  ประเด็นห้ามไม่ให้ปิดประกาศโฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ ค่าเฉล่ียระดบั

การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปาน

กลาง   ของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็สูงสุด  ( x =2.74) รองลงมา ไดแ้ก่  

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี ( x =2.67)  และ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็  ( x =2.58)    

13.  ประเด็นห้ามไม่ให้นําเคร่ืองมือสําหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์เขา้ไปในพื้นท่ี

อุทยานเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี   และปฏิบติัตามเง่ือนไข  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้

กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปานกลางของ

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีสูงสุด  ( x =3.15)  รองลงมา ไดแ้ก่  ประชาชน

พื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็  ( x =3.14)  และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =3.10)   

14.  ประเด็นห้ามยิงปืน ทาํให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิงในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติค่าเฉล่ียการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาติมี

ความสําคญัในระดับปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบ้านพุเข็มสูงสุด  

( x =3.05)  รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็  ( x =3.01)  และประชาชนพื้นถ่ิน

ชุมชนบา้นตะเพินค่ี ( x =3.00)   

15.  ประเด็นห้ามไม่ให้ส่งเสียงดงัหรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความเดือดร้อน

รําคาญให้บุคคลและสัตว ์ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติ  มีความสําคญัในระดบัปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชน      

พุเข็มสูงสุด  ( x =3.01)  รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก  ( x =2.97)  และ

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =2.97)    

16.  ประเด็นห้ามไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง ๆ ในท่ีท่ีอุทยานแห่งชาติไม่ได้

จดัไว  ้ ค่าเฉล่ียระดับการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมี

ความสําคญัในระดบัปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กสูงสุด             
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( x =3.28)  รองลงมา ได้แก่ ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม ( x =3.22) และประชาชนพ้ืนถ่ิน

ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =3.21)     

17.  ประเด็นห้ามท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้ 

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญั

ในระดับปานกลางของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กสูงสุด ( x =3.19)  

รองลงมา ได้แก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม ( x =3.18) และประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้น

ตะเพินค่ี ( x =3.08) 

18.  ประเดน็หา้มไม่ใหบุ้คคลใดทาํใหห้ลกัเขต ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ ของ 

อุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ี  เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ค่าเฉล่ียการรับรู้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาติ  มีความสําคัญในระดับปานกลางของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเป็น

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก สูงสุด  ( x =3.17)  รองลงมาค่าเฉล่ียในสัดส่วนท่ีเท่ากัน  

ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็  และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x =3.10) 

   เม่ือพิจารณารายละเอียดผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของผูใ้หข้อ้มูลซ่ึงเป็นประชาชนพื้นถ่ินทั้ง  3  ชุมชน

พื้นท่ี   พบวา่ 

 1. ประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลชุมชนบา้นพุเข็มมีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสําคญัในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนน

ค่าเฉล่ีย 3.03 สูงกว่าชุมชนพื้นท่ีอ่ืนๆ  เพียงเลก็นอ้ย  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายขอ้

กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ  พบว่า ประเด็นท่ีมีระดบัค่าคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าชุมชนพื้นท่ีอ่ืน เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ห้ามเขา้ไปดาํเนินกิจการ

ใดๆ  เพื่อหาผลประโยชน์  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ( x = 3.18)  ห้ามเก็บหา  

นาํออกไป  ทาํใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบักลว้ยไม ้ นํ้ าผึ้ง  คร่ัง  ถ่านไม ้ เปลือกไม ้ หรือ

มูลคา้งคาว ( x = 3.05 )  หา้มยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด หรือจุดดอกไมเ้พลิงในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ     

( x = 3.05 )  หา้มไม่ใหส่้งเสียงดงัหรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้บุคคล

และสัตว ์( x = 3.01)  ห้ามเก็บหา  นาํออกไป ทาํให้เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบัไม ้ ยางไม ้ 

นํ้ ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  ( x = 2.97)  และหา้มทาํดว้ยประการใดๆ  ใหดิ้น 

หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ หรือก่อใหเ้กิดอนัตราย  ( x = 2.84 ) 

2. ประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลชุมชนบา้นเขาเหลก็มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสําคญัในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนน

ค่าเฉล่ีย  3.02  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ
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จดัการอุทยานแห่งชาติ  พบว่า  ประเด็นท่ีมีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าชุมชนพ้ืนท่ีอ่ืน เรียงจากค่า

คะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  หา้มไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง ๆ ในท่ีท่ีอุทยานฯไม่ไดจ้ดั

ไว ้  ( x = 3.28 )  ห้ามยดึถือหรือถือครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x = 3.26 )  หา้มเปล่ียน                       

แปลงทางนํ้าหรือทาํใหน้ํ้ า ในลาํนํ้า  ลาํหว้ย  หนอง บึง  ท่วมหรือเหือดแหง้  ( x = 3.19 )  หา้มท้ิงส่ิง

ท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้  ( x = 3.19 )  หา้มไม่ใหบุ้คคลใดทาํใหห้ลกั

เขต ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ี  เสียหายหรือไร้ประโยชน์  ( x = 3.17 )       

หา้มเกบ็หรือทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัดอกไม ้ ใบไม ้ และผลไม ้ ( x = 2.90 )    หา้มนาํปศุสัตวเ์ขา้

มาปล่อยในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ( x = 2.90 )   และหา้มไม่ใหปิ้ดประกาศโฆษณาหรือขีดเขียนในท่ี   

ต่าง ๆ  ( x = 2.74 ) 

3. ประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลชุมชนบา้นตะเพินค่ีมีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสําคญัในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนน

ค่าเฉล่ีย 3.00 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติ  พบวา่ หา้มนาํสตัวอ์อกไป หรือทาํดว้ยประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว ์ 

( x = 3.31 ) ห้ามยึดถือหรือถือครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x = 3.26 ) ห้ามไม่ให้นาํ

เคร่ืองมือสําหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์เขา้ไปในพ้ืนท่ีอุทยาน เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจา้หนา้ท่ี  และปฏิบติัตามเง่ือนไข  ( x = 3.15 ) และห้ามปิดหรือทาํให้กีดขวางทางนํ้ าและทางบก  

( x = 3.10 )  

4. ประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลชุมชนบา้นพุเข็ม มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมาก  ไดแ้ก่  ประเดน็หา้มนาํสตัว์

ออกไป  หรือทาํดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตรายแก่สัตว ์( x = 3.30 )ส่วนประชาชนพื้นถ่ินผูใ้ห้

ขอ้มูลชุมชนบา้นเขาเหล็ก มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจัดการอุทยาน

แห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่  ประเด็นห้ามไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง ๆ ในท่ีท่ี

อุทยานฯไม่ไดจ้ดัไว ้  ( x = 3.28 )  และหา้มยดึถือหรือถือครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x = 

3.26 )  และประชาชนพื้นถ่ินผูใ้หข้อ้มูลชุมชนบา้นตะเพินค่ี  มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมาก  ไดแ้ก่  ประเด็นหา้มนาํสัตวอ์อกไป  

หรือทาํดว้ยประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว ์  ( x = 3.31 ) หา้มยดึถือหรือถือครองท่ีดินในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ( x = 3.26 )        
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ตารางท่ี 16 คะแนนค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของประชาชนพื้นถ่ินจาํแนกตามชุมชนพื้นท่ี  

(n=190) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติ 

ชุมชนพ้ืนท่ี 

รวม 

 

ระดบัการ

รับรู้ 

พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. หา้มยดึถือหรือถือครองท่ีดินใน

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

3.24 0.54 3.26 0.50 3.26 0.58 3.25 0.54 ปานกลาง 

2. หา้มเกบ็หา / นาํออกไป / ทาํให้

เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  

กบัไม ้ ยางไม ้ นํ้ามนัยาง  

นํ้ามนัสนและ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ   

2.97 0.51 2.87 0.52 2.86 0.54 2.91 0.52 ปานกลาง 

3. หา้มนาํสัตวอ์อกไป  หรือทาํดว้ย

ประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่

สัตว ์

3.30 0.52 3.31 0.47 3.24 0.49 3.28 0.49 มาก 

4. หา้มทาํดว้ยประการใดๆ  ใหดิ้น 

หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ 

หรือก่อใหเ้กิดอนัตราย 

2.84 0.54 2.79 0.52 2.83 0.56 2.83 0.54 ปานกลาง 

5. หา้มเปล่ียนแปลงทางนํ้าหรือทาํ

ใหน้ํ้า ในลาํนํ้า  ลาํหว้ย  หนอง 

บึง  ท่วมหรือเหือดแหง้ 

3.06 0.37 3.10 0.38 3.19 0.46 3.12 0.41 ปานกลาง 

6. หา้มปิดหรือทาํใหกี้ดขวางทาง

นํ้าและทางบก 

3.06 0.40 3.10 0.45 3.04 0.49 3.06 0.45 ปานกลาง 

7. หา้มเกบ็หา / นาํออกไป / ทาํให้

เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  

กบักลว้ยไม ้ นํ้ าผึ้ง  คร่ัง  ถ่านไม ้ 

เปลือกไม ้ หรือมูลคา้งคาว 

3.05 0.50 2.90 0.68 2.79 0.56 2.92 0.57 ปานกลาง 

8. หา้มเกบ็หรือทาํใหเ้กิดความ

เสียหายกบัดอกไม ้ ใบไม ้ และ

ผลไม ้

2.84 0.52 2.85 0.59 2.90 0.53 2.86 0.54 ปานกลาง 

9. หา้มนาํปศุสัตวเ์ขา้มาปล่อยใน

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

2.71 0.58 2.82 0.39 2.90 0.45 2.81 0.50 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 16 คะแนนค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของประชาชนพื้นถ่ินจาํแนกตามชุมชนพื้นท่ี (ต่อ) 

(n=190) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติ 

ชุมชนพ้ืนท่ี 

รวม 

 

ระดบัการ

รับรู้ 

พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

10. หา้มนาํยานพาหนะเขา้ออก

หรือขบัข่ียานพาหะนะในทางท่ี

ไม่ไดจ้ดัไว ้(เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี) 

3.04 0.41 2.90 0.38 2.99 0.46 2.99 0.42 ปานกลาง 

11. หา้มเขา้ไปดาํเนินกิจการใดๆ  

เพ่ือหาผลประโยชน์  (เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี) 

3.18 0.42 3.13 0.34 2.96 0.46 3.08 0.43 ปานกลาง 

12. หา้มปิดประกาศโฆษณา  หรือ

ขีดเขียนในท่ีต่าง ๆ 

2.58 0.57 2.67 0.53 2.74 0.53 2.66 0.55 ปานกลาง 

13. หา้มนาํเคร่ืองมือสาํหรับล่า

สัตวห์รือจบัสัตวเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ี

อุทยาน (เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต

จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี   และ

ปฏิบติัตามเง่ือนไข) 

3.14 0.50 3.15 0.37 3.10 0.45 3.13 0.45 ปานกลาง 

14. หา้มยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด 

หรือจุดดอกไมเ้พลิงในพ้ืนท่ี

อุทยานฯ 

3.05 0.55 3.00 0.51 3.01 0.57 3.03 0.55 ปานกลาง 

15. หา้มส่งเสียงดงัหรือมี

พฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความ

เดือดร้อนรําคาญใหบุ้คคลและ

สัตว ์

3.01 0.49 2.82 0.51 2.97 0.47 2.96 0.49 ปานกลาง 

16. หา้มท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง 

ๆ ในท่ีท่ีอุทยานฯไม่ไดจ้ดัไว ้

3.22 0.44 3.21 0.41 3.28 0.51 3.24 0.46 ปานกลาง 

17. หา้มท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะ

เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิง

ไหม ้

3.18 0.42 3.08 0.27 3.19 0.46 3.16 0.41 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 16 คะแนนค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของประชาชนพื้นถ่ินจาํแนกตามชุมชนพื้นท่ี (ต่อ) 

(n=190) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติ 

ชุมชนพ้ืนท่ี 

รวม 

 

ระดบัการ

รับรู้ 

พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

18. หา้มบุคคลใดทาํใหห้ลกัเขต 

ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ ของ

อุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ี  

เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ 

3.10 0.38 3.10 0.31 3.17 0.38 3.13 0.36 ปานกลาง 

รวม 3.03 0.48 3.00 0.45 3.02 0.50 3.02 0.26 ปานกลาง 

 

      ค่าคะแนนเฉล่ีย   หมายถึง 

      3.26 – 4.00 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัมาก 

      2.51 – 3.25 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัปานกลาง 

      1.76 – 2.50 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบันอ้ย 

       1.00 – 1.75 ไม่รับรู้และไม่ใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

   แห่งชาติเลย 

 2.3  การเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน 

 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจัดการ

อุทยานแห่งชาติระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และ ประประชาชนพ้ืนถ่ิน โดยใชก้ารวิเคราะห์

การเปรียบเทียบดว้ยสถิติ  t-test  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีรายละเอียดผลการวิจยัใน

ตารางท่ี 17   ดงัน้ี 

 ผลการทดสอบความแตกต่างการรับรู้ในขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัใน

การจัดการอุทยานแห่งชาติ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน พบว่า  

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินมีการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ
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จดัการอุทยานแห่งชาติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t= 19.663, p=0.000)  เม่ือพิจารณาราย

ประเด็น พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพ้ืนถ่ินมีการรับรู้ขอ้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  

จาํนวน 12 ประเดน็ และท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ประเดน็ โดยเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีการรับรู้ถึง

ระดบัความสําคญัของขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมากกว่า

หรือดีกวา่ประชาชนพื้นถ่ิน  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  13   

1. ประเด็นห้ามบุคคลยึดถือหรือถือครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ค่าเฉล่ีย

ระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติมากกวา่ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.83 และ x = 3.25  ตามลาํดบั) 

 2. ประเดน็หา้มบุคคลเปล่ียนแปลงทางนํ้าหรือทาํใหน้ํ้ า ในลาํนํ้ า ลาํหว้ย หนอง บึง     

ท่วมหรือเหือดแห้ง ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน     

( x = 3.73 และ x = 3.12  ตามลาํดบั) 

 3. ประเด็นหา้มบุคคลปิดหรือทาํใหกี้ดขวางทางนํ้ าและทางบก ค่าเฉล่ียระดบัการ

รับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

มากกวา่ค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.61 และ x = 3.06  ตามลาํดบั)   

 4. ประเด็นหา้มบุคคลเก็บหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัดอกไม ้ใบไม ้และผลไม ้ 

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.59 และ x = 2.86  

ตามลาํดบั)   

 5. ประเดน็หา้มบุคคลนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียานพาหะนะในทางท่ีไม่ได้

จดัไว ้ (เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี) ค่าเฉล่ียระดับการรับรู้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบั

ความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.50 และ x = 2.99 ตามลาํดบั)   

 6. ประเด็นหา้มบุคคลเขา้ไปดาํเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ (เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี)  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดับความการรับรู้ของ

ประชาชนพื้นถ่ิน  ( x = 3.63 และ x = 3.08  ตามลาํดบั) 
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 7. ประเด็นหา้มบุคคลไม่ใหน้าํเคร่ืองมือสาํหรับล่าสัตวห์รือจบัสัตวเ์ขา้ไปในพื้นท่ี

อุทยาน (เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และปฏิบติัตามเง่ือนไข) ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้

กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจัดการอุทยานแห่งชาติของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

มากกวา่ค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน  ( x = 3.68 และ x = 3.13  ตามลาํดบั) 

 8. ประเด็นห้ามบุคคลไม่ให้ส่งเสียงดงัหรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน สร้างความ

เดือดร้อนรําคาญใหบุ้คคลและสัตว ์  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดับความการรับรู้ของ

ประชาชนพื้นถ่ิน  ( x = 3.66 และ x = 2.96  ตามลาํดบั) 

 9. ประเด็นหา้มบุคคลท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้ 

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.72 และ x = 3.16  

ตามลาํดบั) 

 10. ประเด็นห้ามบุคคลไม่ให้บุคคลใดทาํให้หลกัเขต ป้ายหรือเคร่ืองหมายต่างๆ 

ของอุทยานแห่งชาติเคล่ือนท่ี  เสียหาย หรือไร้ประโยชน์  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบั

ความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน  ( x = 3.63 และ x = 3.13  ตามลาํดบั) 

 11. ประเด็นห้ามบุคคลเก็บหา นาํออกไป ทาํใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ กบั

ไม ้ ยางไม ้ นํ้ ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและ

แนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ีย

ระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.7 และ x = 2.91  ตามลาํดบั) 

 12. ประเด็นห้ามบุคคลนาํปศุสัตวเ์ขา้มาปล่อยในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  ค่าเฉล่ีย

ระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพ้ืนถ่ิน ( x = 3. 65  และ x = 2.81  

ตามลาํดบั) 

 13. ประเดน็หา้มบุคคลยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด หรือจุดดอกไมเ้พลิงในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของ

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.70 และ 

x = 3.03  ตามลาํดบั) 
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  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติใหค้วามสาํคญักบัขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัใน

การจดัการอุทยานแห่งชาติในทิศทางท่ีสูงกว่าหรือดีกว่าประชาชนพ้ืนถ่ิน  เน่ืองจากสถานภาพทาง

อาชีพและบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผู ้

กาํกบัและควบคุมดูแล  ยดึหลกัการปฏิบติังานตามกฎหมายท่ีเป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบติั

ซ่ึงบงัคบัใชเ้พื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงการ

ตีความขอ้กฎหมายท่ีแตกต่างกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินเกิดจาก

ความแตกต่างในการรับรู้และมุมมองท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบหรือขอบเขตหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั  

อีกทั้งความคิด  ค่านิยม  และวิถีชีวิตท่ีไม่สอดคลอ้งกนัมีผลให้การรับรู้ระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินแตกต่างกนั 

   นอกจากน้ีจากผลการทดสอบความแตกต่างการรับรู้ในขอ้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ  ระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้น

ถ่ินพบประเดน็ท่ีไม่มีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ดงัน้ี 

1. ประเดน็หา้มบุคคลนาํสัตวอ์อกไป หรือทาํดว้ยประการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่

สัตว์ค่าเฉล่ียระดับการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของ

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.71 และ 

x = 3.28  ตามลาํดบั) 

2. ประเด็นห้ามบุคคลทาํดว้ยประการใดๆ ให้ดิน หิน กรวด ทราย เส่ือมสภาพ 

หรือก่อใหเ้กิดอนัตราย ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน     

( x = 3.69 และ x = 2.83  ตามลาํดบั) 

3. ประเด็นห้ามบุคคลเก็บหา นาํออกไป ทาํให้เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบั

กลว้ยไม ้ นํ้ าผึ้ง  คร่ัง  ถ่านไม ้ เปลือกไม ้ หรือมูลคา้งคาว  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนว

ทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบั

ความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน  ( x = 3.69 และ x = 2.92  ตามลาํดบั) 

4. ประเด็นห้ามไม่ให้บุคคลปิดประกาศโฆษณา  หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ ค่าเฉล่ีย

ระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน ( x = 3.52 และ x = 2.66 

ตามลาํดบั) 
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5. ประเด็นห้ามบุคคลห้ามไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่างๆ ในท่ีท่ีอุทยาน

แห่งชาติไม่ไดจ้ดัไว ้  ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมากกว่าค่าเฉล่ียระดบัความการรับรู้ของประชาชนพื้นถ่ิน                    

( x = 3.69 และ x = 3.24 ตามลาํดบั) 

 การรับรู้ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ  ระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน ในประเด็นท่ีไม่แตกต่างกนัเกิดจากความคิดของ

บุคคล 2 กลุ่ม ท่ีมีต่อขอ้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า

และมีความสาํคญั  นอกจากน้ีวิถีประชาซ่ึงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีประชาชนพื้น

ถ่ินยึดถือปฏิบติักนัมาจนเคยชินเป็นนิสัยจนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าท่ี  และเป็นมาตรฐานในการ

ดาํเนินชีวิตของประชาชนพื้นถ่ินส่งผลใหก้ารรับรู้ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติในประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความแตกต่างกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

 

ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน 

(n=356) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติ 

สถานะ 

t p 

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

(n1=166) 

ประชาชน 

พ้ืนถ่ิน   

(n2=190) 

x  SD x  SD 

1. หา้มยดึถือหรือถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ 

3.83 0.38 3.25 0.54 11.62 0.000 

2. หา้มเกบ็หา / นาํออกไป / ทาํใหเ้ป็น

อนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบัไม ้ ยางไม ้ 

นํ้ามนัยาง  นํ้ ามนัสนและ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ   

3.72 0.45 2.91 0.52 15.62 0.039 

3. หา้มสัตวอ์อกไป  หรือทาํดว้ยประการ

ใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว ์

3.71 0.46 3.28 0.49  8.53                                                                    0.351 

4. หา้มทาํดว้ยประการใดๆ  ใหดิ้น หิน 

กรวด ทราย เส่ือมสภาพ หรือก่อใหเ้กิด

อนัตราย 

3.69 0.46 2.83 0.54 16.12 0.578 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน (ต่อ) 

(n=356) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติ 

สถานะ 

t p 

เจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ 

(n1=166) 

ประชาชน 

พ้ืนถ่ิน   

(n2=190) 

x  SD x  SD 

5. หา้มเปล่ียนแปลงทางนํ้าหรือทาํใหน้ํ้ า ใน

ลาํนํ้า  ลาํหว้ย  หนอง บึง  ท่วมหรือเหือด

แหง้ 

3.73 0.44 3.12 0.41 13.47 0.000 

6. หา้มปิดหรือทาํใหกี้ดขวางทางนํ้าและทาง

บก 

3.61 0.49 3.06 0.45 11.09 0.000 

7. หา้มเกบ็หา / นาํออกไป / ทาํใหเ้ป็น

อนัตรายหรือเส่ือมสภาพ  กบักลว้ยไม ้ 

นํ้าผึ้ง  คร่ัง  ถ่านไม ้ เปลือกไม ้ หรือมูล

คา้งคาว 

3.69 0.46 2.92 0.57 13.87 0.077 

8. หา้มเกบ็หรือทาํใหเ้กิดความเสียหายกบั

ดอกไม ้ ใบไม ้ และผลไม ้

3.59 0.51 2.86 0.54 13.16 0.000 

9. หา้มนาํปศุสัตวเ์ขา้มาปล่อยในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ 

3.65 0.50 2.81 0.50 15.82 0.010 

10. หา้มนาํยานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียาน

พาหะนะในทางท่ีไม่ไดจ้ดัไว ้ (เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี) 

3.50 0.51 2.99 0.42 10.14 0.000 

11. หา้มเขา้ไปดาํเนินกิจการใดๆ  เพ่ือหา

ผลประโยชน์  (เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก

พนกังานเจา้หนา้ท่ี) 

3.63 0.50 3.08 0.43 11.09 0.000 

12. หา้มปิดประกาศโฆษณา  หรือขีดเขียน

ในท่ีต่าง ๆ 

3.52 0.53 2.66 0.55 15.18 0.545 

13. หา้มนาํเคร่ืองมือสาํหรับล่าสัตวห์รือจบั

สัตวเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ีอุทยาน (เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี   และ

ปฏิบติัตามเง่ือนไข) 

3.68 0.47 3.13 0.45 11.31 0.000 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน (ต่อ) 

(n=356) 

ขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการ

จดัการอุทยานแห่งชาติ 

สถานะ 

t p 

เจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ 

(n1=166) 

ประชาชน 

พ้ืนถ่ิน   

(n2=190) 

x  SD x  SD 

14. หา้มยงิปืน ทาํใหเ้กิดระเบิด หรือจุด

ดอกไมเ้พลิงในพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

3.70 0.46 3.03 0.55 12.72 0.002 

15. หา้มส่งเสียงดงัหรือมีพฤติกรรมท่ีรบกวน 

สร้างความเดือดร้อนรําคาญใหบุ้คคลและ

สัตว ์

3.66 0.48 2.96 0.49 13.60 0.000 

16. หา้มท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง ๆ ในท่ีท่ี

อุทยานฯไม่ไดจ้ดัไว ้

3.69 0.46 3.24 0.46 9.28 0.089 

17. หา้มท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็น

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้

3.72 0.47 3.16 0.41 11.825 0.000 

18. หา้มบุคคลใดทาํใหห้ลกัเขต ป้ายหรือ

เคร่ืองหมายต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ

เคล่ือนท่ี  เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ 

3.63 0.50 3.13 0.36 10.849 0.000 

รวม 3.67 0.35 3.02 0.26 19.663 0.000 

 

    ค่าคะแนนเฉล่ีย   หมายถึง 

       3.26 – 4.0 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัมาก 

       2.51 – 3.25 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัปานกลาง 

       1.76 – 2.50 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบันอ้ย 

        1.00 – 1.75 ไม่รับรู้และไม่ใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

   แห่งชาติเลย 
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ตอนที่  3  กระบวนทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติ  

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 การนาํเสนอผลการวิจยัในตอนท่ี 3  เป็นการนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั      

ขอ้ท่ี 3  ท่ีระบุว่า  เพื่อศึกษากระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทยของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและ 

ประชาชนพื้นถ่ิน ท่ีมีการตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ในตารางท่ี  18 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ผลการวิจยักระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวฒันธรรม  

มิติการจดัการ และมิติการมีส่วนร่วม ตวัช้ีวดัทั้ง 4 มิติ ผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้ความเก่ียวกบักระบวนทศัน์

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ซ่ึงมีทั้งขอ้ความท่ีเป็นบวกและขอ้ความท่ีเป็นลบ   

แต่ละขอ้ความมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบว่า “เห็นดว้ยอยา่งยิง่” “เห็นดว้ย” “เห็นดว้ยบางส่วน” และ“ไม่

เห็นดว้ย” โดยขอ้ความท่ีเป็นบวก กาํหนดคะแนนเป็น  4 3 2 1 ส่วนขอ้ความท่ีเป็นลบ กาํหนด

คะแนนเป็น 1 2 3 4 ตามลาํดบั และใหผู้ใ้หข้อ้มูลเลือกตอบตามการคิดวิเคราะห์ของตนเอง จากนั้น

นาํคะแนนคาํตอบทั้งหมดของผูม้าใหข้อ้มูลมาคาํนวณค่าคะแนนเฉล่ียเพื่ออธิบายระดบัความถูกตอ้ง

ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการเคารพความหลากหลายทางชีวภาพในมิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเกณฑก์ารแปลผล  ดงัน้ี 

  ช่วงคะแนนเฉล่ีย    หมายถึง 

  3.26 - 4.00  ผูใ้หข้อ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการ  

   ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด 

       2.51 - 3.25                ผูใ้หข้อ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิง 

   นิเวศบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งปานกลาง 

       1.76 - 2.50                ผูใ้หข้อ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิง 

   นิเวศบนฐานชุมชน  ท่ีถูกตอ้งนอ้ย 

        1.00 - 1.75                ผูใ้ห้ขอ้มูลมีกระบวนทศัน์ท่ีไม่ถูกตอ้งต่อการจดัการการ

    ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

 3.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิจัย เ ก่ียวกับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ              

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ในภาพรวม พบว่า เจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 3 อุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง ( x = 2.89) และ

เม่ือพิจารณากระบวนทศัน์ของเจา้หน้าท่ีในแต่ละอุทยานแห่งชาติแลว้ พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยาน
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แห่งชาติ ทั้ง 3 อุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน

เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางเท่านั้น โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานและเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปาน

กลางท่ีเท่ากนั ( x = 2.90 ) ส่วนเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งตํ่ากว่า

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 พื้นท่ีท่ีระบุมาขา้งตน้ ( x = 2.87) 

    

ตารางท่ี 18 คะแนนเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ของเจา้หนา้ท่ีจาํแนกตามพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติ     

(n=166) 

    กระบวนทศัน์การจดัการ       

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

บนฐานชุมชน 

อุทยานแห่งชาติ 

รวม 
f p 

แก่งกระจาน 

(n1=121) 

พเุตย 

(n2=18) 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2.87 0.23 2.88 0.20 2.87 0.19 2.87 0.22 0.01 0.99 

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม   3.00 0.21 2.88 0.13 2.92 0.15 2.97 0.20 3.79 0.03 

3. มิติการจดัการ   2.94 0.21 2.91 0.14 2.95 0.17 2.94 0.20 0.30 0.74 

4. มิติการมีส่วนร่วม    2.77 0.27 2.80 0.12 2.86 0.23 2.79 0.25 1.28 0.29 

รวม 2.90 0.15 2.87 0.11 2.90 0.15 2.89 0.15 0.34 7.12 

 

  เม่ือวิเคราะห์กระบวนทัศน์เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเก่ียวกับการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  ในมิติต่างๆ พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งระดบัปานกลางในทุกมิติ  โดยท่ีมิติทรัพยากรวฒันธรรมมีระดบั

ความถูกตอ้งสูงสุด ( x = 2.97) รองลงมา  คือ มิติการจดัการ ( x = 2.94) มิติทรัพยากรธรรมชาติ ( x = 

2.87)  และมิติการมีส่วนร่วม ( x = 2.79) อยู่ในลาํดับน้อยท่ีสุดโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี

รายละเอียดตามรายมิติ  ดงัต่อไปน้ี 

  1. กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติทรัพยากร

วฒันธรรม  ผลการวิจยัในตารางท่ี 18 พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางสูงท่ีสุด ( x = 3.00)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x = 2.92) และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย ( x = 2.88) 

  เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ  มิติ

ทรัพยากรวฒันธรรมดว้ย  F-test  พบว่า  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  

และเม่ือเปรียบเทียบดว้ยวิธีการ LSD ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 15 พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในมิติทรัพยากรวฒันธรรมธรรมในระดบัท่ีแตกต่าง

จากเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

ตารางท่ี 19 ระดบัค่าเฉล่ียของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชน มิติ

ทรัพยากรวฒันธรรมของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  จาํแนกตามสังกดัอุทยานแห่งชาติ              

ดว้ยวิธีการ LSD 

 

การเปรียบเทียบระหวา่ง 
ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย 

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐาน 

p 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  กบั อุทยานแห่งชาติพเุตย 0.1167* 0.04984 0.20 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  กบั อุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ 

0.0753 0.0420 0.75 

อุทยานแห่งชาติพเุตย  กบั  อุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

-0.0414 0.0600 0.491 

*p < 0.05 

  เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติทรัพยากรวฒันธรรม พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด             

5 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.26 - 4.00  ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติเห็นวา่ การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สามารถกระตุน้ใหป้ระชาชนพ้ืนถ่ินช่วยกนั

ฟ้ืนฟูและอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน ( x = 3.36) และสามารถส่งเสริมใหค้นในชุมชนกลบัมาอนุรักษ์

พืชสมุนไพรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไวบ้ริการนักท่องเท่ียว ( x = 3.33) เพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิต

อาหารปลอดภยั แต่ทั้งน้ีประชาชนพื้นถ่ินตอ้งให้กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นเพียงรายไดเ้สริมของ

ชุมชนเท่านั้น โดยทาํอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  ( x = 3.32)  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่า
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การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสามารถส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม  สร้างกิจกรรมเสริมการ

ท่องเท่ียวจากวิถีชีวิตและอาชีพ  กระตุน้ให้ชุมชนภาคภูมิใจร่วมกนัอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของ

ชุมชนตวัเอง   

  นอกจากน้ีผลการวิจยั พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใน

ระดบันอ้ยจาํนวน 3 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.76-2.50 ซ่ึงขอ้ความท่ี

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าเม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน คนในชุมชนสามารถนํา

ศิลปวฒันธรรมมาส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว            

( x = 2.19) ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมองขา้มฐานทรัพยากรของชุมชนในเร่ือง

วฒันธรรม  เพราะบางพื้นท่ีวิจยัยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน โดยมองว่า

ในชุมชนไม่มีศิลปวฒันธรรมท่ีสามารถนาํมาส่งเสริมการท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติมีความคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่สาเหตุท่ีส่งผลให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน

เปล่ียนแปลงค่านิยมทางการแต่งกาย  และการบริโภควตัถุนิยมต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ( x = 2.19) ทั้งน้ี

กระบวนทศัน์หรือฐานคิดของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าเม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน

ย่อมมีการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นชุมชนอย่างแน่นอน  แต่เม่ือมีการ

ท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน ประชาชนพื้นถ่ินควรส่งเสริมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม  

การละเล่นพื้นบา้น  หรือการแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ชุมชนไวต้อ้นรับ

นกัท่องเท่ียว  ( x = 2.33) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าบางพื้นท่ีชุมชนไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

กิจกรรมทางวฒันธรรม  เพราะพื้นท่ีตั้งของชุมชนอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ  ควรใหค้วามสาํคญักบั

ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติจะเหมาะสมกวา่               
  2. กระบวนทัศน์การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการจัดการ  

ผลการวิจยัในตารางท่ี 18 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์มี

กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางสูงท่ีสุด  ( x = 2.95)  รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน  ( x = 2.94)  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x = 2.91) 

 เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทศัน์ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ มิติการ

จดัการดว้ย  F-test  พบวา่  ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

มิติการจดัการ พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด

เพียง 1 ขอ้ความ ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.26 - 4.00  ไดแ้ก่  การบริการอาหารในกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถนาํสตัวป่์ามาประกอบอาหารใหน้กัท่องเท่ียว
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เพ่ือสร้างจุดขายให้แตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนไดอ้ย่างเด็ดขาด ( x =3.44) เน่ืองจากกิจการการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้งเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้นักท่องเท่ียวรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไมแ้ละสัตวป่์า  นอกจากน้ี

ผลการวิจยั  พบว่า  เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดับน้อยจาํนวน  2   

ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.76-2.50 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่า

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืชควรงดการพฒันาท่ีพกัแรม  แต่ควรสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้เป็นธุรกิจของคนในชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ  เกิดการกระจายประโยชน์

ไปสู่ทอ้งถ่ิน  ( x = 2.08)  เป็นขอ้ความท่ีผูใ้หข้อ้มูลซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมองว่าชุมชนไม่

สามารถดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจการท่องเท่ียวได ้ เน่ืองจากติดขดักบัขอ้กฎหมายท่ียงัไม่เอ้ืออาํนวย  

หรือเปิดช่องว่างให้ประชาชนพื้นถ่ินสามารถดาํเนินกิจการได ้ อีกทั้งหากงดการพฒันาท่ีพกัแรม

โดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติในพื้นท่ี  จะส่งผลถึงการขาดรายไดท่ี้จะสามารถนาํมาพฒันาพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาตินั้นๆได ้ 

 3. ก ร ะ บ ว น ทัศ น์ ก า ร จั ด ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ บ น ฐ า น ชุ ม ช น มิ ติ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการวิจยัในตารางท่ี 18 พบวา่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตยมีกระบวนทศัน์

ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางสูงท่ีสุด ( x = 2.87) รองลงมาในสดัส่วนท่ีเท่ากนั ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน  และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ( x = 2.87)  

  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้า ท่ี อุทยานแห่งชาติ                      

มิติทรัพยากรธรรมชาติดว้ย f-test พบวา่  ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด 7 ขอ้ความ 

โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.26 - 4.00 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยชุมชน  ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งช่วยกนัเป็นหู เป็นตาให้กบั

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  เร่ืองการบุกรุกและทาํลายป่า มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.54)  รองลงมา

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นวา่ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งร่วมมือกนัใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ นั่นหมายถึงเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทัศน์การจัดการ

ท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้ความสาํคญักบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเป็นสาํคญั นอกจากน้ีผลการวิจยั  

พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบันอ้ยจาํนวน 5 ขอ้ความ โดยทุก

ขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.76-2.50 ซ่ึงขอ้ความท่ีเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่า

ประชาชนพื้นถ่ินสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวไดไ้ม่เฉพาะเขตบริการหรือบริเวณท่ีทาง

อุทยานแห่งชาติกาํหนดไวเ้ท่านั้น แต่สามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียวไดใ้นเขตพ้ืนท่ีการพกัผอ่น
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ศึกษาหาความรู้ และเขตกิจกรรมพิเศษได ้เป็นขอ้ความท่ีค่าคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x = 1.76) อีกทั้ง

เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าการนาํทางนักท่องเท่ียวเพ่ือเดินป่าศึกษาความหลากหลายของ

ธรรมชาติ การส่องสตัว ์การชมนก การเท่ียวชมถํ้า และนํ้าตกในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ไม่จาํเป็นตอ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนําทางเท่านั้ น แต่ประชาชนชนพ้ืนถ่ินสามารถให้ความปลอดภัยแก่

นกัท่องเท่ียวและเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งได ้ ( x = 1.82) จากขอ้ความ

ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์หรือแนวความคิดมองเร่ืองการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติในเชิงทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ

และเห็นว่าประชาชนพื้นถ่ินไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรตาม

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.2504   

  4.  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการมีส่วนร่วม  

ผลการวิจยัในตารางท่ี 18 พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์มีกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกตอ้งในระดบัปานกลางสูงท่ีสุด ( x = 2.86) รองลงมา ไดแ้ก่  เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย      

( x = 2.80)  และเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ( x = 2.77) 

 เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทศัน์ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ มิติการมี

ส่วนร่วมดว้ย  F-test  พบวา่  ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติการมีส่วนร่วม พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ขั้นการวางแผนท่ีถูกตอ้งระดบั

ปานกลาง  3 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.25  ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าประชาชนพื้นถ่ินมีอาํนาจในการตดัสินใจดาํเนินการเก่ียวกบัการ

จัดการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกับอุทยานแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนตาํบล  และ 

ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวดว้ยวิธีการพดูคุย  เสวนา และปรึกษาหารือ ( x =3.11) เพื่อร่วมกนัระดมความ

คิดเห็นมีขอ้สรุปเป็นฉันทามติพร้อมท่ีจะเดินหน้าดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างมีทิศทางท่ี

ถูกตอ้ง  อีกทั้งการวางแผนดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  คนในชุมชนตอ้งทาํงาน

ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดทิศทางในการทาํงาน        

( x =3.08) เพื่อความถูกตอ้งในการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนและการดาํเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้งมีการประเมินความพร้อม  ศกัยภาพของชุมชน  ประโยชน์ท่ี

ชุมชนจะไดรั้บ  รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัชุมชน  โดยคนในชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ  และ

มีอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงานพี่เล้ียง  ( x =3.08) เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาหรือความผดิพลาดท่ี

จะเกิดข้ึนตามมา 
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 สําหรับขั้นการดาํเนินงานเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งระดบั

ปานกลาง  4  ขอ้ความ  โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.51 - 3.25  ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็น

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่า  การตอ้นรับนักท่องเท่ียวตลอดถึงการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ          

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  ตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ไปยงั

สมาชิกของชุมชน ทุกกลุ่ม  ( x =3.16)  เพื่อลดความขดัแยง้  เสริมสร้างความสามคัคี  เพราะการเปิด

โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวของประชาชนพื้นถ่ินอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึงสามารถ

กระจายรายไดเ้สริมสร้างคุณภาพชีวิต นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่าประชาชนพื้นถ่ิน

ตอ้งได้รับการอบรมเสริมสร้างทกัษะและองค์ความรู้ต่างๆ  ท่ีตอ้งใช้ในการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียว  ( x =3.13)  เพื่อให้ประชาชนพื้นถ่ินสามารถดาํเนินกิจกรรมกิจกรรมการท่องเท่ียวได้

อยา่งถูกตอ้งและสร้างความมัน่ใจในการดาํเนินงานได ้  

 ส่วนขั้นการติดตามและประเมินผลเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทัศน์

ถูกตอ้งระดบัปานกลาง 2 ขอ้ความ ไดแ้ก่ การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจะตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากคนในชุมชนทุกคน ดว้ยความความสามคัคี และไม่มีความความ

ขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ( x =3.18)  เพราะหน่ึงในตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการจดักิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  คือ  ความรัก  ความสามคัคีของประชาชนพ้ืนถ่ินทุกคน และ

กิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และยินยอมท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงทาํลายป่าไมแ้ละระบบนิเวศ           

( x =3.13) เป็นการพึ่งพิงอาศยัร่วมกนัระหวา่งคนและทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 ลาํดบัสุดทา้ยขั้นการแบ่งปันผลประโยชน์ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวน

ทศัน์ถูกตอ้งระดบัปานกลาง 4 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.25          

ซ่ึงผู ้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นว่า การกําหนดวิธีการจัดสรรส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้งไดรั้บการยอมรับจากคน

ในชุมชน ( x =3.18) เพื่อใชเ้ป็นมติในการกาํหนดราคาท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว  และสามารถ

นาํรายไดท่ี้เกิดข้ึนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง นอกจากน้ีรายไดส่้วนหน่ึงท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ชุมชนสามารถคืนผลประโยชน์สู่กิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน

พื้นท่ี  ( x =3.17) เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นตน้ทุนสําคญัของวิถีการดาํเนินวิถีชีวิตประจาํวนั

ของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชนและกิจกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ีตอ้งมีการจดัสรรผลประโยชน์จาก

การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว นาํมาพฒันาพื้นท่ีส่วนรวมและส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐานของ

ชุมชน  ( x =3.16)  เพราะการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ส่ิงสําคญัคือการ
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รวมกนัเป็นกลุ่ม ไม่ใช่กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นปัจเจกชน ส่วนหน่ึงของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บตอ้งคืน

กลบัสู่ชุมชน เพื่อนาํรายไดก้ลบัมาพฒันาและทะนุบาํรุงใหชุ้มชนน่าอยู ่พร้อมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

 จะเห็นไดว้่าเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติผูท่ี้ให้ขอ้มูลมีกระบวนทศัน์การจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนถูกตอ้งระดบัปานกลางในทุกมิติท่ีทาํการศึกษา โดยส่วนใหญ่เห็น

วา่หากมีการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งให้

ความสําคญัในเร่ืองการจดัการการใชท้รัพยากรในพื้นท่ี จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง  3  พื้นท่ี  สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  มิติทรัพยากรวฒันธรรม  พบค่าความแตกต่างทางสถิติของกระบวนทศัน์ ดว้ย

พื้นท่ีวิจยัทั้ง 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นพุเขม็ ชุมชนบา้นเขาเหลก็ และชุมชนบา้นตะเพินค่ี  มีกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุและลกัษณะวิถีการดาํเนินชีวิตของประชาชนพื้นถ่ินท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  ไดแ้ก่  

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  และชุมชนบา้น

ตะเพินค่ี  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง อาศยักลางพื้นท่ีป่าเขาท่ีหอ้มลอ้ม

ด้วยธรรมชาติ  มีวฒันธรรมดั้ งเดิมเป็นของตวัเองท่ีสืบทอดกันมา  แต่ชุมชนบา้นพุเข็ม  พื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เป็นชุมชนท่ีมีประชาชนพื้นถ่ินเป็นคนไทยอพยพมาจากต่างพื้นท่ี 

หลายจงัหวดั  ตั้งรกรากบริเวณริมเข่ือนแก่งกระจาน ก่อนประกาศพื้นท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ  โดย

ประชาชนพื้นถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และประมงพ้ืนบา้นเป็นหลกั  ซ่ึงจาก

การศึกษาไม่พบวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน  มีแต่วิถีชีวิตท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่  ดว้ย

การพึ่งพิงป่าและสายนํ้าในเข่ือนเป็นหลกั 

 2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการจัดการ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ               

ผลการศึกษา  พบว่า  เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติยงัขาดความไวใ้จและมัน่ใจต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียวของประชาชนพื้นถ่ิน  เพราะการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยชุมชนมีความเก่ียวขอ้งและ

ผกูพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  อีกทั้งยงัไม่มีขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในเร่ือง

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่เอ้ือต่อการสนบัสนุนการ

ดาํเนินกิจกรรมเป็นธุรกิจชุมชน ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติในพ้ืนท่ีไม่มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริม

ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่า การจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติยงัมีความทบัซอ้นกนัระหว่างอุทยานแห่งชาติและชุมชนทั้งในเร่ืองท่ีพกัแรมและกิจกรรม

นาํเท่ียว 

  3.  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ในมิติทรัพยากรธรรมชาติไม่แตกต่าง

กนั  ดว้ยภารกิจหลกัของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ คือการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผล
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ให้มีฐานคิดในเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติท่ี

ใกลเ้คียงกนั   

  4. เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ในมิติการมีส่วนร่วมในลาํดบัท่ีนอ้ย

ท่ีสุดและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่พบค่าความแตกต่างทางสถิติ ดว้ยการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหว่างอุทยานแห่งชาติซ่ึงเป็น

ฐานะหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีตามกฎหมายและประชาชนพ้ืนถ่ินผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ตั้ ง

บา้นเรือน ดงันั้นการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วมของบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็น  

หากแต่กระบวนทัศน์หรือฐานคิดของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมองว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผูท่ี้

ควบคุมดูแลและไม่มีภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ไปทาํงานร่วมกบัประชาชนพื้นถ่ินในเร่ืองการ

จดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้งเป็นหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชน  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐเป็นเพียงผูก้าํกบัดูแลใหป้ระชาชนพื้นถ่ินดาํเนินกิจกรรมใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

  กระบวนทัศน์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเป็นส่ิงสะทอ้นความคิดต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติการจดัการ และมิติการมีส่วน

ร่วม  ในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยผา่นความคิดประสบการณ์ และหนา้ท่ีการทาํงาน ดงันั้นผลการวิจยั

ท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงทศันะหรือความคิดท่ีเกิดข้ึนจากเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติผูท่ี้ให้ขอ้มูลกลุ่มหน่ึง  

ซ่ึงเม่ือระยะเวลาผ่านไปกระบวนทศัน์สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรม  สามารถส่งผลให้กระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเคล่ือนตวัไปสู่กระบวน

ทศัน์ใหม่ได ้  

 3.2 ผลการวิจยัเก่ียวกบักระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนของประชาชนพื้นถ่ิน ในภาพรวม พบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกตอ้งในระดับปานกลาง ( x = 2.87) และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละพื้นท่ีชุมชน พบว่า  

ประชาชนพื้นถ่ิน  ผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 3 ชุมชน  มีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง โดยท่ีประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้น

เขาเหลก็มีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งระดบัปานกลางสูงท่ีสุด  ( x = 2.89 ) รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้น

ถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x = 2.87) และลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่  ชุมชนบา้นพเุขม็  ( x = 2.84 ) 
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ตารางท่ี 20 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติภาคตะวนัตกของประเทศไทย ของประชาชนพื้นถ่ิน      

(n=190) 

    กระบวนทศัน์การ

จดัการ       การท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ 

บนฐานชุมชน 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม 
f p 

พเุขม็ 

 (n1=79) 

ตะเพินค่ี 

 (n2=39) 

เขาเหลก็ 

 (n3=72) 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2.85 0.17 2.89 .017 2.80 0.19 2.84 0.18 3.39 0.04 

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม   2.93 0.18 2.96 0.19 2.99 0.19 2.96 0.19 1.69 0.19 

3. มิติการจดัการ   2.73 0.16 2.77 0.16 2.84 0.18 2.78 0.18 7.34 0.00 

4. มิติการมีส่วนร่วม    2.86 0.14 2.90 0.16 2.95 0.17 2.90 0.16 7.26 0.00 

รวม 2.84 0.13 2.88 0.13 2.89 0.14 2.87 0.13 2.94 0.06 

 

         ค่าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง 

       3.26 – 4.00 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัมาก 

       2.51 – 3.25 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบัปานกลาง 

       1.76 – 2.50 รับรู้และใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน 

   แห่งชาติระดบันอ้ย 

       1.00 – 1.75 ไม่รับรู้และไม่ใหค้วามสาํคญักฎหมายและนโยบายอุทยาน

   แห่งชาติเลย 

  เม่ือวิเคราะห์กระบวนทศัน์ของประชาชนพ้ืนถ่ินเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ในมิติต่างๆ  พบวา่   

  ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งปานกลางในทุกมิติ โดยท่ีมิติทรัพยากร

วฒันธรรมมีระดบัความถูกตอ้งสูงสุด ( x = 2.96) รองลงมา คือ มิติการมีส่วนร่วม ( x = 2.90) มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ( x = 2.84) และมิติการจดัการ ( x = 2.79) อยู่ในลาํดบัน้อยท่ีสุด โดยผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดตามรายมิติ  ดงัต่อไปน้ี 

   1. กระบวนทัศน์การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติทรัพยากร

วฒันธรรม  ผลการวิจยัในตารางท่ี  19 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็
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มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางสูงท่ีสุด ( x = 2.99) รองลงมา ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นตะเพิน

ค่ี  ( x = 2.96)  และชุมชนบา้นพเุขม็  ( x = 2.80)   

  เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทัศน์ของประชาชนพื้นถ่ิน มิติทรัพยากร

วฒันธรรมดว้ยสถิติ  F-test  พบวา่  ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

  เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติทรัพยากรวฒันธรรม พบว่า ประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งระดบัมากท่ีสุด  1  

ขอ้ความ  โดยขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.26 - 4.00  ซ่ึงประชาชนพื้นถ่ินผูใ้หข้อ้มูลเห็นว่า

คนในชุมชนควรตระหนกัในคุณค่าของวิถีชีวิตตนเองและ ให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวฒันธรรม

บนพื้นท่ีโดยไม่มีการดดัแปลงใดๆ  ( x = 3.29) เพราะการเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของตวัเอง  จะทาํให้

นักท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้อย่างเขา้ใจและเขา้ถึงอตัลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของชุมชน  สามารถสร้างความ

ภาคภูมิใจให้กบัคนในชุมชน  นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า  ประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกตอ้งปานกลาง  15  ขอ้ความ  โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.51 - 3.25   ประชาชน

พื้นถ่ินท่ีให้ขอ้มูลเห็นว่าการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนกลบัมา

อนุรักษพ์ืชสมุนไพรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว  ( x = 3.24)  เพราะการเกษตรถือ

เป็นรากเหงา้ของชุมชนชนบท  พืชผกัประจาํถ่ินสามารถนาํมาเป็นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ี

สามารถสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชน  และชุมชนยงัสามารถผลิตวตัถุดิบเพ่ือการบริโภครองรับการ

ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยทรัพยากรอาหารปลอดภยั  นอกจากน้ีประชาชนพื้นถ่ินผูใ้หข้อ้มูลเห็นว่า

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทําให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสได้พบเห็นและเรียนรู้เก่ียวกับ

วฒันธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ( x = 3.22)  ก่อให้เกิดการสืบสานวฒันธรรม  

ประเพณี  และวิถีชีวิตของทอ้งถ่ิน  อนันาํมาสู่ความหวงแหนและจิตสาํนึกในการอนุรักษ ์ และเป็น

เสน่ห์ของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนในอีกมุมมองหน่ึง นอกจากน้ีผลการวิจยั พบวา่ ประชาชนพื้น

ถ่ินผูใ้ห้ขอ้มูลมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งระดบัน้อย 2 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ีย

ระหว่าง  1.76 - 2.50  เห็นว่าควรส่งเสริมกิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรม  การละเล่นพ้ืนบา้น  

หรือการแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนไว้ต้อนรับนักท่องเท่ียว                

( x =1.89)  ทั้งน้ีพื้นท่ีวิจยัทั้ง 3 ชุมชนเป็นพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น

ประชาชนพื้นถ่ินมองจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวคือทรัพยากรธรรมชาติมากกว่ากิจกรรมทาง

ทรัพยากรวฒันธรรม  นอกจากน้ีการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จะไม่สร้างความขดัแยง้ทาง

วฒันธรรม ถึงแมน้กัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือลบหลู่จารีตประเพณีของชุมชน  

ก็จะไดรั้บการแนะนาํ  ตกัเตือนจากคนในชุมชนเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั  ( x =2.03)  การนาํ
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ประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิมมาเป็นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว  สามารถสร้างความเปราะบาง

ทางจิตใจ  เพราะ  ประชาชนพื้นถ่ินท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุมกัมีความวิตกกงัวลต่อการนาํความเช่ือและความศรัทธามาใชใ้นกิจกรรม

การท่องเท่ียว  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุสร้างความแตกแยกของกลุ่มคนในชุมชนได ้

2. กระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการมีส่วนร่วม   

ผลการวิจยัในตารางท่ี 19  พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใน

ระดบัปานกลางสูงท่ีสุด  ( x = 2.95)  รองลงมา ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x = 2.90)  และชุมชน

บา้นพเุขม็  ( x = 2.86) 

 เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ิน มิติการมีส่วนร่วม

ดว้ยสถิติ  F-test พบว่า มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือเปรียบเทียบ

ดว้ยวิธีการ LSD  ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 21 พบว่า ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็ มี

กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในมิติการจดัการในระดบัท่ีแตกต่างจากประชาชนพ้ืนถ่ินบา้นพุเขม็ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

 

ตารางท่ี 21  ผลการเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน แห่งชาติ  

มิติการมีส่วนร่วม  ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ  จ ําแนกตามสังกัดของอุทยาน

แห่งชาติ 

 

การเปรียบเทียบระหวา่ง ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย 

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐาน 

p 

ชุมชนบา้นพเุขม็  กบั ชุมชนบา้นตะเพินค่ี -.04302 .03063 .162 

ชุมชนบา้นพเุขม็  กบั ชุมชนบา้นเขาเหลก็ -.09710** .02550 .000 

ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  กบั  ชุมชนบา้นเขาเหลก็ -.05407 .03112 .084 

**p < 0.01 

  เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติการมีส่วนร่วม พบวา่  ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ขั้นการวางแผนท่ีถูกตอ้งระดบัปานกลาง  

3  ขอ้ความ  โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.51 - 3.25  ซ่ึงประชาชนพื้นถ่ินเห็นว่าคน

ในชุมชนมีอาํนาจในการตดัสินใจดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกบั 

อุทยานแห่งชาติ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และ ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวดว้ยวิธีการพูดคุย  เสวนา 
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และปรึกษาหารือ ( x = 3.11) การวางแผนดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน คนใน

ชุมชนตอ้งทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดทิศทาง

ในการทาํงาน ( x = 3.08) ดว้ยประชาชนพื้นถ่ินยอมรับกฎกติกาและกฎหมายท่ีใชค้วบคุมพื้นท่ีท่ี

ชุมชนตั้งบา้นเรือนอยู่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีพิเศษมีหน่วยงานของรัฐเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการจดักิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ประชนพื้นถ่ินมีความตอ้งการให้หน่วยงานอุทยานแห่งชาติและ

ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วม เป็นพี่เล้ียงคอยแนะนาํลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมท่ีถูกตอ้ง  

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้งมีการประเมินความพร้อม ศกัยภาพ

ของชุมชน ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัชุมชน โดยคนในชุมชน

เป็นผูด้าํเนินการ และมีอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงานพ่ีเล้ียง ( x = 3.07) เพื่อป้องกนัความผดิพลาด

ท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้      

  สาํหรับขั้นการดาํเนินงานประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งระดบัปานกลาง      

5 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.25 ซ่ึงประชาชนพื้นถ่ินเห็นว่า การตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวตลอดถึงการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสใหเ้กิดการกระจายผลประโยชน์ไปยงัสมาชิกของชุมชนทุกกลุ่ม  ( x = 3.16) เพราะกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่ม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงการจดักิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งไดรั้บการอบรมเสริมสร้างทกัษะและองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีตอ้งใชใ้น

การบริหารจดัการการท่องเท่ียว ( x = 3.13) เพ่ือความเป็นมืออาชีพและสร้างความมัน่ใจให้กับ

ประชาชนพื้นถ่ิน นอกจากน้ีเห็นว่าเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและคนในชุมชนตอ้งร่วมกนักาํหนด

รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ( x = 3.02) เพื่อความ

ถูกตอ้งของการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่ขดักบั

กฎหมายหรือพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 

  ส่วนขั้นการติดตามและประเมินผลประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งระดบั

ปานกลาง 3 ขอ้ความ ไดแ้ก่ การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจะตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากคนในชุมชนทุกคน ดว้ยความความสามคัคี และไม่มีความความขดัแยง้เร่ือง

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ( x = 3.18) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จจากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน และ ความสําเร็จของการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สามารถ

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และยินยอมท่ีจะ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงทาํลายป่าไมแ้ละระบบนิเวศ  ( x = 3.15)  เน่ืองดว้ยพื้นท่ีชุมชนเป็นพื้นท่ี

ท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากพื้นท่ีทัว่ไป  ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีอาศยัตั้งบา้นเรือนในพ้ืนท่ีอุทยาน
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แห่งชาติตอ้งช่วยกนัดูแลและร่วมกนัอนุรักษ ์ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นทั้งตน้ทุนการดาํเนิน

ชีวิตและตน้ทุนเสริมกิจรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน            

  ลาํดบัสุดทา้ยขั้นการแบ่งปันผลประโยชน์ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้ง

ระดบัปานกลาง 3 ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.25  ซ่ึงประชาชนพื้น

ถ่ินเห็นว่า การกาํหนดวิธีการจดัสรรส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนตอ้งไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน  ( x = 3.18)  รายไดส่้วนหน่ึงท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว  ชุมชนสามารถคืนผลประโยชน์สู่กิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน

พื้นท่ี  ( x = 3.17) และตอ้งมีการจดัสรรผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว นาํมา

พฒันาพื้นท่ีส่วนรวมและส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐานของชุมชน ( x = 3.16)  เพราะการท่องเท่ียว

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นกิจกรรมของกลุ่ม การจดัสรรผลประโยชน์ส่วนหน่ึงกลบัคืนกลุ่มชุมชน  

สามารถสร้างความเขม็แขง็และความยัง่ยนืใหก้บัชุมชน  อีกทั้งพื้นท่ีตั้งของชุมชนอยูใ่นเขตอุทยาน

แห่งชาติ  การช่วยกนัดูแลและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ถือเป็นการพิทกัษรั์กษาทรัพยากร

ของชาติอีกดว้ย  

    3. กระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลการวิจยัในตารางท่ี 19 พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีมีกระบวน

ทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางสูงท่ีสุด ( x = 2.89) รองลงมา ไดแ้ก่ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุ

เขม็ ( x = 2.85) และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็ ( x = 2.80)   

 เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ิน มิติการจดัการดว้ย

สถิติ   F-test  พบว่า  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 และเม่ือเปรียบเทียบ

ดว้ยวิธีการ LSD  ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี  22  พบวา่  ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  มี

กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในมิติทรัพยากรธรรมชาติในระดบัท่ีแตกต่างจากประชาชนพื้นถ่ินบา้นเขา

เหลก็  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี 22 ระดับค่าเฉล่ียของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชน      

ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนพื้นถ่ิน จาํแนกตามชุมชนท่ีตั้งในเขตพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ดว้ยวิธีการ LSD 

 

การเปรียบเทียบระหวา่ง ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย 

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐาน 

p 

ชุมชนบา้นพเุขม็  กบั ชุมชนบา้นตะเพินค่ี -0.0372 0.0348 0.287 

ชุมชนบา้นพเุขม็  กบั ชุมชนบา้นเขาเหลก็ 0.0507 0.0290 0.082 

ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  กบั  ชุมชนบา้นเขาเหลก็ 0.0879* 0.0354 0.014 

*p < .05 

  เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติทรัพยากรธรรมชาติ  พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งระดบัปานกลาง 17   

ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.25 ซ่ึงประชาชนพื้นถ่ินท่ีใหข้อ้มูลเห็น

ว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยชุมชน คนในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับ

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ เร่ืองการบุกรุกและทาํลายป่า  ( x = 3.18) เป็นส่ิงท่ีประชาชนพ้ืนถ่ินและ

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นพอ้งตรงกนัในลาํดบัแรกว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ประชาชนพื้นถ่ินท่ีอาศยัในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติตอ้งช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  

เพราะเป็นต้นทุนท่ีสําคญัต่อวิถีชีวิตและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  นอกจากน้ี

ประชาชนพื้นถ่ินมีความคิดเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  ควรส่งเสริมใหค้นใน

ชุมชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่ม ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ( x = 3.17) ด้วยมุมมองท่ีอยากให้ประชาชนพื้นถ่ินท่ีอาศัยในชุมชนพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติมีรายไดเ้สริมนอกเหนือจากอาชีพหลกั และเป็นภูมิคุม้กนัไม่ให้ประชาชนพ้ืนถ่ินเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการตดัไมท้าํลายป่าท่ีดีวิธีหน่ึง  นอกจากน้ีประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใน

ระดบันอ้ย 3  ขอ้ความ โดยทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.76 - 2.50 เห็นว่ากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเดินป่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ถือว่าการเก็บหาและใชไ้มฟื้น    

เป็นส่วนหน่ึงของการทาํลายป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  ( x = 2.11) โดยท่ีประชาชนพ้ืนถ่ินมีมุมมองว่า

การเกบ็หาและใชไ้มฝื้นไม่ไดท้าํลายป่า  เพราะไม่ไดมี้การตดัโค่นตน้ไม ้ หากแต่เป็นเก็บและใชไ้ม้

ฟืนแหง้เป็นการช่วยลดการเกิดไฟป่าไดอี้กทางหน่ึง นอกจากน้ีประชาชนพื้นถ่ินยงัมีกระบวนทศัน์

ท่ีถูกตอ้งในระดบันอ้ยท่ีว่าคนในชุมชนไม่สามารถนาํนกัท่องเท่ียวเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติใน
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เขตพ้ืนท่ีหวงห้ามได ้ ( x = 2.21) เพราะเขตพ้ืนท่ีหวงห้ามเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์  

เป็นแหล่งสังคมพืช และท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าท่ีควรสงวนไว ้ เป็นแหล่งธรรมชาติและสร้างความ

สมดุลของธรรมชาติ ไม่เหมาะท่ีจะเป็นเขตพื้นท่ีเดินทางท่องเท่ียว      

  4. กระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการจดัการ    

ผลการวิจยัในตารางท่ี  19  พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใน

ระดบัปานกลางสูงท่ีสุด  ( x = 2.84) รองลงมา ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x = 2.77) และชุมชน

บา้นพเุขม็  ( x = 2.73) 

 เม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ิน มิติการจดัการดว้ย        

F-test  พบว่า  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และเม่ือเปรียบเทียบดว้ย

วิธีการ LSD  ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 23 พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก  มี

กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในมิติการจดัการในระดบัท่ีแตกต่างจากประชาชนพ้ืนถ่ินบา้นพุเขม็  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และ ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก  มีกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกตอ้งในมิติการจดัการในระดบัท่ีแตกต่างจากประชาชนพื้นถ่ินบา้นตะเพินค่ี  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 23  ระดบัค่าเฉล่ียของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชน      

มิติการจดัการของประชาชนพื้นถ่ิน จาํแนกตามชุมชนท่ีตั้งในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ                

ดว้ยวิธีการ LSD 

 

 

การเปรียบเทียบระหวา่ง 

ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย 

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐาน 

p 

ชุมชนบา้นพเุขม็  กบั ชุมชนบา้นตะเพินค่ี -.0357 .0332 .284 

ชุมชนบา้นพเุขม็  กบั ชุมชนบา้นเขาเหลก็ -.1052** .0277 .000 

ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  กบั  ชุมชนบา้นเขาเหลก็ -.0695* .0338 .041 

  *p <0 .05 

**p <0 .01 
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  เม่ือพิจารณาขอ้ความกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน         

มิติการจดักร พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งปานกลาง 15 ขอ้ความ โดยทุก

ขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.51 - 3.25 ประชาชนพ้ืนถ่ินเห็นว่าร้านอาหารชุมชน หรือการ

ประกอบอาหารเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว ควรใชผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ีปลูกโดยคนในชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ( x = 3.24) เพราะอาชีพหลกัของชุมชน คือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

การอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรเป็นช่องทางหน่ึงของการกระจายรายไดสู่้ประชาชนพื้นถ่ินคน

อ่ืนๆ ให้มีรายไดเ้พิ่มอนัเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน นอกจากน้ีประชาชนพื้น

ถ่ินเห็นควรว่า  กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควรมีระเบียบท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนรวมตวักนัจดัตั้ง

กลุ่มเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  ( x = 3.18) ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัยงัไม่มี

กฎหมายรองรับการเปิดโอกาสให้ชุมชนทาํกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ส่งผลใหห้วัหนา้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง ไม่สามารถส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนได้

อยา่งชดัเจนและเปิดเผย นอกจากน้ีประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งนอ้ย 6  ขอ้ความ โดย

ทุกขอ้ความมีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.76 - 2.50 เห็นว่าการออกแบบถนนและท่ีจอดรถในพ้ืนท่ี

ท่องเท่ียวเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ควรใชย้างมะตอยหรือคอนกรีต โดยมีหญา้แซมข้ึนปกคลุม ( x = 

1.81) ทั้งน้ีในส่วนท่ีตั้งของชุมชนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ จะเป็นลกัษณะถนนลูกรัง ไม่สามารถใชย้าง

มะตอยหรือคอนกรีตได้  เพราะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชให้ความสําคัญกับ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีระบบนิเวศมีความเปราะบาง แต่ทั้งน้ีประชาชนพ้ืนถ่ิน

เห็นว่าถนนท่ีออกแบบโดยใชย้างมะตอยหรือคอนกรีต เป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น

ในการเขา้ถึงพื้นท่ีชุมชน  เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนพ้ืนถ่ินทุกคนในชุมชน นอกจากน้ีการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยคนในชุมชน  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  จาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

เพื่อการบริหารจดัการท่ีดี  ไม่ใช่เพื่อ การหารายไดเ้ขา้ชุมชนทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว ( x = 2.10) แต่

ทั้งน้ีมุมมองของประชาชนพื้นถ่ินเห็นวา่ฤดูการท่องเท่ียวในชุมชนไม่สามารถดาํเนินการไดต้ลอดปี  

ทาํให้ช่วงเวลาท่ีความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเดินทางมีจาํกดั  ส่งผลให้ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนเสริมการรองรับตามปริมาณความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงจุดน้ี

ประชาชนพื้นถ่ินมองข้ามความสมดุลระหว่างปริมาณการใช้ทรัพยากรท่องเ ท่ียวกับขีด

ความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ี 

  นอกจากน้ีร้านอาหารชุมชน ถือเป็นธุรกิจขนาดเลก็  จาํเป็นตอ้งมีบ่อดกัไขมนัหรือ

ถงับาํบดันํ้ าเสีย  ( x = 2.19) ซ่ึงประชาชนพ้ืนถ่ินเห็นว่าไม่คุม้กบัการลงทุนกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  
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เพราะจาํนวนนกัท่องเท่ียวไม่ไดม้ากและไม่ไดท้าํลายสภาพแวดลอ้มของชุมชนแต่อยา่งใดเน่ืองจาก

การประกอบอาหารเป็นลกัษณะครัวเรือน  

  ประชาชนพื้นถ่ินผูท่ี้ให้ขอ้มูลซ่ึงอาศยัและตั้งบา้นเรือนในเขตอุทยานแห่งชาติมี

กระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนท่ีมีความถูกตอ้งปานกลางใน

ทุกมิติ  โดยมิติวฒันธรรมมีระดับความถูกต้องสูงท่ีสุด รองลงมา คือ มิติการมีส่วนร่วม มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติและมิติการจดัการ โดยเม่ือทดสอบความแตกต่างกระบวนทศัน์ของประชาชน

พื้นถ่ินทั้ง 3 ชุมชน ดว้ยสถิติ F-test ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจากผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ิน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบ้านเขาเหล็ก  มีกระบวนทัศน์ ท่ี ถูกต้องสูงสุด  

รองลงมา ไดแ้ก่  ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี และประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็มี

กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในลาํดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

2. ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็ มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งสูงสุดกว่าชุมชน

อ่ืนๆ  3 มิติ ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติการจดัการ และมิติการมีส่วนร่วม ซ่ึงในทิศทางตรง

ขา้มประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็มมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในลาํดบัสุดทา้ย 3 มิติดงักล่าว

ขา้งตน้ 

3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติวฒันธรรมประชาชนพื้นถ่ินผูใ้หข้อ้มูล

ตระหนกัถึงคุณค่าของวิถีชีวิตในชุมชน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมของชุมชนโดย

ไม่มีการดดัแปลงใดๆ เพื่อใหค้น 2 วฒันธรรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

4. ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งการใหอุ้ทยานแห่งชาติและภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีส่งเสริม 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ในลกัษณะเป็นหน่วยงานพี่เล้ียง

ให้กบัชุมชน เพื่อให้การวางแผน การดาํเนินงานและการประเมินผลงานมีทิศทางถูกตอ้งและตรง

ประเดน็   

5. การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติ พื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ต้องเกิดความสมดุลระหว่างการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนพื้นถ่ินในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากร  

ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและพร้อมขยายผล

ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้ 

6. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการจดัการ ประชาชนพื้นถ่ินผู ้

ท่ีใหข้อ้มูลเห็นว่าสามารถส่งเสริมใหก้ลุ่มประชาชนพื้นถ่ินใชท้รัพยากรในชุมชน อาทิ การปลูกผกั

ปลอดสารพิษ  เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายไดก้บัคนในชุมชนท่ีไม่ไดร่้วมกิจกรรมการท่องเท่ียว  
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สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผกัอินทรีย์ปลอดสารพิษให้กับสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวไว้

ทาํอาหารรองรับนกัท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั และไดพื้ชผกัท่ีสด ใหม่  สะอาด และเป็นการส่งเสริม

การปลูกพืชผกัทอ้งถ่ินตามฤดูกาลพืชผกัทอ้งถ่ิน  

  ประชาชนพื้นถ่ินผูท่ี้ใหข้อ้มูลทั้ง 3 พื้นท่ีการวิจยั  ต่างมีความมุ่งมัน่ในการจดัการ   

การท่องเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศบนฐานชุมชน  มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนทั้ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรวฒันธรรม หากทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสําคญัพร้อมท่ีจะ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้เป็นไปในทิศทางท่ี

ถูกตอ้งและการจดัการท่ีถูกวิธี  เพื่อการพฒันาระดบัคุณภาพการให้บริการรองรับการขยายตวัของ

นกัท่องเท่ียวต่อไป 

 

ตอนที ่ 4 เปรียบเทยีบกระบวนทศัน์การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพืน้ที่อุทยาน

แห่งชาต ิ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

การนาํเสนอผลการวิจยัในตอนท่ี 4 เป็นการนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั        

ขอ้ท่ี 4  ท่ีระบุว่า  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทศัน์การบริหารจดัการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และ ประชาชนพื้นถ่ินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ทั้ง 4  มิติ ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวฒันธรรม  

มิติการจดัการ  และมิติการมีส่วนร่วม ของเจา้หน้าอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ิน  ซ่ึงมี

สมมติฐานการวิจยัเพื่อการทดสอบ คือ กระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ของเจา้หนา้อุทยานแห่งชาติและ

ประชาชนพื้นถ่ินมีความแตกต่างกนั  

                  การเปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขต

อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ระหว่างเจา้หน้าอุทยานแห่งชาติและประชาชน  

พื้นถ่ิน 

กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ     

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ผลการวิจยัในตารางท่ี 24 พบว่า  ทั้งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และ

ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์การจกัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งในระดบั

ปานกลาง  ( x  = 2.89 และ 2.87 ) เม่ือทดสอบความแตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 4 มิติ  ไดแ้ก่ มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติ

การจดัการ  และ มิติการมีส่วนร่วม ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ิน ดว้ยสถิติ t-

test พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานการ
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วิจยัท่ีว่า กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ     

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพ้ืนถ่ินมีความ

แตกต่างกนั 

 เม่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บนฐานชุมชนรายมิติ  พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ต่อ

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติและมิติการมีส่วนร่วมมี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และ มิติการจดัการ มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัรายละเอียด 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ  พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่าค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของ

ประชาชนพื้นถ่ิน  ( x  = 2.97 และ  x =2.84  ตามลาํดบั)  

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่าค่าเฉล่ียระดบักระบวน

ทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ิน  ( x  = 2.97  และ  x =2.96  ตามลาํดบั)  

3. มิติการจดัการ พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่าค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของประชาชน

พื้นถ่ิน  ( x  = 2.94  และ x =2.78 ตามลาํดบั)  

4. มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนพื้นถ่ิน มีค่าเฉล่ียบกระบวนทศัน์การจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดับท่ีถูกตอ้งสูงกว่าค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติ  ( x  = 2.90  และ  x =2.79  ตามลาํดบั)  

 กระบวนทัศน์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ินที  มีความแตกต่างกนั เพราะบุคคล

ผูใ้ห้ขอ้มูลต่างมีลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะสถานภาพทางอาชีพและการรับรู้

เก่ียวกบักฎหมายและนโยบายอุทยานแห่งชาติท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน 

(n=356) 

กระบวนทศันก์ารจดัการ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน 

สถานะ 

t p 

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

(n1=166) 

ประชาชนพื้นถ่ิน 

(n1=190) 

x  SD x  SD 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2.97 0.22 2.84 0.18 1.506 0.001 

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม   2.97 0.20 2.96 0.19 0.824 0.103 

3. มิติการจดัการ   2.94 0.20 2.78 0.18 7.990 0.028 

4. มิติการมีส่วนร่วม    2.79 0.25 2.90 0.16 -4.798 0.000 

รวม 2.91 0.15 2.87 0.13 1.635 0.033 

 

 4.1  การเปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน

ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน จาํแนกตามอุทยานแห่งชาติในรายมิติต่างๆ  

ดงัน้ี    

  4.1.1 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานและประชาพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็มีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนในตารางท่ี 25 พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา

รายมิติ พบว่า มิติทรัพยากรธรรมชาติและมิติการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.001  และมิติการจดัการมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

ดงัรายละเอียด   

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานมีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบั ท่ีถูกตอ้ง

สูงกว่าค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม ( x  = 2.87 แล x =2.85  

ตามลาํดบั)  

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานมีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบั ท่ีถูกตอ้ง
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สูงกว่าค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ ( x  =  3.00  และ  x =2.93  

ตามลาํดบั) 

3. มิติการจดัการ พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็  ( x  =  2.94  และ  x =2.73  ตามลาํดบั) 

4. มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม มี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ( x  =  2.94  และ x =2.73  

ตามลาํดบั) 

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่  

มีเจา้หนา้ท่ีจาํนวนมาก อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มสงัคมหน่ึง มีแบบแผนการคิดและวิถีชีวิตการทาํงานท่ีถูก

หล่อหลอมให้เป็นหน่ึงเดียวกันด้วยกฎระเบียบทางกฎหมายในรูปแบบความเช่ือ การรับรู้ การ

เรียนรู้ และค่านิยม  ในลกัษณะของคนกลุ่มเดียวกนั ส่งผลใหก้ระบวนทศัน์การคิด วิเคราะห์ต่อการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  มิติทรัพยากรธรรมชาติ     

มิติทรัพยากรวฒันธรรม  และมิติการจดัการ ในระดบัท่ีสูงกวา่ประชาชนพื้นถ่ิน ยกเวน้มิติการมีส่วน

ร่วมเพียงมิติเดียวท่ีกระบวนทศัน์ของประชาชนพ้ืนถ่ินสูงกว่าเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ เพราะ

สถานภาพทางสังคมในฐานะเจา้หน้าท่ีของรัฐ ถูกกาํหนดให้เป็นผูก้าํกบัควบคุมและดูแลการใช้

ทรัพยากรในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ฉะนั้นส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติขาดซ่ึงกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกตอ้งต่อกระบวนการมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพียงเพราะกฎระเบียบท่ีไม่เอ้ือต่อวิธีปฏิบติัในพื้นท่ี

ร่วมกนั  
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ิน  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

(n=200) 

กระบวนทศัน์การจดัการ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

t p 

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

(n1=121) 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

(n1=79) 

x  SD x  SD 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2.87 0.23 2.85 0.17 0.695 0.001 

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม   3.00 0.21 2.93 0.18 2.336 0.099 

3. มิติการจดัการ   2.94 0.21 2.73 0.16 7.924 0.002 

4. มิติการมีส่วนร่วม    2.77 0.27 2.86 0.14 -2.785 0.000 

รวม 2.90 0.15 2.84 0.13 2.616 0.025 

 

  4.1.2  อุทยานแห่งชาติพเุตย   

  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย

และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน ในตารางท่ี 26 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05                      

ดงัรายละเอียด 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีมี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยเล็กน้อย ( x  = 2.89 และ x =2.88  

ตามลาํดบั)  

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม พบว่าประชาชนพื้นถ่ินชุมชนตะเพินค่ีมี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ( x  = 2.96  และ  x = 2.88  ตามลาํดบั)  

3. มิติการจดัการ พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยมีค่าเฉล่ีย

กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่าค่าเฉล่ีย

กระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ี  ( x  =  2.91  และ  x =2.77  ตามลาํดบั) 
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4. มิติการมีส่วนร่วม  พบว่า  ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นตะเพินค่ีมี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  ( x  = 2.90  และ  x = 2.80  ตามลาํดบั) 

  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดกลางท่ีมี

อตัรากาํลงัเจา้หน้าท่ีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกท่ีอาศยัในชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ  มี

สถานภาพส่วนบุคคลท่ีไม่แตกต่างจากประชาชนพ้ืนถ่ิน ยกเวน้สถานภาพทางอาชีพท่ีต่างกนั ส่วน

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงท่ีอาศยัในพื้นท่ีเป็นเวลานาน มี

กระบวนการคิด  วิเคราะห์ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนท่ีไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ

และทรัพยากรวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นตน้ทุนชีวิตท่ีถูกสั่งสอนให้อยู่ร่วมกนักบัทรัพยากรในพื้นท่ีเป็น

สาํคญั 

 

ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ิน  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติพเุตย  

(n=57) 

กระบวนทศัน์การจดัการ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

อุทยานแห่งชาติพเุตย 

t p 

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

(n1=18) 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

(n=39) 

x  SD x  SD 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2.88 0.20 2.89 .017 -0.185 0.339 

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม   2.88 0.13 2.96 0.19 -1.539 0.168 

3. มิติการจดัการ   2.91 0.14 2.77 0.16 3.139 0.489 

4. มิติการมีส่วนร่วม    2.80 0.12 2.90 0.16 -2.310 0.864 

รวม 2.87 0.11 2.88 0.13 0.308 0.738 

  

4.1.3  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

 ผลการทดสอบความแตกต่างเจ้าหน้า ท่ี อุทยานแห่งชาติ เฉลิม

รัตนโกสินทร์และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็มีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชน ในตาราง ท่ี  27  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ดงัรายละเอียด 
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1.  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์มีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ี

ถูกตอ้งสูงกว่าค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นเขาเหลก็ ( x  =  2.87 และ    

x =2.80  ตามลาํดบั 

2.  มิติทรัพยากรวฒันธรรม พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนเขาเหลก็มี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้ง สูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ( x  = 2.99  และ x =2.92  

ตามลาํดบั)  

3. มิติการจดัการ พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

มีค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็ก ( x  =  2.95 และ x =2.84  

ตามลาํดบั) 

4. มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กมี

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในระดบัท่ีถูกตอ้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ( x  = 2.95  และ x =2.86  

ตามลาํดบั) 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินมี

กระบวนทศัน์ท่ีไม่แตกต่างกนั เพราะบุคคลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างเพียงแค่สถานภาพทางอาชีพ แต่ผูใ้ห้

ขอ้มูลทุกคนต่างอาศยั ตั้งบา้นเรือนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  และเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกใน

ชุมชน    ซ่ึงกระบวนทศัน์ของบุคคลทั้งสองกลุ่มตั้งอยู่บนฐานการมองกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนว่าเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งช่วยกันดูแล  อนุรักษ์  รักษาทรัพยากรในพื้นท่ี  และ

ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นเขาเหล็กไม่ไดมี้ความคิดว่าการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีสุด  แต่กลบัมีความคิดว่าวิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมมีความสาํคญัท่ีตอ้งเพิ่งพิงธรรมชาติ การ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นเพียงส่วนเสริม หากไม่มีนักท่องเท่ียวชุมชนก็สามารถดาํเนิน

ตามปกติได ้
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ิน  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n=99) 

กระบวนทศัน์การจดัการ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

t p 

เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 

(n1=27) 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

(n1=72) 

x  SD x  SD 

1. มิติทรัพยากรธรรมชาติ 2.87 0.19 2.80 0.19 1.646 0.431 

2. มิติทรัพยากรวฒันธรรม   2.92 0.15 2.99 0.19 -1.568 0.436 

3. มิติการจดัการ   2.95 0.17 2.84 0.18 2.694 0.768 

4. มิติการมีส่วนร่วม    2.86 0.23 2.95 0.17 -2.166 0.289 

รวม 2.90 0.15 2.89 0.14 0.844 0.039 

 

  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  อุทยานแห่งชาติพุเตย  และอุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์  ต่างมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง  ซ่ึงไม่ต่างกบักระบวนทศัน์

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชนบา้นพุเข็ม  ชุมชน

บา้นตะเพินค่ี  และชุมชนบา้นเขาเหล็กท่ีมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั  

และเม่ือพิจารณาภาพรวมในระดบัค่าเฉล่ีย  พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ มีกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกต้องในระดับท่ีดีกว่ากระบวนทัศน์ของประชาชนพื้นถ่ินเพียงเล็กน้อย  แต่เม่ือพิจารณา

รายละเอียดในรายมิติ พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ ท่ีถูกตอ้งในระดบัท่ีดีกว่า

ประชาชนพื้นถ่ิน 3 มิติ  ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากรวฒันธรรม และ  มิติการจดัการ  

แต่ในมิติการมีส่วนร่วม  พบว่า  ในทางตรงขา้มประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบั

ท่ีสูงกวา่เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ   

  เม่ือทดสอบความแตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชน  ระหว่างเจา้หนา้อุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ิน  ดว้ยสถิติ  t-test  พบว่า มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า กระบวน

ทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินมีความแตกต่างกนั 
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  นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินทั้ง 3 พื้นท่ี พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซ่ึงเป็นเพียงพื้นท่ีเดียวท่ีพบความแตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจากผลงานวิจยัใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สามารถบ่งบอกถึงการคิดท่ีมีความแตกต่างกนัของเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน ซ่ึงอาจมีผลใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในพ้ืนท่ีไดใ้นอนาคต การ

เปล่ียนมุมมองทศันคติเพื่อการแกปั้ญหาและพร้อมท่ีจะเดินหนา้พฒันากระบวนทศัน์ของบุคคลทั้ง  

2  กลุ่มใหถู้กตอ้งและยกระดบัใหสู้งข้ึน  โดยไม่มีความแตกต่างกนั  

  ดงันั้นเพื่อให้เกิดการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนท่ีมี

ความสอดคลอ้งกันระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพ้ืนถ่ินและภาคีเครือข่าย จาก

ผลการวิจยั  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาและบริหารจดัการ  ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติควรจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัประชาชน

พื้นถ่ินในการคน้หาปัญหา  ความตอ้งการ  และร่วมพฒันาชุมชนอยา่งจริงจงัเพื่อสร้างความใกลชิ้ด 

2. ผูบ้ริหารอุทยานแห่งชาติควรถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายฉบบัเดียวกนัใหแ้ก่ประชาชน

พื้นถ่ินดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั เพื่อลดความขดัแยง้และความไม่สอดคลอ้งกนั เป็นการ

รวมพลงักนั 

3. เปิดเวทีจดักิจกรรมประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

ประชาชนพื้นถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเร่ืองการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติใหมี้ความเขม็แขง็และมัน่คง 

  ซ่ึงในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการวิจยั  คือ  การคน้หานวตักรรมการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ  เพื่อใหผ้ลงานวิจยัระยะท่ี 1 สามารถต่อ

ยอดองค์ความรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีวิจัยได้จริง  ผูว้ิจัยได้ร่วมกับอาจารยท่ี์ปรึกษา

คดัเลือกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  และชุมชนบา้นพเุขม็เป็นพื้นท่ีเป้าหมายหลกัในการปรับ

กระบวนทศัน์ และดาํเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 ร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างนวตักรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนรูปแบบใหม่  เพื่อขบัเคล่ือนการทาํงานไปสู่เป้าหมายเชิงบูรณาการ

ในพื้นท่ีใหเ้กิดความสมดุลและยัง่ยนืต่อไป     
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บทที ่5 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การดาํเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการสืบคน้หาคาํตอบในวตัถุประสงค ์   

การวิจยัในขอ้ท่ี 4 ซ่ึงเป็นการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้กฎหมายและกระบวนทศัน์การบริหาร    

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน 

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ขั้นตอนน้ีเป็นการคน้หานวตักรรม         การ

บริหารจัดการ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบนความสอดคล้องของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ประชาชนพื้นถ่ิน และ ภาคีเครือข่าย ทั้งน้ีเพื่อนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันากิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 

 การดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดพื้นท่ีชุมชนบา้นพุเขม็  ในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เป็นพื้นท่ีเป้าหมายหลกั เน่ืองจากผลการวิจยัในระยะท่ี 1  

พบว่า พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความแตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ิน ดงันั้นเพื่อหวงัให้

ผลการวิจยัเชิงปริมาณในระยะท่ี 1 สามารถนาํไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพื้นท่ีไดจ้ริง   

ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการวิจยัระยะท่ี 2 ร่วมกบัอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ในพื้นท่ีร่วมสร้างมิติการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ เพื่อขบัเคล่ือนการทาํงานไปสู่เป้าหมายเชิงบูรณา

การ โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) และเทคนิคจดัดาํเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึก (Focus Group Discussion: FGD) ซ่ึงผูใ้ห้

ขอ้มูล ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี หวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 10  บา้นพุเขม็  กาํนนัตาํบล

แก่งกระจาน ประชาชนพื้นถ่ินท่ีตั้งบา้นเรือนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเป็นสมาชิกลุ่ม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นพเุขม็ นกัพฒันาชุมชน หวัหนา้หน่วยบริหารจดัการประมงนํ้าจืด เข่ือน

แก่งกระจาน  ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และนักวิชาการผูท่ี้เคยทาํงานในพื้นท่ี 

ทั้งน้ีเม่ือไดข้อ้มูลในเชิงคุณภาพแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา จดัหมวดหมู่  แยกประเด็น 

และนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะการบรรยายในประเดน็ดงัต่อไป  
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1.  บริบทแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นพเุขม็ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลยอ่ย ไดแ้ก่ ท่ีตั้งชุมชน 

การบริหารจดัการการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรค และทศันะการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ   

2.  การปรับกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติ 

3.  การคน้หานวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

 

บริบทแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม 

  ไดม้าตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณเหนืออ่างเก็บนํ้ าแก่งกระจาน อาศยัตามท่ีราบเชิงเขาและ

เกาะต่างๆ รอบขอบอ่าง โดยยดือาชีพประมง ทาํสวน ทาํไร่ วิ่งเรือรับจา้ง และรับจา้งทัว่ไป  ปัจจุบนั

มีจาํนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน หากแต่ภายในหมู่บา้นยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ ตอ้งใชพ้ลงังานงานจาก

แผงโซล่าเซลล ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5 บริบทชุมชนบา้นพเุขม็ ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 การเดินทางมายงัชุมชนบา้นพุเขม็สามารถสัญจรได ้2 วิธี คือ 1) ทางเรือ บริเวณสัน

เข่ือนมีเรือ บริการนกัท่องเท่ียว ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 15-20 นาที และ 2) ทางรถยนต ์ระยะทาง

ห่างจากท่ีทาํการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 40 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลาดยาง 23 กิโลเมตร และ

เป็นทางลูกรัง 16 กิโลเมตร  
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ภาพท่ี  6 การเดินสู่ชุมชนบา้นพเุขม็ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 จุดเร่ิมต้นการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม 

 “โฮมสเตยบ์า้นพุเขม็”  เป็นช่ือท่ีประชาชนพื้นถ่ินเรียกตวัเองจากการขยบัสถานะจาก

หมู่บา้นหลงัเข่ือน  เคล่ือนตวัและพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน เดิมทีบริเวณ

หมู่บา้นเป็นแหล่งตกปลาของบุคคลภายนอกอยู่แลว้ โดยท่ีประชาชนพื้นถ่ินไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

หรือไดรั้บประโยชน์แต่อยา่งใดจากการมาเยีย่มเยอืน ต่อมาเม่ือปี  พ.ศ. 2544 การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย (ปตท.) จดัทาํโครงการหมู่บา้น ปตท. พฒันาพ้ืนท่ีแก่งกระจาน โดยร่วมกบัมูลนิธิ

คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ไดมี้แนวคิดส่งเสริมและสนับสนุนให้บา้นพุเข็ม

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยไดป้ระชุมวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัการท่องเท่ียวใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แรกเร่ิมมีประชาชนพ้ืนถ่ินเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 25 หลงัคา

เรือน ตลอดแนวริมเข่ือนแก่งกระจาน ซ่ึงโครงการฯ  ดงักล่าวเห็นว่าประชาชนพื้นถ่ินพุเข็มส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบา้น และทาํไร่ ดว้ยแนวคิดดา้นศกัยภาพและตน้ทุนทางธรรมชาติ

ของชุมชนบา้นพุเขม็ เป็นจุดสนใจของบุคคลภายนอก เห็นสมควรส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึน

ในชุมชน เพื่อการเพิ่มรายได ้ และใหป้ระชาชนพ้ืนถ่ินช่วยกนัดูแลทรัพยากรป่าไม ้ ร่วมกนัอนุรักษ์

และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  ทั้งน้ีจากการให้สัมภาษณ์ของ นายพิรุณ  กองแปง  

รักษาการหวัหนา้ปฏิบติัการชุมชน  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) นกัพฒันาชุมชน

ผูริ้เร่ิมร่วมก่อตั้งกลุ่มการท่องเท่ียวบา้นพเุขม็ กล่าววา่ 

 ในช่วงแรก มีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดย ปตท. ในพื้นท่ีป่ากนัชนอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน และในขณะเดียวกนัตอ้งการจะพฒันาชาวบา้นในพื้นท่ีแปลงปลูกป่า ให้มี

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีความเขม้แขง็มากข้ึน โดยเร่ิมศึกษาจากบริบทพื้นท่ีวา่ชาวบา้นอยูกิ่นกนัอยา่งไร 

ทาํมาหากินอะไร และพดูคุยกบัชาวบา้นวา่มีอาชีพอะไร ส่วนใหญ่ทาํการประมง ปลูกไมผ้ล และปลูก
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พืชผกัสวนครัว และมีกลุ่มออมทรัพยข์องชาวบา้นซ่ึงเป็นแหล่งเงินกู ้เงินทุนใหก้บัชาวบา้นในการทาํ

ประโยชน์ หลงัจากเห็นสภาพปัญหา บริบทพื้นท่ี และทุนพื้นท่ีแลว้นั้น ไดพ้ดูคุยกบัชาวบา้นถึงอาชีพ

อ่ืน เช่น การท่องเท่ียว ท่ีจะมาเสริมเร่ืองความเป็นอยู่ของชาวบา้น นอกจากหาปลา ขายปลา ทาํ

เกษตร จึงทราบว่าชาวบา้นเคยทาํการท่องเท่ียวแลว้แต่ทาํเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ไดมี้ระเบียบอะไร จึง

แนะนาํการท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงชาวบา้นสนใจ   

  เร่ิมตน้การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มท่องเท่ียวบนฐานชุมชนบา้นพุเขม็โดยการนาํประชาชน

พื้นถ่ินไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีมีการท่องเท่ียวบนพื้นฐานชุมชนในลักษณะท่ีมีรูปแบบ

ใกล้เคียงกับความต้องการของชุมชนบ้านพุเข็มได้แก่ บ้านกรุงชิง ก่ิงอาํเภอนบพิตาํ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง บา้นนาดี อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ในเขต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ หมู่บา้นลาหู่ หมู่บา้นมูเซอ จ. ตาก  ซ่ึงการศึกษาดูงานของประชาชน

พื้นถ่ินพเุขม็ ในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางและนาํมาปรับใหเ้ขา้กบัสภาพพื้นท่ีของตวัเอง 

 จากนั้นชาวบา้นสรุปกนัว่าตอ้งตั้งกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเขม็ข้ึนมา โดยมีระเบียบ

กติกา และตอ้งคิดเร่ืองการอนุรักษไ์ปดว้ยเพื่อความยัง่ยนื นอกจากน้ีไดท้าํเร่ืองพื้นท่ีป่าชุมชมท่ีเขาพุ

เข็ม ซ่ึงชาวบา้นจะดูแลรักษาป่า ช่วยกนัดูแนวกนัไฟ ลาดตระเวนดูคนมาล่าสัตวต์ดัไม ้ และทาํ

เส้นทางการท่องเท่ียวเขาพุเข็ม เพื่อให้นักท่องเท่ียวเดินป่าข้ึนไปเรียนรู้ และให้ชาวบา้นเป็นไกด์

ทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7 ลกัษณะท่ีพกัแรมชุมชนบา้นพเุขม็ ต. แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี   
 

 ทางกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม ได้รับการสนับสนุนเงิน

งบประมาณจาํนวนหน่ึงจากหน่วยงานพี่เล้ียง คือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และมูลนิธิ

คุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย โดยทางกลุ่มการท่องเท่ียวฯ ไดน้าํงบประมาณมา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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จดัสรรตามความเหมาะสมกบัสมาชิกทั้ง 25 ครัวเรือน โดยเฉล่ีย ไดรั้บครัวเรือนละ  8,000 บาท เพื่อ

นาํมาปรับปรุงท่ีพกั ซ้ือถว้ยชาม เส่ือ หมอน มุง้ เพื่อใชเ้ตรียมการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยลกัษณะ

ของท่ีพกัเป็นบา้นเลก็ๆ หลงัคามุงหญา้คา อิงธรรมชาติเป็นหลกั  

 การบริหารจัดการการมท่องเทีย่วบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม 

 การบริหารจดัการโฮมสเตยบ์า้นพุเขม็ มีชุดคณะกรรมการดาํเนินงาน มีโครงสร้างการ

บริหารจดัการกลุ่มฯ ท่ีชดัเจน  มีประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ ประชาสมัพนัธ์ และชุดตรวจ

ความเรียบร้อยของกลุ่มฯ  มีลกัษณะการบริหารจดัการในแบบฉบบัของตวัเอง ดูแลกนัเอง ยึดหลกั

ความเรียบง่าย เป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว ใหบ้ริการเสมือนญาติผูม้าเยอืน โดยมีการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย (ปตท.) และ มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าฯ ทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ให้คาํแนะนาํ และเป็นท่ี

ปรึกษา 3-4 ปี 

 การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเขม็ ในช่วงแรกๆ จะมีหลายหน่วยงาน

เขา้มาช่วยประชาสัมพนัธ์มีทั้ งหน่วยงานพี่เล้ียงเดิม และหน่วยงานในทอ้งถ่ินต่างๆ มีส่ือออก

เผยแพร่ ทาํให้พื้นท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึนโดยส่ือถึงการท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเขม็ว่ามีความ

อุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ “มีป่า มีนํ้ า มีเขา มีสตัวป่์า 

 เดิมทีนกัท่องเท่ียวรู้จกัชุมชนบา้นพุเขม็จากการบอกปากต่อปาก  เพราะในอดีตมีกลุ่ม

นกัตกปลามาท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีท่ีพกัและอ่ืนๆ ไวค้อยบริการ หลงัจากท่ีชุมชนไดมี้การจดัตั้ง

กลุ่มท่องเท่ียวข้ึน นักท่องเท่ียวกลุ่มตกปลามาใช้บริการเพิ่มข้ึน และมีนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรัก

ธรรมชาติ ชอบความเงียบสงบก็เพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั ดว้ยการรับรู้ข่าวสารจากหลายช่องทางท่ีมี

การประชาสมัพนัธ์  อาทิ รายการโทรทศัน์  ส่ือโฆษณาต่างๆ  

 การเปิดรับนกัท่องเท่ียวในช่วงแรกๆ  ทางกลุ่มฯ ใชว้ิธีการหมุนเวียนท่ีพกัของสมาชิก

ทั้ง 25 ครัวเรือนโดยมีการจดัลาํดบัก่อนหลงั มีศาลากลางหมู่บา้นเป็นศูนยก์ลางรับนกัท่องเท่ียว 

ต่อจากนั้นมีกรรมการกลุ่มทาํหน้าท่ีกระจายนักท่องเท่ียวไปตามบา้นสมาชิกท่ีไดเ้ตรียมไว ้และมี

คณะกรรมการชุดสุ่มซ่ึงเป็นกลุ่มสมาชิก 4-5 คน ทาํหนา้ท่ีตรวจความเรียบร้อยของบา้นพกั โฮมสเตยใ์น

ระดบัมาตรฐานท่ีทางกลุ่มวางไว ้

 กจิกรรมการท่องเทีย่วบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม 

 ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศของชุมชนบา้นพุเขม็ ดา้นหนา้ติดอ่างเก็บนํ้ า ดา้นหลงัติดภูเขา            

มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิสดช่ืน ทาํให้นักท่องเท่ียวท่ีมาพกั มาด่ืมดํ่ากบับรรยากาศ ดูนก ตกปลา เดินป่า

พิชิตเขาพุเขม็ เล่นนํ้ าไหล ซ่ึงเป็นแห่งตน้นํ้ าเพชรบุรี ล่องเรือและดูวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้น  

และยงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์น-ตก ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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 นักท่องเท่ียวท่ีมาพกับา้นพุเข็ม จะได้พกัในรูปแบบ โฮมสเตย  ์รับประทานอาหาร

พื้นบา้น และร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 1.  ค่าท่ีพกั 100 บาท/คน/คืน 

 2.  ค่าอาหาร 70 บาท/คน/ม้ือ 

 3.  ค่าเรือ 1,000 บาท/ 10 คน ในส่วนน้ีข้ึนอยูก่บันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการล่องเรือ 

เท่ียวตามลาํนํ้า เล่นนํ้าไหล* มีเรือของชาวบา้นคอยบริการ โดยท่ีเจา้ของโฮมสเตยท่ี์นกัท่องเท่ียวพกั 

เป็นคนประสาน ติดต่อ ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นการกระจายรายไดใ้หก้บัชาวบา้นอีกทีหน่ึง 

 *//นํ้าไหล คือ นํ้ าท่ีไหลจากป่าก่อนจะไหลลงสู่เข่ือน คลา้ยๆ นํ้ าตก ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ า

เพชรบุรี 

 การท่องเท่ียวแบบฉบบัของชุมชนบา้นพุเขม็ เป็นการท่องเท่ียวตามธรรมชาติเพื่อการ

เรียนรู้  โดยมีประชาชนพื้นถ่ินทาํหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน เล่าเร่ืองราววิถีชีวิต และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินต่างๆ นาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจในชุมชนท่ีตอ้งการบอกกล่าวใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บรู้ มีการ

แลกเปล่ียนทัศนะระหว่างเจ้าบ้านกับนักท่องเท่ียว อีกทั้ งจุดประสงค์หลักของการเกิดแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนบา้นพเุขม็  คือ ความตอ้งการใหป้ระชาชนพื้นถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าตน้นํ้ า  

เป็นกันชนมนุษยส์ําหรับตวัเองและบุคคลภายนอกหมู่บา้นท่ีจะไม่ให้บุกรุกป่า เพราะรายได้ท่ี

เพิ่มข้ึนของชาวบา้นจากการท่องเท่ียว เกิดจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติ นั่นหมายความว่า ถา้

ประชาชนพื้นถ่ินรักษาป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่าต้นป่าก็จะมี

ทรัพยากรไวค้อยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ชาวบา้นมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป  

 ปัญหาและอุปสรรค  

 ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ให้ความสนใจกบักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนเป็นอย่างดีดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคน

ในชุมชนในรูปแบบการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  อาทิ  ท่ีพกัแรม  อาหาร  เรือนาํเท่ียว  และกิจกรรมการ

ตกปลา ซ่ึงลกัษณะการดาํเนินการกิจกรรมการท่องเท่ียวดงักล่าวขาดการส่งเสริมอยา่งเป็นรูปธรรม

จากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี  การส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์

ยงัขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากท่ีตั้งของชุมชนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน เส้นทางถนนเขา้สู่ชุมชนเป็นถนนลูกรัง ชาํรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนเส้นทางมีนํ้ า

ขงั  ส่วนในช่วงฤดูร้อนก็มีฝุ่ นละออง  ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชน

และนักท่องเท่ียว มีปัญหาในการปรับปรุงช่องทางสัญจร เน่ืองจากสามารถส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสตัวป่์าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได ้
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 ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจจากประสบการณ์เดิมท่ีเคยมาพกัและคณะกรรมการ

กลุ่ม ฯ  เร่ิมทอ้และถอนใจในการเดินหนา้พฒันากลุ่มฯ ไม่ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวบา้นพุเขม็

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวตามวิถีปกติแห่งตน   

 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนและนกัพฒันาชุมชนท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้ง

กบัประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

 ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นการท่องเท่ียวชุมชนแลว้ กล่าวคือ กลบัไปเป็นปัจเจกบุคคลตามเดิม 

เน่ืองจากกลุ่มเร่ิมสลายหมดแลว้ ดว้ยบริบทของพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน เพราะระยะห่าง  ทาํเล 

ทศันียภาพ และการตกปลาของบา้นแต่ละหลงัไม่เหมือนกนั กลายเป็นรีสอร์ทท่ีมีเจา้ของบา้นดูแล 

ไม่ได้ใช้เครือข่าย และก่อนหน้าน้ีมีปัญหาเร่ืองการจัดคิว และตอนน้ีไม่มีคนกลางในกลุ่มของ

ชาวบา้นท่ีคอยประสานใหก้ลบัมารวมกลุ่ม จึงไม่มีส่วนหน่ึงของรายไดท่ี้เขา้มาเพื่อไปพฒันาพื้นท่ี

ตามวตัถุประสงคต์ั้งแต่ทีแรก 

 ปัญหาภายในของชาวบา้นเอง คือ ทาํประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเองไม่ได ้เพราะกลุ่มไม่

เขม้แขง็ เม่ือมีนกัท่องเท่ียวมายงัพื้นท่ีกลบัไม่ทราบว่ามีการท่องเท่ียวชุมชน เพราะเม่ือดูจากเวบ็ไซต์

พบเพียงขอ้มูลท่ีพกัของบา้นบางบา้น ซ่ึงจริง ๆ แลว้ควรเป็นเบอร์กลางในการแนะนาํให้รู้จกัท่ีพกั

แห่งอ่ืนในชุมชน 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจาํแนกได ้2 ลกัษณะ คือ ปัญหาภายในชุมชน เกิด

ความอ่อนแอในการบริหารจดัการกลุ่ม ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวบา้นพุเขม็เร่ิม

รับนักท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง ส่งผลให้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเจนารมณ์ท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่ตน้      

เพื่อให้การวิจยัครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี นักวิจยัได้ร่วมกับประธานกลุ่มการ

ท่องเท่ียวบา้นพุเข็มจดัการประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อการแกไ้ขปัญหาภายในท่ีเกิดข้ึน ดงัขอ้คิดเห็น

ของสามาชิกกลุ่ม 

 จุดดอ้ยของการท่องเท่ียวแก่งกระจานท่ีบา้นพุเขม็ คือ 1. โครงสร้างของบุคลากร ทั้ง

สมาชิกใหม่ และสมาชิกเก่า ตอ้งพิจารณาถึงศกัยภาพของสมาชิก ซ่ึงค่อนขา้งตอ้งใชเ้วลา ปัจจุบนั

กลุ่มเร่ิมสลาย ตอ้งกลบัมารวมกลุ่มอีกคร้ัง 2. กิจกรรมนอ้ย ไม่สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว เม่ือก่อนมี

กิจกรรมเดินป่า ปลูกตน้ไม ้ท่องเท่ียวตน้นํ้ าแก่งกระจาน เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ แต่หาก

มุ่งเน้นกิจกรรมเหล่าน้ี ก็ไม่มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียว เพราะส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวท่ีมาท่ีน่ีมกัมาตก

ปลา การคาํนวณเร่ืองนกัท่องเท่ียว ท่ีจะมาพกัผอ่นจริงๆ มีเพียง 10% หรือไม่เกิน 5 คนต่อปี ซ่ึงไม่

คุม้ค่า ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาทศันศึกษา จุดชมวิว ดูนก หรือไต่เขา ปีหน่ึงแทบไม่มี เน่ืองจากการ

เดินทาง การคมนาคมท่ีอ่ืนสะดวกกวา่ สถานท่ีท่ีอ่ืนจดัสร้างดีกวา่ 
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 ปัจจุบนัท่ีเคยเป็นสมาชิกอยู่ ซ่ึงไม่เปิดเผยขอ้มูล ก็ยงัรับนกัท่องเท่ียวเขา้มาพกัประจาํ 

รายได้ดี กล่าวคือ ยงัคงเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม แต่รับนักท่องเท่ียวเป็นรูปแบบแขกประจาํของ

ส่วนตวั   

 คิดว่ารวมกลุ่มไดใ้หม่ ท่ีอ่ืนก็เป็นแบบน้ี เช่น กลุ่มโฮมสเตยบ์า้นวงันํ้ าเขียว แต่พอเจาะ

เขา้ไปจริง ๆ แลว้ พบว่าเป็นปัจเจก นักท่องเท่ียวจองท่ีพกัในนามของแต่ละบา้น ซ่ึงเป็นสิทธิของ

นกัท่องเท่ียว แต่กจ็าํเป็นตอ้งมีอะไรบางอยา่งใหก้ลุ่ม เพื่อกลุ่มไปจดัสรรทาํประโยชน์พื้นท่ีส่วนรวม 

 ดงันั้นการกลบัมารวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเขม็แขง็ให้กบัชุมชนดว้ยความสามคัคี  และ

การรวมพลงัเพื่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาความร่วมมือระหว่างเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ท่ีเป็นไปในลกัษณะซ่อนรูปและ

เงียบสงบ     

 ทัศนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม ในเขตพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวดัเพชรบุรี 

 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม ้ประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนท่ี 92         

ลงวนัท่ี 12  มิถุนายน 2524  ให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบัท่ี 28 ของ

ประเทศไทย  ซ่ึงพื้นท่ีเล็กๆ  หมู่ 10 บา้นพุเขม็ ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี เป็นส่วนหน่ึงในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

 การริเร่ิมโครงการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในช่ือ โฮมสเตยบ์า้นพุเข็ม  

ทางการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)  และ มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าฯ  ทาํหนา้ท่ีประสานงาน

การดาํเนินงานเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนกับทางอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน  เน่ืองจากพื้นท่ี หมู่ 10 บา้นพุเขม็ อยูใ่นความดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะตอ้ง

ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน และมีการประชุมเพื่อร่างกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ 

นอกจากนั้นทางชุมชนบา้นพุเขม็ไดท้าํการขอรับรองการจดัตั้งกลุ่มโฮมสเตยบ์า้นพุเขม็ ณ ท่ีทาํการ

อาํเภอแก่งกระจานอย่างถูกตอ้ง ตามระเบียบของทางราชการ แต่ระยะต่อมาก็เกิดปัญหาระหว่าง

ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติ เป็นระยะๆ   

 ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ประชาชนพื้นถ่ินต่อการจดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน     

พุเขม็ ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นประชาชนพื้นถ่ินท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียว   
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 จริงๆ  เราคิดจะดึงรายได้มาหาคนในชุมชน  แทนท่ีคนจะหันหน้าไปเขา้ป่า คนเรา 

บางทีมนัไม่มีอะไร  มนักต็อ้งไป... ไปรับจา้งเขาแบกไมเ้ถ่ือนท่ีเขาแปรรูป (ประชาชนพื้นถ่ิน 

นามสมมติ, 2558) 
 

 เขา (อุทยานฯ) มองอะไรไม่รู้ แต่เรามองอย่างน้ี  มนัน่าจะดี (ประชาชนพื้นถ่ิน นาม

สมมติ, 2558) 
 

 ขอ้ความดงักล่าวเป็นคาํบอกเล่าของ ประชาชนพื้นถ่ินซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มโฮมสเตยค์น

หน่ึงท่ีถ่ายทอดเหตุผลต่อการริเร่ิมโครงการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบา้นพุเขม็  ดว้ยมุมมองอยากให้

คนในชุมชนมีรายไดเ้สริมนอกเหนือจากอาชีพหลกั  และจะเป็นภูมิคุม้กนัไม่ให้ชาวบา้นเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการตดัไมท้าํลายป่าท่ีดีวิธีหน่ึง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์นกัพฒันาชุมชน 
 

 ชาวบา้นสรุปกนัว่าตอ้งตั้งกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเข็มข้ึนมา โดยมีระเบียบกติกา 

และตอ้งคิดเร่ืองการอนุรักษไ์ปดว้ยเพื่อความยัง่ยนื (ประชาชนพื้นถ่ิน นามสมมติ, 2558) 
 

 เม่ือปี พ.ศ. 2544 - 2545 การเร่ิมตน้โครงการท่องเท่ียวโฮมสเตยบ์า้นพุเขม็ มีนกัท่องเท่ียว

เขา้มา ส่งผลให้ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน หากแต่ประสบปัญหากบัการเดินทางเขา้หมู่บา้นของ

นกัท่องเท่ียว ดว้ยการปิดด่านจากทางอุทยานฯ ในช่วงเวลานั้น มีหนังสือราชการออกโดยอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานห้ามทางกลุ่มฯ ออกโบชัวส์ แผ่นพบั เผยแพร่ โฆษณาการท่องเท่ียว ด้วย

เหตุผลประการใดทางชาวบ้านไม่ให้ขอ้มูลกับผูว้ิจัย ทาํให้นักท่องเท่ียวลดน้อยลง เกิดปัญหา

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัชาวบา้น ไม่มีการพดูคุยกนั เกิดความไม่เขา้ใจกนั 
 

  เพราะเขาอา้งกฎหมายก็ตอ้งเป็นกฎหมาย  จะมาทาํการใดๆ ในอุทยาน  วนัไหนเขา

อา้ง  เรากต็อ้งหยดุ (ประชาชนพื้นถ่ิน นามสมมติ, 2558) 
 

 ใหม่ๆ (หมายถึง ช่วงเวลาท่ีมีการประกาศพื้นท่ีอุทยาน)  อุทยานฯ กบัชาวบา้นก็มี

ปัญหาเยอะ  เยอะมาก  ไม่ถูกกนั  ขนาดนํ้ าสักแกว้ก็ไม่ใหกิ้น......แต่พอมีเร่ืองท่องเท่ียวมา  ก็

มีคุยบา้ง  แต่ก่อนหนา้นั้นไม่คุยเลย  เขาก็คิดว่าเขาเหนือกว่าเราอยูแ่ลว้  เราก็ไม่ค่อยอยากไป

ยุง่กบัเขาเท่าไร (ประชาชนพื้นถ่ิน นามสมมติ, 2558) 
 

 ทางออกท่ีทางกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเขม็คิดเพียงฝ่ายเดียว คือ ไม่ตอ้งการไปมี

ปัญหากบัหน่วยงานของรัฐเพียงเท่านั้น แต่เน่ืองดว้ยขาดการมาคุยร่วมกนั ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่

เพียงแค่ประเดน็การท่องเท่ียวเท่านั้น หมายรวมถึงประเดน็อ่ืนๆ ดว้ย 
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 เราอยู่ของเราแบบเดิม  ไม่ขยาย  ไม่พยายามด้ิน  เพราะเราก็มีอาชีพหลกัของเรา  เรา

กลบัไปอยูข่องเราแบบเดิม  ถา้ (นกัท่องเท่ียว) มา  เราก็ตอ้นรับ  แต่เราไม่ขวนขวายหาอะไร

ใหม่เพิ่มข้ึน (ประชาชนพื้นถ่ิน นามสมมติ, 2558) 
 

 ขอ้ความดงักล่าว ส่ือถึงความนอ้ยเน้ือตํ่าใจของประชาชนพื้นถ่ินท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน  ซ่ึงในทศันะของผูว้ิจยั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นเกิดจากความไม่มาร่วมพดูคุยกนั  

ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าทาํหน้าท่ีของตวัเองดีท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขอ้สัมภาษณ์เชิงลึก นายกมล  

นวลใย หวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถึงปัญหาความขดัแยง้ และวิธีการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน   
 

 นาํเร่ืองท่ีชาวบา้นคิดอย่าง อุทยานคิดอย่าง จดัให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยกนั โดยให้

ชาวบ้านมีโอกาสพูดในส่ิงท่ีติดข้องหมองใจ ติดขดัปัญหาอะไร สงสัยอะไร พูดมาให้

หมดแล้วจดทุกขอ้ จากนั้นหัวหน้าตอบทุกขอ้สงสัย ขอโทษเร่ืองราวในอดีต ขอโทษท่ี

เจา้หน้าท่ีอาจจะไม่เขา้ใจ ขอโทษท่ีเกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั แต่วนัน้ีเปล่ียนรูปแบบการ

ทาํงานมาคุยกนัแลว้ ทาํอะไรไดบ้า้ง กบ็อกวา่ได ้อะไรไม่ไดก้ข็อใหเ้บ่ียง หลบ เลิก คุยกนัให้

จบ แต่อย่าคิดเอง จะทาํให้เกิดปัญหา จริง ๆ แลว้ไม่จาํเป็นตอ้งบอกเพราะเป็นขอ้กฎหมาย 

(นายกมล นวลใย, 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8 การสัมภาษณ์เชิงลึก นายกมล นวลใย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน วนัท่ี 25  

 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
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 ในส่วนของประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุเข็มมีความตอ้งการให้เจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานเขา้มามีส่วนรับรู้ในกิจกรรมของชุมชน  ดงัขอ้ความ 
 

 ตอ้งการใหอุ้ทยานเขา้มา ตอ้งเขา้มารับรู้และมีส่วนรู้เห็น เป็นหนา้ท่ีของอุทยานท่ีตอ้ง

เขา้มาดูแล  เพราะท่ีน่ีคือส่วนหน่ึงของอุทยาน (ประชาชนพื้นถ่ิน นามสมมติ, 2558) 
 

 เราอยากรู้  พวกเราทาํอะไรไดบ้า้ง  ไม่ไดบ้า้ง  ไม่ใช่ให้ทาํไป  สุดทา้ยก็มาจบัมาร้ือ  

มาบอกวา่ทาํไม่ได ้(ประชาชนพื้นถ่ิน นามสมมติ, 2558) 

 

 
 

ภาพท่ี  9 การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึกสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพเุขม็ 

 

 นอกจากน้ีนักพฒันาชุมชนและนักวิชาการท่ีเคยทาํงานในพ้ืนท่ี ได้ให้สัมภาษณ์ถึง

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในทาํนองเดียวกนัวา่ควรมีการพดูคุยในรูปแบบการปรึกษาหารือ 
 

 ต้องหารือเก่ียวกับเง่ือนไขต่างๆ ระหว่างชาวบ้านกับอุทยาน ว่าอุทยานจะได้รับ

ประโยชน์อะไรบ้าง ชุมชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ซ่ึงทั้ งสองฝ่ายควรได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกนั  ตอ้งหารือว่าชาวบา้นตอ้งการให้ดาํเนินการลกัษณะใด ทั้งเร่ืองการ

ท่องเท่ียวชุมชน การบริหารจดัการบา้นพกั การบริหารค่าเช่าเรือตกปลา การบริหารค่าเดินป่า 

และการบริหารจดัการร่วมกนั ให้ชาวบา้นจดัสรรท่ีพกัก่ึงชุมชน แต่บริหารจดัการโดย

อุทยาน เพราะหากอุทยานไม่ร่วมด้วยจะบริหารจัดการยาก (นักพฒันาชุมชนและ

นกัวิชาการ นามสมมติ, 2558) 

 ตอ้งมีคนกลางประสานงานให้มีการจดัเวที ปรึกษาและสรุปบทเรียนร่วมกนัรวมถึง

ปัญหาเร่ืองพื้นท่ีท่ีชาวบา้นใช้ประโยชน์อยู่ ควรจะมีการพูดคุยวางแผนร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อ
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เช่ือมโยงระหวา่งอุทยานกบัชาวบา้นซ่ึงยงัตอ้งพึ่งพาหน่วยงานภายนอกอยู ่(นกัพฒันาชุมชน

และนกัวิชาการ นามสมมติ, 2558) 
 

 ดงันั้นเพื่อให้เจตนารมณ์เบ้ืองตน้ของการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้น     

พุเข็ม ท่ีมุ่งหวงัใชท้รัพยากรในชุมชนเป็นฐานการบริหารจดัการ คาดหวงัว่าเป็นวิธีการจดัการ

ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชนในการจดัการ และ

สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นการเปิดเวทีประชุมเพื่อการพูดคุย  แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูบ้ริหาร  เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินเป็น

วิธีการปรับกระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนรูปแบบหน่ึงท่ีมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อร่วมกนัพฒันาพื้นท่ีใหม้ัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 

การปรับกระบวนทศัน์การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

 จากผลการวิจยัในระยะท่ี 1 สามารถบ่งบอกถึงการคิดท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน ซ่ึงอาจมีผลให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในพื้นท่ีได ้    

การเปล่ียนมุมมองทศันคติ เพื่อการแกปั้ญหาและพฒันากระบวนทศัน์ของบุคคล 2 กลุ่มให้ถูกตอ้ง 

สามารถยกระดบักระบวนทศัน์ใหดี้กวา่เดิม   

 ผูว้ิจยัไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานไดจ้ดัพื้นท่ีเปิดเวที สําหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

ลกัษณะการประชุมแบบมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Meeting) ระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และ

ประชาชนพื้นถ่ิน เม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ. 2558 โดยนาํผลการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นตวัขบัเคล่ือน

การพูดคุยอย่างเป็นทางการ ผูว้ิจัยได้เชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุมรับฟังและพิจารณา

ผลการวิจยั  ซ่ึงไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และตวัแทนประชาชนพ้ืนถ่ิน

ชุมชนบา้นพุเขม็ ซ่ึงการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อหวงัใหผ้ลการวิจยัในระยะท่ี 1 สามารถนาํไปต่อ

ยอดใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพื้นท่ีไดจ้ริง ซ่ึงเม่ือมีการพฒันาชุมชนบา้นพเุขม็ใหเ้ป็นพื้นท่ีตน้แบบ  

ก็จะเป็นแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีอ่ืนๆ ใหส้ามารถจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนให้

เกิดความสมดุลและยัง่ยนื สร้างความเขา้ใจและปรับกระบวนทศัน์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

และประชาชนพื้นถ่ินใหส้อดคลอ้งกนั    

 

 เร่ิมตน้การประชุมแบบมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

และตวัแทนประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าว

เร่ิมตน้การประชุม 
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 มาวนัน้ี  ไดคุ้ยกนัทีเดียว  พี่น้องชาวบา้นอึดอดัใจอะไรให้พูดพร่ังพรูออกมาไดเ้ลย  

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติพวกน้ีกจ็ะไดรู้้วา่ชาวบา้นซ่ึงเป็นพี่นอ้งในชุมชนเขาคิดอะไร จะได้

ลดอุณหภูมิของแต่ละฝ่ายลงมา  หาจุดท่ีสมดุลต่อกนั (หวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

นามสมมติ, 2558) 
 

 ในขณะท่ี นายยงยุทธ ร่มโพรีย์ ประธานกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านพุเข็ม    

กล่าวถึงทศันะหรือกระบวนการคิดท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ ในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในกรอบแนวทางการดาํเนินกิจกรรมท่ีถูกต้องตามระเบียบและ

กฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติ  
 

 ท่ีพวกผมมาในวนัน้ี  ส่ิงท่ีตอ้งการ  คือว่าเราอยากมีกรอบ  กรอบท่ีจะเดินไปแบบ   

ง่าย ๆ  ถูกระบบ  เราอยากไดก้รอบท่ีเป็นกฎหมายท่ีชดัเจน ไม่ว่าเราจะทาํการท่องเท่ียว  ท่ี

บอกว่าเรายงัทาํการท่องเท่ียวเถ่ือนอยู่  อบต. หรืออาํเภอไม่สามารถเขา้ไปช่วยได ้ พวกเรา

ตอ้งทาํอยา่งไร  พวกเราถึงจะถูก  คือตรงนัน่แหละครับท่ีเราตอ้งการ  เราตอ้งการแค่ตรงนั้น 

(ยงยทุธ ร่มโพรีย,์ 2558) 
 

 ดงันั้นการเร่ิมตน้การประชุมเพื่อปรับกระบวนทศัน์การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว  

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นพุเข็ม ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานงาน

หรือเป็นตวัจูนเปิดเวทีให้บุคคลทั้ง 2 ฝ่ายมาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเพื่อการทาํความ

เขา้ใจในประเดน็ดงัต่อไปน้ี (1) การทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้เร่ืองการใชพ้ื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติ 

 และ (2) การดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ             

ดงัรายละเอียด   
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ภาพท่ี 10  การประชุมแบบมีปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ

 ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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 การทาํความเข้าใจเบือ้งต้นเร่ืองการใช้พืน้ทีใ่นเขตอุทยานแห่งชาต ิ

 นายกมล นวลใย  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้พูดคุยทาํความเขา้ใจกับ

ประชาชนพื้นถ่ินเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติกบัการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2541  เร่ืองการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
 

 ชุมชนบา้นพุเข็มเป็นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นท่ีตาม

มติ ครม. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นขอ้กฎหมาย ขณะน้ีอุทยานฯ  กาํลงัทาํเร่ืองการมี

ส่วนร่วม     แต่กต็อ้งใชมิ้ติของกฎหมาย หากไม่ใชก้ฎหมายเขา้ไปควบคุม ก็จดัการปัญหาได้

ยาก แทจ้ริงแลว้การท่องเท่ียวเป็นเพียงเคร่ืองมือ เป็นการใชผ้ืนป่าในทางออ้ม เอาป่ามาใชใ้น

เร่ืองการท่องเท่ียว เร่ืองของการนนัทนาการ แต่พื้นท่ีตรงนั้นอุทยานไม่สามารถเขา้ไปจดัการ

ทุกเร่ืองได ้เน่ืองจากระเบียบกฎหมายตามของมติ ครม. กาํหนดไวว้่าพื้นท่ีท่ีชาวบา้นทาํกิน

ก่อน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ตอ้งผ่อนผนัให้ ชาวบา้นมีสิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีไดต้ามกฎหมาย 

ชาวบา้นมีสิทธ์ิอยูไ่ด ้อยูไ่ม่ไดเ้พราะกฎหมาย อุทยานคือผูคุ้มกฎ ทุกคนอยากเป็นคนดี ก็ตอ้ง

ยอมรับกติกา การทาํงานแบบมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีสุด คือใหชุ้มชนตั้งกติกาเองซ่ึงไม่ขดักฎหมาย 

โดยอุทยานทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยแนะนาํไม่ให้ขดักบักฎหมาย สุดทา้ยกติกาชุมชนจะ

ละเอียดมาก เพราะชุมชนคิดข้ึนเอง ชุมชนจะดูแลผืนป่าดว้ยจิตวิญญาณและไม่มีการต่อตา้น 

สุดทา้ยกเ็ขา้กระบวนการตามกฎหมาย อุทยานไดส่ื้อสารกบัชาวบา้นใหเ้ขา้ใจตรงกนัว่าพื้นท่ี

ใดท่ีมีสิทธ์ิชาวบา้นกมี็สิทธ์ิ ท่ีใดไม่มีสิทธ์ิ หากฝ่าฝืนกจ็ะดาํเนินคดี  (กมล นวลใย, 2558) 
 

  ถา้ทาํท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพื้นท่ีอุทยานฯ  ก็ตอ้งมีกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง (กมล 

นวลใย, 2558) 
 

               ฐานคิดเร่ืองการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติของเจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติเห็นว่าสามารถดาํเนินการโดยชุมชนเองได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุทยานแห่งชาติ  ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาตินับเป็นกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ยงัไม่มีกฎหมายรองรับการดาํเนินการทาํ

กิจกรรมการท่องเท่ียว และการใชพ้ื้นท่ีตอ้งเป็นประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีอยูอ่าศยัตามผลการตรวจพิสูจน์

สิทธ์ิท่ีพบว่าอยูอ่าศยัหรือทาํกินมาก่อน โดยกรมป่าไมไ้ดจ้ดัขอบเขตบริเวณท่ีอยูอ่าศยัและพ้ืนท่ีทาํ

กินชดัเจน หา้มขยายพื้นท่ีเพิ่มเติมโดยเดด็ขาด  เพื่อใหป้ระชาชนพื้นถ่ินอยูอ่าศยัหรือทาํกินตามความ

จาํเป็นเพื่อการครองชีพ ในขณะเดียวกนัถา้เป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมคุมคามต่อระบบนิเวศ หรือพ้ืนท่ีท่ีมี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุม้ครองดูแลพ้ืนท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

ใหห้น่วยงานพิจารณาดาํเนินการช่วยเหลือประชาชนพื้นถ่ินตามความเหมาะสม เพื่อใหห้าท่ีอยูอ่าศยั

และทาํกินแห่งใหม่หรือดาํเนินการเคล่ือนยา้ยประชาชนพื้นถ่ินออกมาจากบริเวณนั้นไปอยู่อาศยั
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และทาํกินในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยในพื้นท่ีรองรับใหมี้การสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค การพฒันา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม   

 ดงันั้นการตีขอ้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2541 ประชาชน

พื้นถ่ินท่ีอาศยัในพื้นท่ีก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและไดพ้ิสูจน์สิทธ์ิแลว้  สามารถดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติไดต้ามการตีความท่ีว่า   “...อยู่

อาศยัหรือทาํกินตามความจาํเป็นเพื่อการครองชีพ...”  และอุทยานแห่งชาติสามารถเป็นหน่วยงานพี่

เล้ียงท่ีสามารถส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได ้ดงัขอ้ความตามมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีว่า  “...ให้มีการส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร...”  แต่จากการให้ขอ้มูลของหัวหนา้

อุทยานแห่งชาติย ังมีการตีความกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  

คลาดเคล่ือนในประเด็นการประกอบอาชีพของประชาชนพื้นถ่ินสามารถทาํเพื่อการเกษตร ไม่

สามารถกระทาํการอยา่งอ่ืนได ้ แต่สามารถผ่อนผนัตามความเหมาะสมในการดาํเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวในลกัษณะส่วนบุคคล   

 กฎหมายไม่เปิดให้เป็นเร่ืองของเอกชนท่ีไม่ใช่รายเดิมตามมติ ครม. เขา้ไปอยูอ่าศยัใน

พื้นท่ีนั้น  ซ่ึงตามมติ ครม. ปี พ.ศ. 2541 มีหลกัการเดียว คือ พื้นท่ีท่ีอยูท่าํเพื่อการเกษตร และเพิ่งมา

สาํรวจอีกคร้ังคือ ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีหลกัการเดียวกนัว่าคนท่ีสาํรวจคร้ังแรกกบัปัจจุบนัตอ้งเป็นราย

เดียวกนั เพราะพื้นท่ีตรงนั้นไม่ใช่พื้นท่ีกรรมสิทธ์ิ เป็นเพียงพ้ืนท่ีผอ่นผนั พร้อมท่ีจะอพยพออกตาม

มติ ครม. ประกอบกบัในพื้นท่ีอุทยานยงัไม่มีเง่ือนไขขอ้ใดท่ีให้สามารถทาํอยา่งอ่ืนได ้แต่อาจตอ้ง

ปรับเร่ืองของมาตรา 19 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยหัวหน้าอุทยาน เร่ืองการ

ท่องเท่ียวอาจจะเป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการมากนกั เป็นเร่ืองของปัจเจกชน เช่น โฮมสเตย ์ถา้คน

จะเขา้มาท่องเท่ียว ซ่ึงอาจท่องเท่ียวแบบกลุ่มเลก็ๆ 

 ทั้งน้ีกระบวนทศัน์ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี

ของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีต่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้นพุเขม็จะเป็นไป

ในลกัษณะผูค้วบคุมดูแลให้ประชาชนพื้นถ่ินดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น นอกจากน้ีจาก

การประชุมร่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ินไดรั้บการช้ีแจงว่าการใช้

พ้ืนท่ีชุมชนบา้นพุเขม็ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและไดรั้บอนุญาตจากทางกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า

และพนัธ์ุพืชให้พื้นท่ีชุมชนบา้นพุเข็มเป็นพ้ืนท่ีในเขตบริการไม่ใช่พื้นท่ีควบคุมพิเศษในความ

รับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   
 

 ตอ้งถามก่อนว่าชุมชนตอ้งการแบบใด  เช่น ตอ้งการเป็นรีสอร์ท หรือเป็นโฮมสเตย ์ดู

ว่าวตัถุประสงคท่ี์จะทาํคืออะไร แลว้มาดูว่ามีขอ้กฎหมายใดท่ีทาํได ้ตอ้งมีกฎกติกาท่ีอยูต่รง

กลาง หากจะทาํเป็นหลงัๆ เหมือนทัว่ไป ก็ทาํไม่ได ้แต่ถา้มากางเต็นท์ก็เป็นเร่ืองธรรมดา 
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เพราะไม่มีส่ิงปลูกสร้างในเขตอุทยาน แต่ถา้เขา้ไปในพื้นท่ีอุทยาน ตอ้งประกาศพื้นท่ีนั้นเป็น

พื้นท่ีเขตบริการ และใหน้กัท่องเท่ียวจ่ายค่าธรรมเนียม เพื่อใหเ้ขา้ตามหลกัเกณฑข์องอุทยาน 

โดยหัวหนา้เสนอเร่ืองข้ึนไปท่ีกรมฯ  เพื่อตดัออกจากพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีควบคุมพิเศษ เพราะ

แตกต่างกนัตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย ปัจจุบนัน้ีเป็นพื้นท่ีผ่อนปรนให้ทาํกินแบบชัว่คราว   

แต่ถา้จะพฒันาให้ทาํเป็นพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวก็ตอ้งปรับ   ถา้คนเขา้ไปหาประโยชน์ก็ผิด

กฎหมาย แลว้จะทาํอยา่งไรให้ถูกกฎหมาย และจะทาํดว้ยวิธีใด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้อกชนเขา้

มาหาผลประโยชนใ์นอุทยาน (เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  อยูท่ี่กฎหมายบญัญติัไวว้่าอย่างไร การดาํเนินกิจการท่องเท่ียว หรือการหาประโยชน์

ในพ้ืนท่ีอุทยาน จะตอ้งไดรั้บการอนุญาต เช่น การทาํกิจกรรมท่องเท่ียวทางนํ้ า ก็ตอ้งขอ

อนุญาต แต่ถา้ไม่เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ ก็เป็นเร่ืองปกติวิสัยท่ีประชาชนจะทาํอะไรก็ได ้

เช่น อาจพาเท่ียวในพ้ืนท่ีของตวัเอง แต่ถา้จะทาํเป็นกิจจะลกัษณะตอ้งมานัง่คุยกนัว่าจะทาํ

รูปแบบใด หากจะท่องเท่ียวในเส้นทางอุทยาน ก็ตอ้งขออนุญาตเป็นทางการ” (เจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

 กิจกรรมท่ีชาวบา้นเป็นไกดท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการข่ีเรือข้ึนเทิกสวนทางนํ้ า

ไหลและการตกปลา ชุมชนไม่สามารถทาํโดยพลการได ้เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเปิด ตอ้งขอ

อนุญาตเป็นรายปี ในลกัษณะเป็นกิจกรรมนาํเท่ียว หรือกิจการจดัการท่องเท่ียว เช่น กิจกรรม

นาํเท่ียวทางนํ้ าโดยใชเ้รืออะไรตอ้งระบุให้ชดัเจน หรือกิจกรรมบริการท่ีพกัอาศยั ลกัษณะ

เป็นลานกางเต็นทใ์นพื้นท่ี เป็นตน้ (เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 

2558) 
 

 หากมีการโฆษณาออกไปว่าบ้านพุเข็มเปิดให้มีการท่องเท่ียว ถือว่าเป็นการหา

ประโยชน์ในพื้นท่ีอุทยาน ผิดกฎหมายทนัที (เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นาม

สมมติ, 2558) 
 

  การจดัการประชุมคร้ังน้ีทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพยายามร่วมกนัหาทางแกไ้ข

เร่ืองการใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบา้นพุเข็ม โดยท่ีหัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติไดอ้ธิบายทาํความเขา้ใจกบัประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ 
  

 ตอ้งกลบัไปดูเง่ือนไขเดิมของกฎหมายอุทยานเขียนไว ้3 เร่ือง คือ ขอ้ท่ี 1 เพื่อการ

คุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ท่ี 2 เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  ไวเ้พื่อการท่องเท่ียว และขอ้ท่ี 3 เพื่อการศึกษาวิจยั    สาํหรับขอ้ท่ี 2 คือการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการคุม้ครองโดยรัฐ จึง
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ตอ้งมาปรับเร่ืองพ้ืนท่ีน้ีให้เขา้กบัขอ้กฎหมาย หากจะให้ชุมชนเขา้มาเช่ือม โดยรัฐเขา้ไป

จดัการ จึงตอ้งมีเง่ือนไขใหเ้ขา้กบัองคป์ระกอบของการจดัการ จึงตอ้งมีโครงการส่งเสริมเพื่อ

การท่องเท่ียว และดูศกัยภาพพื้นท่ีนั้นว่าจะทาํโครงการเร่ืองอะไร โดยชุมชนแบบใด ซ่ึงหาก

จะทาํเป็นภาพรวมภาพใหญ่ จะกลายเป็นทิศทางของนโยบาย ไม่ใช่รายละเอียดของหัว

หนา้ท่ีจะไปปฏิบติั น่ีคือความยากของกฎหมาย ในสังคมมี 2 มุมมองเสมอ มุมมองหน่ึงอาจ

มองว่าอุทยานกาํลงัส่งเสริมให้คนทาํผิดกฎหมาย  อีกมุมมองหน่ึงมองว่าทาํถูกเพราะทาํให้

ชุมชนมีความมัน่คง มีมิติของความขดัแยง้ตลอดเวลา จึงตอ้งมองทุกดา้น ท่ีจะหาช่องทางเพื่อ

ตอบคาํถามได้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีในกรมฯ ชุมชน และนักอนุรักษ ์ซ่ึงศาสตร์

สูงสุดของการป้องกนัคือการจดัการแบบมีส่วนร่วมเพราะทาํให้เกิดความยัง่ยืน ซ่ึงตอ้งใช้

เวลาในการปรับเปล่ียนกระบวนทศันข์องเจา้หนา้ท่ี หากไม่มีความร่วมมือ  ก็ไม่มีความยัง่ยนื 

(หวัหนา้อุทยานแห่งชาติ นามสมมติ, 2558) 
  

 ถึงแมว้่าการประชุมเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีชุมชนบา้นพุเข็มเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชน ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยงัไม่มีมติและบทสรุปท่ีชดัเจนดว้ยรูปแบบ

การทาํงานในแนวตั้ งของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีตอ้งได้รับการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา

ระดับสูงและต้องมีการตีความขอ้กฎหมายกับผูท่ี้มีส่วนท่ีเก่ียวข้องต้องมีความชัดเจนและไม่

คลุมเครือ  
 

 ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ  (กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  

และพนัธุ์พืช )  โดยการหาจุดเร่ิมก่อน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ว่าจะใชอ้าํนาจแบบใด 

จะใช้กฎหมายอย่างไร ความร่วมมือทั้ งหลายเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายด้วย  

(หวัหนา้อุทยานแห่งชาติ นามสมมติ, 2558) 
 

 ทั้งน้ีผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี แนะนาํในเบ้ืองตน้ให้

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจดัเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ีเป็นคนในชุมชน     

พุเข็มหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงหรือหัวหน้าหน่วยเขาดอกไมซ่ึ้งเป็นหน่วยย่อยของอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานท่ีรับผดิชอบพื้นท่ีชุมชนบา้นพุเขม็ เขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะกิจกรรมสัมพนัธ์หรือเขา้

ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนในจงัหวะเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อลดช่องว่างความขดัแยง้ระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ 
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ภาพท่ี  11  กิจกรรมสมัพนัธ์การมีส่วนร่วมของจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชน

 พื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ 
 

 การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีปฏิสัมพนัธ์คร้ังท่ี 1 เป็นการเปิดเวทีพบปะ พูดคุยและ  

ปรึกษาหารือ เพื่อเป็นแนวทางการปรับกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อแนวทางปฏิบติัต่อการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีถูกตอ้ง แต่อยา่งไรก็ตามผลการประชุม

ร่วม  เร่ืองการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพุเข็มใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยงัไม่มีมติท่ีชดัเจน เน่ืองจากติดขดัเร่ืองการตีความระเบียบปฏิบติั  

และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ีการหารือร่วมกนัเพื่อหาทางออกเก่ียวกบั

แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งถือเป็นกระบวนการปรับกระบวนทศัน์นของกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มท่ีมีบทบาท
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และสถานะทางอาชีพท่ีต่างกนัให้มีความเขา้ใจตรงกนัสามารถทาํงานร่วมกนัในอนาคตและลด

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 การดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม ในพืน้ที่อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน  

 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพุเข็มในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานเป็นรูปแบบท่ีชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ ซ่ึงจากการประชุมร่วมกันระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ เพ่ือหาแนวทางปฏิบติั

ท่ีถูกต้อง  เหมาะสมและไม่ติดขดักับขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ี โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานมีมุมมองเร่ืองการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวบา้นพเุขม็วา่  
 

   ชุมชนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ ชาวบา้นตอ้งรักษาป่า รักษาพื้นท่ี ท่านตอ้งยนืหยดั  ยอมรับ

และเดินตามกติกาเท่านั้น  เพราะพื้นท่ีบา้นพเุขม็เป็นพื้นท่ีพิเศษ แตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนๆ  นอก

เขตดูแลของอุทยานฯ  ฉะนั้นการรวมตวักนัแลว้ตอ้งไดป้ระโยชน์  เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์

เอาป่าเป็นตน้ทุน (เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

 ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้ขอ้คิดเห็นถึงการใชป้ระโยชน์ทางออ้ม

จากตน้ทุนธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้ง

ผกูพนักบัการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมการเรียนรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดิน

ทางเขา้มาในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
  

  ขอยกตวัอยา่งเพื่ออธิบายใหช้าวบา้นเห็นภาพวา่หากวนัหน่ึงมีเกง้ลงมาท่ีหมู่บา้นพุเขม็ 

เป็นเกง้ท่ีเช่ืองคุน้เคยกบัคน แลว้มีคนยิงเกง้ตายและนาํไปขาย ขายไดเ้พียงไม่ก่ีบาท ใชเ้งิน

ไม่นานกห็มด แต่หากทุกคนช่วยกนัดูแลเกง้ตวัน้ี นกัท่องเท่ียวมาท่ีหมู่บา้นแลว้นาํภาพไปลง 

โซเชียลมีเดีย นกัท่องเท่ียวก็มาเท่ียวมากข้ึน ซ้ือของกินของฝากรายไดก้็เขา้หมู่บา้น แต่เกง้มี

อายุหลายปี เดือนหน่ึงปีหน่ึงรายไดเ้ขา้หมู่บา้นเป็นเงินเท่าไร อาจเพิ่มข้ึนเป็นหลกัลา้น ถา้

หากทุกคนช่วยกันดูแลเก้ง คนใจร้ายไม่มีสิทธ์ิทาํร้าย การห้ามล่าสัตว์น้ีก็เพื่อทุกคนใน

หมู่บา้น เพราะปัจจุบนัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสัตวป่์าทางตรงไดอี้กแลว้ เปล่ียนเป็นใช้

ประโยชน์ทางอ้อม อุทยานต้องทําให้ชาวบ้านเห็นว่าเขาจะได้รับประโยชน์ทางใด  

(เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

 แต่ทั้งน้ีการเป็นหน่วยงานพี่เล้ียงของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยงัมีขอ้จาํกดัท่ีวา่    
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       เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโดยตรงไม่ได้

ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียว  คือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ือต่อระเบียบปฏิบติัในพื้นท่ี 

(เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 

  อาจต้องทาํเป็นกิจกรรมนําเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยขออนุญาตเป็นรายปี และจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ แต่ตอ้งใหส่้วนควบคุมนโยบายชดัเจนเร่ืองน้ีก่อน ถา้ฝ่ายควบคุม

นโยบายและฝ่ายจดัการชดัเจนว่าทาํได ้ก็สามารถทาํไดท้นัที กฎหมายเขียนไวไ้ม่มาก แต่

ระเบียบเขียนไวม้าก (เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

 ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศันข์องเจา้หนา้ท่ีในกรม โดยการหาจุดเร่ิมก่อน เพื่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจตรงกนั ว่าจะใชอ้าํนาจแบบใด จะใชก้ฎหมายอยา่งไร ความร่วมมือทั้งหลายเกิด

จากการใช้อาํนาจตามกฎหมายด้วย (เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 

2558) 
 

 นอกจากน้ีนักพฒันาชุมชนมีมุมมองการเป็นหน่วยงานพ่ีเล้ียงของอุทยานแห่งชาติ    

แก่งกระจานในเร่ืองความไม่ถนดัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 
 

 หากจะให้อุทยานดาํเนินการ ก็ไม่ใช่หน้าท่ีหลกัของอุทยาน เพราะท่ีแก่งกระจานมี

ทรัพยากรมาก จึงมุ่งเร่ืองป่าและทรัพยากรธรรมชาติ แมไ้ม่ไดข้ดัขวางโครงการแต่ไม่ถนดั

เป็นพี่เล้ียงเร่ืองการท่องเท่ียวชุมชน  (นกัพฒันาชุมชน นามสมมติ, 2558) 
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ภาพท่ี  12  เวทีการจดักิจกรรมประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

 แก่งกระจาน และประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ 
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 ซ่ึงจะเห็นว่าการประชุมในระดบัอุทยานแห่งชาติ ระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ ยงัไม่มีทางออกในเร่ืองการบริหารจดัการเร่ือง

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนท่ีชดัเจน แต่จากการระดมความคิดเห็นว่าอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานและประชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ควรดาํเนินต่อในลกัษณะใดท่ีไม่ขดักบัขอ้ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไดเ้สนอให้ชุมชนจดัทาํโครงการ

ข้ึนมาในลักษณะการบูรณาการระหว่างกิจกรรมภาคการเกษตรและภาคบริการการท่องเท่ียว         

อนัจะนาํมาสู่ทางเลือกอาชีพใหม่อ่ืนๆ ท่ีอยู่บนฐานการอนุรักษท์รัพยากรเดิม ในลกัษณะเพื่อการ

ศึกษาวิจยั โดยเห็นว่าควรใชช่ื้อ  “โครงการชุมชนตน้แบบท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อการศึกษาวิจยั” 

ร่วมกบัอุทยานแห่งชาติและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เพื่อท่ีโครงการดงักล่าวสามารถนาํไปเสนอต่อ

ผูบ้ริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

การนําเสนอนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

  การปรับกระบวนทัศน์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการการจดัพ้ืนท่ีหรือเวที สาํหรับแลกเปล่ียนความคิดใหม่ๆ  จาก

ความร่วมมือของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพ้ืนถ่ิน และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี      

ในลกัษณะขอ้คิดเห็นเชิงรูปธรรมร่วมกนัท่ีสามารถนาํไประบุในโครงการความร่วมมือระหว่าง

เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ  ประชาชนพื้นถ่ินพุเข็มและภาคีเครือข่าย เพื่อนาํเสนออธิบดีกรมการ

ท่องเท่ียว เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ของกรมการท่องเท่ียวในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน โดยกระบวนการต่อเน่ืองคือ

การคน้หานวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพุเขม็  เร่ิมตน้จากโจทยท่ี์

ชุมชนไดรั้บจากการประชุมร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติและตวัแทนประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้น   

พุเขม็ ณ ท่ีทาํการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือการจดัทาํโครงการชุมชนตน้แบบท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้น    

พเุขม็ โดยผูว้ิจยัไดป้ระสานงานจดัดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบ

เจาะลึก  ดงัรายละเอียด    
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ภาพท่ี  13 การประชุมสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนบา้นพเุขม็ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558     
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 การประชุม  คร้ัง ท่ี  1 ประธานกลุ่มการท่องเ ท่ียวเชิงนิ เวศบ้านพุ เข็มร่วมกับ

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ดาํเนินการจดัประชุมในวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ศาลา

ประชาคมบา้นพเุขม็ หมู่ 10 ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 การประชุม คร้ังท่ี  2 กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเขม็เสนอโครงกาชุมชนตน้แบบ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ชุมชนบา้นพุเข็มต่อภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน หน่วยบริหารจดัการประมง นํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน หัวหน้าสํานักงานปลดั องค์การ

บริหารส่วนตาํบลแก่งกระจาน ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 10 กาํนนัตาํบลแก่งกระจาน และ ผูป้ระกอบการนาํ

เท่ียวเชิงอนุรักษ ์ โดยจดัประชุมแบบมีส่วนร่วม ในวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ท่ีทาํการอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน 

 การประชุมในลกัษณะการสนทนาอภิปายกลุ่มย่อยของคณะกรรมการสมาชิกกลุ่ม           

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านพุเข็ม เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และภาคีเครือข่ายมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างเครือข่ายในการทาํงานร่วมกนัแลกเปล่ียนทศันะในประเด็นการคน้หา

นวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ในลกัษณะกิจกรรมการท่องเท่ียว

แนวคิดใหม่  หรือการดาํเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบกระบวนการหรือบริการใหม่  

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงการนาํนวตักรรมการจดัการมาใชร่้วมกบัรูปแบบ

การจัดการกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนบ้านพุเข็ม ถือเป็นการคิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ และภาคีเครือข่าย เพราะ

การสร้างคุณค่าจากฐานทรัพยากรในชุมชนจะส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมการท่องเท่ียวได ้ซ่ึง

จากการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เห็นว่า ชุมชนบา้นพุเข็มเป็นพื้นท่ีชุมชนพิเศษท่ีมี

ประชาชนพื้นถ่ินตั้งบา้นเรือนและประกอบอาชีพในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสามารถ

สร้างนวตักรรมการจดัการใหม่ๆ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะพ้ืนท่ี โดยนาํมติและขอ้สรุปไปดาํเนินการ

เขียนโครงการชุมชนตน้แบบเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยตอ้งการพฒันาพื้นท่ีใหมี้

ศกัยภาพเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน ซ่ึง

ชุมชนบา้นพเุขม็มีความไดเ้ปรียบในดา้นภูมิประเทศและมีแหล่งพนัธ์ุปลาท่ีหลากหลาย 

 ดงัคาํใหส้มัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้นท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัประเดน็น้ี  ไดแ้ก่ 
 

  ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการทาํท่องเท่ียวเป็นอาชีพเสริมและเป็นโอกาสท่ีดี        

แต่ไม่ใช่ทั้งหมดมาทาํ  แต่มีการเช่ือมโยง  เช่น  บางคนมีเรือกใ็หเ้ช่าเรือ  มีผกัก็ขายผกั  ซ่ึงถา้

เป็นชุมชนตน้แบบก็น่าจะดีกว่าเดิมเหมือนกบัยกระดบัหมู่บา้น  (ผูใ้หญ่บา้น นามสมมติ, 

2558) 
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 ดังนั้นคณะกรรมการกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเข็มพร้อมเสนอภาพลกัษณ์     

การท่องเท่ียวท่ีเก้ือหนุนการทาํอาชีพหลักของประชาชนพื้นถ่ินให้เขา้กับการท่องเท่ียว และ

ประชาชนพื้นถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืน โดยในโครงการชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บา้นพุเข็ม มีมติการประชุมนาํนวตักรรมการจดัการในรูปแบบกิจกรรมย่อยของโครงการ ไดแ้ก่     

(1) กิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้น (2) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์และ (3) กิจกรรมหมู่บา้น

พลงังานสะอาด     

  1.  กิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้น  

   กิจกรรมการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้นคือการสร้างแหล่งอนุบาลพนัธ์ุปลาในเขต

ชุมชนบา้นพเุขม็  พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ซ่ึงการอนุรักษพ์นัธ์ปลาหนา้บา้นเป็นกิจกรรม

เพ่ือการการอนุรักษ์และขยายพนัธ์ุปลาในแหล่งนํ้ าธรรมชาติเข่ือนแก่งกระจาน ทางกลุ่มการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเขม็ร่วมกบัหน่วยบริหารจดัการประมงนํ้ าจืด เข่ือนแก่งกระจาน  เห็นควร

ให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พนัธ์ุปลาหน้าบา้นและจดัให้มีการปล่อยพนัธ์ปลาคืนสู่แหล่งนํ้ า เพ่ือสร้าง

ความสมดุลให้กบัธรรมชาติและความยัง่ยืนให้กบัการท่องเท่ียวของชุมชนอีกทั้งสามารถสร้างอตั

ลักษณ์นําเอาจุดแข็งของชุมชนมาสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในนาม หมู่บ้านชาวประมง  

(Fisherman Village)     

 กิจกรรมการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหน้าบา้น โดยชุมชนบา้นพุเข็มซ่ึงเป็นหน่ึงในชุมชนท่ี

อาศยัรอบพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนแก่งกระจาน สามารถสร้างแนวคิดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ใน

ลกัษณะการอภิบาลปลาในกระชงั  เพื่อการเพิ่มปริมาณปลาและทรัพยากรสัตวน์ํ้ าสู่ธรรมชาติ ซ่ึง

กิจกรรมการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหน้าบา้นเช่ือมโยงกบักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  

โดยอาศยัแนวคิดการอนุรักษแ์ละการงดทาํการประมงในช่วงฤดูวางไข่  ดว้ยเข่ือนไขทางกฎหมาย

หา้มประชาชนพื้นถ่ินใชเ้คร่ืองมือใหญ่ทาํการประมง  แต่สามารถใชเ้บด็ตกปลาในการยงัชีพได ้

 ดงันั้นหน่วยบริหารจดัการประมงนํ้าจืด  เข่ือนแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ินบา้นพุ

เข็มร่วมกันคิดและเสนอกิจกรรมการตกปลาเพื่อการท่องเท่ียวอนุรักษ์ ชุมชนสามารถเปิดรับ

นกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ ท่ีเป็นนกัตกปลา อีกทั้งจากกิจกรรมดงักล่าวสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการ

กระจายรายไดสู่้ชุมชน ในลกัษณะบริการเรือนาํเท่ียวแก่นักตกปลาและนักท่องเท่ียวทัว่ไป การ

จาํหน่ายอุปกรณ์ตกปลา อาหารปลา  การจาํหน่ายสินคา้ชุมชนจากการแปรรูปอาหารจากสัตวน์ํ้ า  

การบริการอาหารและท่ีพกัแรมแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงชุมชนสามารถเป็นผูจ้ดักาํเนินการเองได ้โดย

หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจานจะเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนพนัธ์ุปลา   
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 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประชุมกลุ่มย่อยประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็มท่ีมีลกัษณะ

สอดคลอ้งกบัประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 
 

  แม้ว่าการตกปลาไม่ได้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่เราอาจทาํให้เป็น

กิจกรรมอนุรักษไ์ด ้เช่น การอภิบาล แลว้ปล่อยปลา หากตอ้งการตกปลาอะไร ก็บริจาคเงิน

ใส่ตู้บริจาค หรือซ้ือพันธุ์ปลามาปล่อยก่อน นักท่องเท่ียวบางคนก็ตกปลาเพื่อความ

สนุกสนาน คือตกปลามาไดแ้ลว้ปล่อยกลบัคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งน้ีตอ้งมีการนาํเสนอให้เป็น

รูปแบบการตกปลาในเชิงอนุรักษ ์(ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ นามสมมติ, 2558) 
 

 นอกจากน้ีจากการประชุมร่วมกบัภาคีเครือข่ายโดยการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึกโดย

หวัหนา้หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจานใหข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเดน็น้ีไดแ้ก่ 
 

  ส่วนของประมง  ควรเป็นกิจกรรมย่อย  เวลานักท่องเท่ียวหรือหน่วยงานมาดูงาน        

มาเท่ียวทางนํ้า  อยากใหเ้ขามาดูกิจกรรมน้ี  คือการฟ้ืนฟสูตัวน์ํ้ าหนา้บา้น  การอภิบาลปลาใน

กระชงั  ในพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนแก่งกระจาน (หวัหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน 

นามสมมติ, 2558) 
 

  เราขอพื้นท่ีส่วนหน่ึงท่ีบา้นพุเขม็ หมู่  10 ไวเ้ป็นเขตอนุรักษ ์หา้มทาํการประมง  เวลา

ท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้มาตกปลา  เขาก็จะรู้ว่าเป็นเขตอนุรักษเ์พราะมีการกั้นธงแดงไว ้ ซ่ึงในเขต

ธงแดงก็จะมีกระชงั และมีการใหอ้าหารปลาในกระชงั และมีคนในชุมชนมาดูแลจุดอนุรักษ์

ตรงน้ีไว ้ ก็สามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้จะกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี สามารถ

สร้างรายไดจ้ากการขายอาหารปลาของชุมชนไดเ้ลย (หวัหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่ง

กระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  เม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวทางนํ้ า มาดูปลาในกระชงั ก็จะมีรายไดอ่ื้นเขา้มาในชุมชน 

เช่น การเช่าเรือของชาวบา้น (หัวหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน นามสมมติ, 

2558) 
 

  ท่ีผ่านมาเราขาดความยัง่ยืนและต่อเน่ือง  เรา (ประมง) ขาดชุมชนท่ีจะมาทาํโครงการ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตวน์ํ้ าหน้าบา้น  เราตอ้งการให้ชุมชนมาทาํกิจกรรมน้ี (หัวหน้าหน่วย

ประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  เรามีช่วงฤดูห้ามทาํการประมง  ซ่ึงเป็นช่วงปลาวางไข่ จะห้ามทาํการประมงทั้งหมด 

ห้ามใชข่้าย แห ยกเวน้อุปกรณ์เล็กๆ ซ่ึงกรมประมงอนุญาตให้ทาํได ้เพื่อให้ชาวบา้นเล้ียง

อาชีพไดใ้นช่วงงดทาํการประมง  เรามาคิดว่าเราจะใชอ้าชีพอะไร เพราะชาวประมงในเข่ือน
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แก่งกระจานเยอะมาก  เขาทาํเป็นอาชีพหลกั  แลว้เรามาห้ามเขาจบัปลา  ก็ธุรกิจอนัน้ีแหละ

คะ  เพราะถา้เขา (ชุมชน)  มีปลาเยอะจากการทาํโครงการอนุบาลปลาในกระชงั ซ่ึงมนัจะลน้

ออกมาสู่เข่ือน  ก็จะมีนักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักตกปลาเขา้มาเยอะ  เราก็สามารถทาํเป็นการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ด ้(หวัหนา้หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  ในกฎหมายของการทาํทาํการประมง  หา้มทาํประมงในฤดูปลาวางไข่  แต่เขาสามารถ

ทาํการประมงโดยใชเ้บด็ตกปลาได ้กเ็ป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ลว้ นกัท่องเท่ียวทั้งหลาย

ท่ีมาตกปลาก็มาตกปลาในเข่ือนแก่งกระจานได ้จากปริมาณปลาเยอะๆ  จากโครงการฯ ของ

หมู่บา้น  ปลาในเข่ือนแก่งกระจานกจ็ะเยอะ  อาชีพต่อไปก็คือรับนกัตกปลามาตกปลาในอ่าง

เก็บนํ้ า  ยิ่งมีความชุกชุมของสัตวน์ํ้ ามากเท่าไร  นกัตกปลาก็จะพากนัมาตกปลาในเข่ือนแก่ง

กระจาน  อาชีพเสริมของชาวประมงก็คือรับนกัตกปลามาตกปลาในเข่ือนแก่งกระจาน  วนั

หน่ึงมีรายได้เป็นพนับาทนะคะ  สามารถเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีเลย  ซ่ึงแต่ละวนั

ชาวประมงมีรายไดไ้ม่ถึงพนับาทหรอกคะ (หวัหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน 

นามสมมติ, 2558) 
 

  ถา้หลายๆ ฝ่ายมาช่วยกนั มีการอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ํ้ า มีการเพิ่มผลผลิตสัตวน์ํ้ า  คิดว่า

ในฤดูปลาวางไข่ท่ีหา้มทาํการประมง  คิดว่าอาชีพท่ีจะตามมาซ่ึงมีรายไดเ้ยอะเลยทีเดียว  คือ

รับนกัตกปลามาตกปลาในอ่างเก็บนํ้ า  ซ่ึงจะมีผลพวง  คือ  นกัตกปลาก็จะตอ้งทานอาหาร  

จับจ่ายใช้สอย  นั่นคือความยัง่ยืนท่ีจะเกิดข้ึน  คือความยัง่ยืนท่ีดิฉันมองเห็นท่ีได้จาก

โครงการการฟ้ืนฟูอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ํ้ าได ้ (หวัหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน 

นามสมมติ, 2558) 
 

  ส่ิงท่ีทางประมงสนับสนุนให้ได ้คือพนัธ์ุปลา ชาวประมงทาํอนุบาลลูกปลา ติดต่อ

ประมงมาเลย เราจะเอาพนัธุ์ปลาไปให ้สนบัสนุนใหเ้ลย ซ่ึงชุมชนทาํไดอ้ยูแ่ลว้ จะทาํกระชงั  

อบต. กส็นบัสนุนอยูแ่ลว้ (หวัหนา้หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

 อีกทั้งการทาํกิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้นพุเขม็  สามารถต่อยอดสร้างอาชีพแก่

กลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นพุเขม็ไดเ้พิ่มเติม  คือ  การทาํปลาส้ม  นํ้ าพริกปลาส้ม  และปลาตะเพียนไร้

กา้งเพื่อการจาํหน่าย  ซ่ึงขอ้มูลของหวัหนา้หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจานท่ีวา่ 
 

  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นกรอบใหญ่  แลว้มีกิจกรรมเสริมเขา้ไป  เช่น  การส่งเสริม

การแปรรูปอาหารจากสัตวน์ํ้ า  เช่น  การทาํปลาส้ม  นํ้ าพริกปลาส้ม และปลาตะเพียนไร้กา้ง  

โดยใช้ผลผลิตจากอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนแก่งกระจาน  ซ่ึงปลาตะเพียนเป็นปลาอันดับหน่ึงท่ี

ประมงส่งเสริม (หวัหนา้หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
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  หลงัจากท่ีชุมชนบา้นพุเขม็ประชุมร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี โดยมีหน่วยประมงนํ้ า

จืดเข่ือนแก่งกระจานเป็นหน่วยงานหลกั และเป็นหน่วยงานท่ีไดอ้นุมติังบประมาณสนับสนุนให้

ชุมชนบา้นพุเข็มไดจ้ดัทาํกิจกรรมการอนุรักษ์พนัธ์ุปลาหน้าบา้น โดยการอภิบาลปลาในกระชัง   

เป็นจาํนวนเงิน  5,000 บาท และปัจจุบนัชุมชนบา้นพเุขม็เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน

ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตกปลาแหล่งหน่ึงของภาคตะวนัตก ประเทศไทย 

 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม

ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเพื่อเขียนโครงการนาํเสนอของบประมาณต่อกรมการท่องเท่ียว  ดว้ยเห็น

ว่าอาชีพหลกัของชุมชนบา้นพุเขม็คือการทาํการเกษตรเป็นหลกั  หากการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีเป็น

ตวัตนของตวัเองให้มีมูลค่าเพิ่มจากเดิมท่ีเป็นอยู่ เป็นส่ิงท่ีไม่เกินความสามารถท่ีชุมชนกระทาํได ้

และเม่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างภาคการเกษตรและภาคการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  มติ

จากการประชุมเห็นว่า สามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียเ์ป็นวตัถุดิบนาํไป

ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว เพราะการเกษตรถือเป็นรากเหงา้ของชุมชนบา้น

พุเขม็  พืชผกัประจาํถ่ินสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบเพ่ือการบริโภครองรับการให้บริการนกัท่องเท่ียว

ด้วยทรัพยากรอาหารปลอดภยั  อีกทั้งการนําผกัเกษตรอินทรียป์ระจาํถ่ินมาใช้ประกอบอาหาร

สามารถสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมใหก้บัชุมชนบา้นพเุขม็ไดอี้กดว้ย   

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้ง

กบัประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 
 

  ทุกวนัน้ีคนในพุเข็มก็ปลูกผกัขายกันอยู่แล้ว  แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้สารเคมีกัน เพราะ

ตอ้งการผลผลิตท่ีมาก ส่งไปขายขา้งนอก (ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ นามสมมติ, 

2558) 
 

  ถา้เราจะลองทาํเกษตรปลอดสารพิษ  ก็น่าจะดีนะ (ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ 

นามสมมติ, 2558) 
 

  ถา้เราทดลองทาํ (เกษตรอินทรีย)์ แลว้ขายในหมู่บา้น  ขายให้กบับา้นท่ีทาํโฮมสเตย์

ก่อน  ก็น่าจะดีนะ  เพราะถา้จะขายให้ขา้งนอกคงไม่พอ  (ประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเขม็ 

นามสมมติ, 2558) 
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  นอกจากน้ีนกัพฒันาชุมชนและหัวหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความคิดเห็นท่ี

สอดคลอ้งกบัประเดน็น้ี  ไดแ้ก่ 
 

  การบริหารจดัการนํ้ าในแหล่งนํ้ าชุมชน สามารถนาํนวตักรรมการจดัการไปใชเ้พื่อนาํ

นํ้ าไปทาํเร่ืองเกษตรพอเพียง หรือทาํเกษตรอินทรียไ์ด ้ (นักพฒันาชุมชนและหัวหน้า

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  พุเข็มควรรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องมีลักษณะการมีส่วนร่วม  ทาํเป็น

โครงการความร่วมมือระหวา่งชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน ถือเป็นรูปแบบการพฒันาพื้นท่ี ซ่ึง

ทิศทางการพฒันา คือ เปล่ียนรูปแบบการยงัชีพเดิมท่ีเป็นเกษตรกรรม ซ่ึงอนาคตไม่เพียงพอ

เพราะพื้นท่ีมีจาํกดั  ในขณะเดียวกนัท่ีตอ้งการอนุรักษผ์ืนป่าให้เพิ่มมากข้ึน วิธีเดียวท่ีทาํได ้

คือ ตอ้งทาํให้คนมีความรู้และเขาจะเลือกวิถีชีวิตของตวัเอง หากจะทาํการเกษตร ก็ตอ้งมี

นวตักรรมใหม่ ๆ เช่น ปลูกพืชแบบไร้สารพิษซ่ึงตอ้งการพื้นท่ีไม่มาก แลว้สร้างมูลค่าข้ึนมา 

(นกัพฒันาชุมชนและหวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  เอานวตักรรมทางการเกษตรในพื้นท่ีมาร่วมกบัการท่องเท่ียว เช่น ผกัปลอดสารพิษ

อยา่งผกัหวานป่า ซ่ึงผลิตไดท้ั้งปี หรือหน่อไมท่ี้ข้ึนไดท้ั้งปี เพราะอยูติ่ดเข่ือน ติดอ่างเก็บนํ้ า 

ไม่ตอ้งการใชพ้ื้นท่ีมาก ใชแ้ค่หวัไร่ปลายสวน ประมาณ 2 ปีก็ทราบผลลพัธ์แลว้ (นกัพฒันา

ชุมชนและหวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  การทาํโครงการเก่ียวกับส่งเสริมอาชีพ เช่น การทาํเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ  

ชุมชนทาํไดเ้ลย  ผม (หวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) จะไม่เขา้ไปแตะตรงนั้น  แต่ตอ้ง

หากองทุนจากภายนอก เพราะงบประมาณของอุทยานฯ ตอ้งใชใ้นกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

เท่านั้น ไม่สามารถนํามาใช้เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ดังนั้นจึงตอ้งมีอีก

โครงการหน่ึงท่ีจะมาช่วยในเร่ืองน้ี (นักพฒันาชุมชนและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ซ่ึงเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการชุมชนต้นแบบ       

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านพุเข็มในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ตําบลแก่งกระจาน              

อาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  ท่ีกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเข็มร่วมกบัภาคีเครือข่าย

นาํเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณกบักรมการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการพิจารณาอนุมติังบประมาณ ได้

เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท 
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  กิจกรรมหมู่บา้นพลงังานสะอาด   

 ชุมชนบา้นพุเข็ม เป็นชุมชนพิเศษท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจงัหวดั 

เพชรบุรี  ประชาชนพื้นถ่ินตั้งบา้นเรือนและอาศยัโดยใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล ์ดว้ยติดกบั

เง่ือนไขของพื้นท่ี ชุมชนไม่สามารถมีไฟฟ้าใชไ้ด ้ดงันั้นการเร่ิมตน้คิดดว้ยการนาํจุดอ่อนมาสร้าง

เป็นจุดแข็ง เพื่อคน้หานวตักรรมการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเป็นหมู่บา้นพลงังานสะอาด  

โดยสามารถดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเน้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์รองรับการ

ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยพลงังานสะอาดจากธรรมชาติ จุดเร่ิมตน้การคิดเพื่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพพื้นท่ี  ดงัให้สัมภาษณ์ของประธานกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนบา้นพุเขม็ ท่ีสอดคลอ้ง

กบัประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 
 

 คนพเุขม็อยากไดค้วามเจริญ  อยากไดไ้ฟฟ้าเหมือนคนปกติทัว่ไป  แต่หลายๆ ปีท่ีผา่น

มา  มีหน่วยงานเขา้มาทาํสัญญาใจว่าจะได ้(ไฟฟ้า)  มาใหก้าํลงัใจชุมชน  แต่ทา้ยท่ีสุดระบบ

กฎหมายมนัไม่ได ้ ถา้ไม่ไดแ้ลว้เราจะทาํอยา่งไร  เราสามารถทาํหมู่บา้นสะอาดใชพ้ลงังาน

แสงอาทิตย ์ เราจะพฒันาใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบ (ประธานกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน

บา้นพเุขม็ นามสมมติ, 2558)  
 

  สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของหวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ีสอดคลอ้งกบั

ประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 
 

  แนะนาํให้เปล่ียนเป็นชุมชนพลงังานสะอาด ไม่ตอ้งเอาไฟฟ้าเขา้ไป ตอ้งการให้เป็น

ชุมชนเชิงอนุรักษท่ี์ประหยดัพลงังาน  เหมือนลกัษณะการทาํเป็นโฮมสเตยแ์บบบา้นลุงแกะ  

จะไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (หวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นามสมมติ, 2558) 
 

  ในทาํนองเดียวกนันักพฒันาชุมชนเห็นว่าชุมชนบา้นพุเข็มสามารถนาํนวตักรรมการ

จดัการมาใชใ้นลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
 

  ทาํเป็นหมู่บ้านพลังงานสะอาด สนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนเอง       

โดยใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานแสงแดด ซ่ึงชุมชนบา้นพเุขม็กใ็ชโ้ซล่าเซลลอ์ยูแ่ลว้  นาํจุดแขง็

ตรงน้ี  เพื่อนาํไปทาํเร่ืองเกษตรพอเพียง หรือทาํเกษตรอินทรียไ์ด ้แต่ตอ้งมีหน่วยงานอ่ืนเขา้

มาช่วยนะ  (นกัพฒันาชุมชน นามสมมติ, 2558) 
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ภาพท่ี 14  การประชุมคร้ังท่ี 2 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพเุขม็ร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 

 วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2558  ณ หอ้งประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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การศึกษาวิจยั เร่ือง นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย  เป็นส่ิงสะทอ้นฐานคิดการปรับกระบวนทศัน์ท่ีเนน้คน

เป็นศูนยก์ลางแบบบูรณาการ โดยการจดัพ้ืนท่ีหรือเวทีใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคคลทั้งกลุ่ม

เดียวกนัและต่างกลุ่มกนั  เพื่อการปรับทศันคติให้มีความเขา้ใจต่อแนวคิดการใชพ้ื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อ

การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้งให้เขา้ใจตรงกนั จนสามารถพฒันา

และสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน  ร่วมกนั   

การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน ใชก้ลยุทธ์การเปิดเวทีประชุมเพื่อการพูดคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั

ระหว่างชุมชน อุทยานแห่งชาติและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็นรูปแบบของการสร้างสรรคน์วตักรรมท่ี

มองไปยงัระบบของการทาํงาน เกิดการทาํงานเชิงบูรณาการในลกัษณะระหว่างหน่วยงาน ไดแ้ก่  

อุทยานแห่งชาติ ชุมชน และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่

และการผสมผสานทางความรู้ ความคิด และประสบการณ์ โดยมีมหาวิทยาลยัศิลปากรซ่ึงเป็น

สถาบนัการศึกษาเขา้มามีบทบาทในการทาํหนา้ท่ีผูป้ระสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ต่างทศันคติ ต่างพื้นฐาน ต่างวิธีคิด ให้เกิดเวทีสร้างสรรค์เพ่ือการทาํงานและร่วมกัน

พิจารณาส่ิงต่างๆ  ร่วมกัน  เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ี  โดยร่วมกันเสนอ

ความคิดต่อการจดัทาํโครงการข้ึนมาในลกัษณะการบูรณาการระหว่างกิจกรรมภาคการเกษตรและ

ภาคบริการการท่องเท่ียว  อนัจะนาํมาสู่ทางเลือกอาชีพใหม่อ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นฐานการอนุรักษท์รัพยากร

เดิม ภายใตโ้ครงการ “ ชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บา้นพุเข็มในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี” โดยมีกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม 

ไดแ้ก่   

1.  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ไดรั้บการพิจารณาอนุมติังบประมาณจากกรมการ 

ท่องเท่ียว เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท   

2.  กิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้น ไดรั้บการพิจารณาอนุมติังบประมาณจากหน่วย 

บริหารจดัการประมงนํ้าจืด เข่ือนแก่งกระจาน เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท  

3.  กิจกรรมหมู่บา้นพลงังานสะอาด ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์โดยประชาชนพื้นถ่ิน 

ทุกครัวเรือนสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยชุ์มชนจดัซ้ือแผงโซล่าเซลลใ์น

ราคาตน้ทุนตํ่า 

 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนับเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีเกิดจากนวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

บนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ระหว่างอุทยานแห่งชาติ  ชุมชน  ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและสถานศึกษา 
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ร่วมสร้างสรรคน์วตักรรมท่ีมองไปยงัระบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนร่วมกนั            

ในลกัษณะกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่จากการดาํเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้

มาปรับใช้ในรูปแบบการบริหารจัดการกระบวนการทาํงานใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจ และสังคม บนพื้นฐานการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีใหมี้ความ

มัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
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บทที ่6 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยั เร่ือง “นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติภาคตะวนัตก ประเทศไทย” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  

สังคม การรับรู้กฎหมายและกระบวนทศัน์การบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน การเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและกระบวนทศัน์การบริหารจดัการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนของประชาชนพื้นถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย และการคน้หานวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนบนความสอดคลอ้งของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพื้นถ่ิน และ 

ภาคีเครือข่าย  

 วิธีการท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การวิจยัผสานวิธี (Mixed Methodology) ทั้งวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชรู้ปแบบการวิจยั

แบบนาํ-แบบรอง เป็นการวิจยัท่ีเร่ิมดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ และตามดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมี

ระยะดาํเนินการวิจยั 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี  1 การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการเก็บขอ้มูลในส่วนของ

กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและ

ประชาชนพื้นถ่ิน ดว้ยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระยะท่ี 1  เป็น

ฐานสู่การเก็บรวบรวมขอ้มูลใน ระยะท่ี 2 การวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) และ การจดัดาํเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะลึก (Focus Group Discussion: FGD)  

จากตวัแทนเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ประชาชนพื้นถ่ินท่ีจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ได้แก่ นักพฒันาชุมชน  

นกัวิชาการ พนกังานปกครองทอ้งท่ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการนาํเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อนาํ

ผลการวิจยัทั้งหมดสังเคราะห์ภาพรวมเพ่ือการปรับเปล่ียนใหม่ในการดาํเนินงานการท่องเท่ียวบน

ฐานชุมชนท่ีสอดคลอ้งกนั 

    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ คือ เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน 121 คน อุทยานแห่งชาติพุเตย 18 คน และ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 27 คน   

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1028
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067
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รวมทั้งส้ิน 166 คน และ ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน มีอาํนาจในการตดัสินใจ และตั้ง

บา้นเรือนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นพุเขม็ 79 ครัวเรือน ชุมชนบา้นตะเพินค่ี 39  

ครัวเรือน และ ชุมชนบา้นเขาเหลก็ 72 ครัวเรือน รวมทั้งส้ิน 190 ครัวเรือน ซ่ึงตวัแปรท่ีศึกษา  ไดแ้ก่  

สถานภาพ อาชีพ การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ และ

กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 4 มิติ ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติการจดัการ และ มิติการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม  

SPSS for Windows เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช่

สถิติ t-test  และ  F-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05   

 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ  คือ  ตวัแทนประชาชนพื้นถ่ินท่ีเป็น

สมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเข็มตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี     

ผูอ้าํนวยการสํานกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี หัวหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

ผูช่้วยหัวหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตวัแทน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแก่งกระจาน หัวหนา้หน่วยประมงนํ้ าจืดเข่ือนแก่งกระจาน ผูใ้หญ่บา้น  

หมู่ 10 ชุมชนบา้นพุเขม็ กาํนนัตาํบลแก่งกระจาน และ ผูป้ระกอบการนาํเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขต

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของแต่ละประเดน็  

 

สรุปผลการวจัิย 

 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลในเขตอุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวันตกของประเทศ

ไทยซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติ และประชาชนพืน้ถ่ิน 

 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 30-46 ปี อายเุฉล่ีย  

46 ปี และเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยท่ีเกือบคร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนกลุ่ม

ประชาชนพื้นถ่ินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 29-41 ปี อายเุฉล่ีย 41 ปี โดยท่ีประชาชาชน

พื้นถ่ินท่ีให้ขอ้มูลมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์กะเหร่ียงซ่ึงส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

 การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาต ิ

 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 พื้นท่ี มีการรับรู้ว่ากฎหมายและ

แนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย   

3.67  ในขณะท่ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประชาชนพื้นถ่ินทั้ง 3 พ้ืนท่ี  มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย  3.02 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090


 

 

161 

 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และ ประประชาชนพ้ืนถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์การ

เปรียบเทียบดว้ยสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงผลการทดสอบความแตกต่าง

การรับรู้ในขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ พบว่า เจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินมีการรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t= 19.663, p=0.000) โดยเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติมีการรับรู้ถึงระดับความสําคญัของขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการ

อุทยานแห่งชาติมากกวา่หรือดีกวา่ประชาชนพื้นถ่ิน  

 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีระบุว่า การรับรู้กฎหมายในการจดัการอุทยาน

แห่งชาติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชาชนพื้นถ่ิน มีความแตกต่างกนั 

      กระบวนทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติ  

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเก่ียวกบักระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ในภาพรวม พบว่า  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ทั้ง 3 พื้นท่ีมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง ( x = 2.89)  และเม่ือวิเคราะห์กระบวนทศัน์

ของเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ในมิติต่างๆ พบว่า เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งระดบัปาน

กลางในทุกมิติ  โดยท่ีมิติทรัพยากรวฒันธรรมมีระดบัความถูกตอ้งสูงสุด  ( x = 2.97)  รองลงมา  คือ  

มิติการจดัการ ( x = 2.94)  มิติทรัพยากรธรรมชาติ ( x = 2.87) และ มิติการมีส่วนร่วม ( x = 2.79)  อยู่

ในลาํดบันอ้ยท่ีสุด   

 ในทาํนองเดียวกนัผลการวิจยัเก่ียวกบักระบวนทศัน์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนของประชาชนพื้นถ่ิน ในภาพรวม พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ี

ถูกตอ้งในระดบัปานกลาง ( x = 2.87) และเม่ือวิเคราะห์กระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ินเก่ียวกบั

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ในมิติต่างๆ พบว่า  

ประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ถูกตอ้งปานกลางในทุกมิติ โดยท่ีมิติทรัพยากรวฒันธรรม มีระดบั

ความถูกตอ้งสูงสุด ( x = 2.96)  รองลงมา  คือ  มิติการมีส่วนร่วม ( x = 2.90) มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

( x = 2.84)  และมิติการจดัการ ( x = 2.79) อยูใ่นลาํดบันอ้ยท่ีสุด   

        การเปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขต

อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ระหว่างเจา้หนา้อุทยานแห่งชาติและประชาชน พื้น



 

 

162 

ถ่ิน พบว่า  ทั้ งเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์การจักการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง ( x  = 2.89 และ 2.87) โดยท่ีเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ มีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัท่ีดีกว่ากระบวนทศัน์ของประชาชนพื้นถ่ินเพียง

เล็กนอ้ย แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดในรายมิติ พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ ท่ี

ถูกตอ้งในระดบัท่ีดีกว่าประชาชนพ้ืนถ่ิน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากร

วฒันธรรม และ มิติการจดัการ แต่ในมิติการมีส่วนร่วม พบว่า ในทางตรงขา้มประชาชนพื้นถ่ินมี

กระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในระดบัท่ีสูงกว่าเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ นอกจากน้ีเม่ือทดสอบความ

แตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน 4 มิติ ได้แก่ มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทรัพยากรวฒันธรรม  มิติการจดัการ และ มิติการมีส่วนร่วม ของเจา้หนา้

อุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน ดว้ยสถิติ  t-test  พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ระหว่างเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินมีความแตกต่างกัน และเม่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

กระบวนทศัน์เก่ียวกับการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนรายมิติ พบว่า เจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์ต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติและมิติการมีส่วนร่วม  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.001 และ มิติการจดัการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินทั้ง 3 พื้นท่ี พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลใน   

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซ่ึงเป็นเพียงพ้ืนท่ีเดียวท่ีพบความแตกต่างของกระบวนทศัน์การ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ดงันั้นเพื่อให้เกิดการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพ้ืนถ่ินและภาคีเครือข่าย จากผลการวิจยั 

มีขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาและบริหารจดัการ ดงัน้ี 

 1.  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติควรจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัประชาชนพื้น 

ถ่ินในการคน้หาปัญหา ความตอ้งการ และร่วมพฒันาชุมชนอยา่งจริงจงัเพื่อสร้างความใกลชิ้ด 

 2.  ผูบ้ริหารอุทยานแห่งชาติควรถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายกับเจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายฉบบัเดียวกนัใหแ้ก่ประชาชน
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พื้นถ่ินดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั เพื่อลดความขดัแยง้และความไม่สอดคลอ้งกนั เป็นการ

รวมพลงักนั 

 3.   เปิดเวทีจดักิจกรรมประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

ประชาชนพื้นถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเร่ืองการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติใหมี้ความเขม็แขง็มัน่คงและยัง่ยนื 

 การค้นหานวัตกรรมการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบนความ

สอดคล้องของเจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติ ประชาชนพืน้ถ่ิน และ ภาคเีครือข่าย 

  ชุมชนบา้นพุเข็ม  ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เป็นพื้นท่ี

คน้หานวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน เน่ืองจากพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานมีความแตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐาน

ชุมชนระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิน   

     ดงันั้นเพื่อใหผ้ลการวิจยัเชิงปริมาณ ในระยะท่ี 1 สามารถนาํไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาพื้นท่ีไดจ้ริง  ผูว้ิจยัร่วมกบัประชาชนพื้นถ่ิน เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและ

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีร่วมสร้างมิติการท่องเท่ียวใหม่ เพ่ือขบัเคล่ือนการทาํงานไปสู่

เป้าหมายเชิงบูรณาการ ดงัรายละเอียดในประเด็นดงัต่อไปน้ี (1) บริบทแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุ

เข็ม (2) การปรับกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนระหว่างเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ิน และ (3) การคน้หานวตักรรมการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

 บริบทแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม 

 บา้นพเุขม็ หมู่ 10 ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัตกในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นชุมชนท่ีซ่อนตวัไวห้ลงัแนว

เข่ือน เป็นหมู่บา้นท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ย เกาะแก่งนอ้ยใหญ่ เรียกไดว้่า ดา้นหนา้ติดผืนนํ้ าอนักวา้ง

ใหญ่ของอ่างเก็บนํ้ าแก่งกระจาน ดา้นหลงัติดกบัแนวเขาท่ีกั้นระหว่างพรมแดนไทยกบัพม่า มีวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย   

 การเดินทางมายงัชุมชนบา้นพุเขม็สามารถสัญจรได ้ 2 วิธี  คือ 1) ทางเรือ บริเวณสัน

เข่ือนมีเรือ บริการนกัท่องเท่ียว ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 15-20  นาที และ 2) ทางรถยนต ์ระยะทาง

ห่างจากท่ีทาํการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 40 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลาดยาง 23 กิโลเมตร  และ

เป็นทางลูกรัง 16 กิโลเมตร  
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  “โฮมสเตยบ์า้นพุเขม็”  เป็นช่ือท่ีประชาชนพื้นถ่ินเรียกตวัเองจากการขยบัสถานะจาก

หมู่บา้นหลงัเข่ือน  เคล่ือนตวัและพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน เดิมทีบริเวณ

หมู่บา้นเป็นแหล่งตกปลาของบุคคลภายนอกอยูแ่ลว้ โดยท่ีประชาชนพื้นถ่ินไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

หรือไดรั้บประโยชน์แต่อย่างใดจากการมาเยี่ยมเยือน ต่อมาเม่ือปี  พ.ศ. 2544 การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย (ปตท.) จดัทาํโครงการหมู่บา้น ปตท. พฒันาพื้นท่ีแก่งกระจาน โดยร่วมกบัมูลนิธิ

คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ไดมี้แนวคิดส่งเสริมและสนับสนุนให้บา้นพุเข็ม

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยไดป้ระชุมวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัการท่องเท่ียวใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แรกเร่ิมมีประชาชนพื้นถ่ินเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 25 หลงัคา

เรือน ตลอดแนวริมเข่ือนแก่งกระจาน ดว้ยเห็นว่าประชาชนพื้นถ่ินพุเขม็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ประมงพื้นบ้าน และทาํไร่ ทั้ งท่ีชุมชนมีศักยภาพและต้นทุนทางธรรมชาติเป็นจุดสนใจของ

บุคคลภายนอก เห็นสมควรส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในชุมชน เพื่อการเพิ่มรายได ้และให้

ประชาชนพื้นถ่ินช่วยกนัดูแลทรัพยากรป่าไม ้ร่วมกนัอนุรักษแ์ละหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน 

  กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพเุขม็ ไดรั้บเงินงบประมาณสนบัสนุนมา

จดัสรรตามความเหมาะสมกบัสมาชิกทั้ง 25 ครัวเรือน โดยเฉล่ียไดรั้บครัวเรือนละ 8,000 บาท  เพื่อ

นาํมาปรับปรุงท่ีพกั ซ้ือถว้ยชาม เส่ือ หมอน มุง้ เพื่อใชเ้ตรียมการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยลกัษณะ

ของท่ีพกัเป็นบา้นเลก็ๆ หลงัคามุงหญา้คา อิงธรรมชาติเป็นหลกั 

 เดิมทีนักท่องเท่ียวรู้จกัชุมชนบา้นพุเข็มจากการบอกปากต่อปาก เพราะพื้นท่ีชุมชน

บา้น   พุเข็มเป็นแหล่งท่องเท่ียวดา้นการตกปลาแต่ไม่มีท่ีพกัและอ่ืนๆ ไวค้อยบริการ หลงัจากท่ี

ชุมชนได้มีการจัดตั้ งกลุ่มท่องเท่ียวข้ึน นักท่องเท่ียวกลุ่มตกปลามาใช้บริการเพ่ิมข้ึน และมี

นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักธรรมชาติ ชอบความเงียบสงบก็เพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั ดว้ยการรับรู้ข่าวสาร

จากหลายช่องทางท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม  

ประกอบด้วย การดูนก ตกปลา เดินป่าพิชิตเขาพุเข็ม เล่นนํ้ าไหล ล่องเรือและดูวิถีชีวิตของ

ชาวประมงพื้นบา้น และยงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์น-ตก ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน 

 อีกทั้งจุดประสงคห์ลกัของการเกิดแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นพุเขม็ คือ ความตอ้งการ

ให้ประชาชนพื้นถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้ า เป็นกันชนมนุษย์สําหรับตัวเองและ

บุคคลภายนอกหมู่บา้น ท่ีจะไม่ให้บุกรุกป่า เพราะรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของประชาชนพื้นถ่ินจากการ

ท่องเท่ียว เกิดจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติ  
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 การปรับกระบวนทศัน์การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน 

แห่งชาติ 

 เจตนารมณ์เบ้ืองตน้ของการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ท่ีมุ่งหวงัใช้

ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานการบริหารจดัการ คาดหวงัว่าเป็นวิธีการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชนต่อการจัดการ และสนับสนุนการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นการเปิดเวทีประชุมเพ่ือการพูดคุย  สาํหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

ลกัษณะการประชุมแบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive meeting) ระหว่าง ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ และประชาชนพื้นถ่ิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหวงัให้นาํผลการวิจยัไปต่อยอดใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาพื้นท่ีไดจ้ริง  หากมีการพฒันาชุมชนบา้นพุเขม็ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ  ก็จะเป็นแนวทาง

ในการพฒันาพื้นท่ีอ่ืนๆ  ใหส้ามารถจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใหเ้กิดความสมดุล

และยัง่ยนื สร้างความเขา้ใจและปรับกระบวนทศัน์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชน

พื้นถ่ินให้สอดคลอ้งกนั ในประเด็น  (1) การทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้เร่ืองการใชพ้ื้นท่ีในเขตอุทยาน

แห่งชาติ และ (2) การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ซ่ึงการประชุมร่วม เร่ืองการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน

บา้นพุเขม็ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยงัไม่มีมติท่ีชดัเจน เน่ืองจากติดขดัเร่ืองการตีความ

ระเบียบปฏิบติั และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ีการหารือร่วมกนัเพื่อหาทาง

ออกเก่ียวกับแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งถือเป็นกระบวนการปรับกระบวนทศัน์นของกลุ่มบุคคล         

2 กลุ่มท่ีมีบทบาทและสถานะทางอาชีพท่ีต่างกนัใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัสามารถทาํงานร่วมกนัใน

อนาคตและลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีในเบ้ืองตน้  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์  

3 สาขาเพชรบุรี  และหวัหวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีไปมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะกิจกรรมสัมพนัธ์หรือเขา้ไปมีส่วน

ร่วมกบัชุมชนในจงัหวะเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือลดช่องว่างความขดัแยง้ระหว่างเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ 

 การดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบ้านพุเข็ม  ในพืน้ที่อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน  

 การประชุมร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้น

ถ่ินชุมชนบา้นพุเข็มเร่ืองการการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน เพื่อการหา

แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมและไม่ติดขดักบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ี เห็นควรว่า

ชุมชนบ้านพุเข็มสามารถจัดทาํกิจกรรมข้ึนมาในลักษณะการบูรณาการระหว่างกิจกรรมภาค

การเกษตรและภาคบริการการท่องเท่ียว อนัจะนาํมาสู่ทางเลือกอาชีพใหม่อ่ืนๆ ท่ีอยู่บนฐานการ
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อนุรักษท์รัพยากรเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ การดาํเนินกิจกรรม “โครงการชุมชนตน้แบบท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน

เขตพื้นท่ีอุทยานแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและภาคี

เครือข่ายในพื้นท่ี  เพื่อท่ีโครงการดงักล่าวสามารถนาํไปเสนอต่อผูบ้ริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  การค้นหานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาตอุิทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

  การคน้หานวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพเุขม็ใชก้รอบ

โครงการชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเข็มในพื้นท่ีอุทยานแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี เป็นแนวทางการดาํเนินกิจกรรม โดยใชก้ารประชุมเป็นเวทีเพื่อการพูดคุยปรึกษาหารือ

ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประชาชนพื้นถ่ินและภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการสร้างเครือข่ายในการทาํงานร่วมกนัแลกเปล่ียนทศันะ

ในประเด็นการคน้หานวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ในลกัษณะ

กิจกรรมการท่องเท่ียวแนวคิดใหม่ หรือการดําเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ

กระบวนการหรือบริการใหม่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม เพราะการสร้างคุณค่า

จากฐานทรัพยากรในชุมชนจะส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมการ โดยท่ีชุมชนบา้นพุเขม็เป็นพ้ืนท่ี

ชุมชนพิเศษท่ีมีประชาชนพื้นถ่ินตั้งบา้นเรือนและประกอบอาชีพในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานสามารถสร้างนวตักรรมการจดัการใหม่ๆ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี โดยท่ีพฒันาพ้ืนท่ีให้

มีศกัยภาพเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน 

 คณะกรรมการกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเข็มเสนอภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ี

เก้ือหนุนการทาํอาชีพหลกัของประชาชนพื้นถ่ินให้เขา้กบัการท่องเท่ียว โดยในโครงการชุมชน

ตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเข็ม มีมติการประชุมนํานวตักรรมการจัดการในรูปแบบ

กิจกรรมย่อยของโครงการ ไดแ้ก่  (1) กิจกรรมอนุรักษ์พนัธ์ุปลาหน้าบา้น (2) กิจกรรมส่งเสริม

เกษตรอินทรีย ์และ (3)  กิจกรรมหมู่บา้นพลงังานสะอาด โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี    

 1.  กิจกรรมการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้น โดยชุมชนบา้นพเุขม็ซ่ึงเป็นหน่ึงในชุมชนท่ี

อาศยัรอบพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนแก่งกระจาน    สามารถสร้างแนวคิดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ใน

ลกัษณะการอภิบาลปลาในกระชัง  เพื่อการเพิ่มปริมาณปลาและทรัพยากรสัตว์นํ้ าสู่ธรรมชาติ       

ซ่ึงกิจกรรมการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้นเช่ือมโยงกบักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  

โดยอาศยัแนวคิดการอนุรักษแ์ละการงดทาํการประมงในช่วงฤดูวางไข่  ดว้ยเข่ือนไขทางกฎหมาย

ห้ามประชาชนพื้นถ่ินใชเ้คร่ืองมือใหญ่ทาํการประมง  แต่สามารถใชเ้บ็ดตกปลาในการยงัชีพได ้ 

ดงันั้นชุมชนสามารถเปิดรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะท่ีเป็นนกัตกปลา โดยท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์
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ต่อการกระจายรายไดสู่้ชุมชน ในลกัษณะบริการเรือนาํเท่ียวแก่นกัตกปลาและนกัท่องเท่ียวทัว่ไป  

การจาํหน่ายอุปกรณ์ตกปลา อาหารปลา  การจาํหน่ายสินคา้ชุมชนจากการแปรรูปอาหารจากสตัวน์ํ้ า  

การบริการอาหารและท่ีพกัแรมแก่นกัท่องเท่ียว  ซ่ึงชุมชนสามารถเป็นผูจ้ดักาํเนินการเองได ้ โดย

หน่วยประมงนํ้าจืดเข่ือนแก่งกระจานเป็นหน่วยงานสนบัสนุนงบประมาณ   

  2.  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์

 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพเุขม็ 

ร่วมกบัอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและภาคีเครือข่ายช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเพ่ือเขียนโครงการ

นาํเสนอของบประมาณต่อกรมการท่องเท่ียว  ดว้ยเห็นว่าอาชีพหลกัของชุมชนบา้นพุเขม็คือการทาํ

การเกษตรเป็นหลกั  หากการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีเป็นตวัตนของตวัเองให้มีมูลค่าเพิ่มจากเดิมท่ี

เป็นอยู ่เป็นส่ิงท่ีไม่เกินความสามารถท่ีชุมชนกระทาํได ้และเม่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างภาค

การเกษตรและภาคการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  มติจากการประชุมเห็นว่า สามารถส่งเสริมให้

คนในชุมชนปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียเ์ป็นวตัถุดิบนําไปประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพไวบ้ริการ

นกัท่องเท่ียว เพราะการเกษตรถือเป็นรากเหงา้ของชุมชนบา้นพุเขม็  พืชผกัประจาํถ่ินสามารถนาํมา

เป็นวตัถุดิบเพื่อการบริโภครองรับการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยทรัพยากรอาหารปลอดภยั  อีกทั้ง

การนาํผกัเกษตรอินทรียป์ระจาํถ่ินมาใชป้ระกอบอาหารสามารถสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ใหก้บัชุมชนบา้นพเุขม็  

 3.  กิจกรรมหมู่บา้นพลงังานสะอาด   

     ชุมชนบา้นพเุขม็  เป็นชุมชนพิเศษท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี ประชาชนพื้นถ่ินตั้งบา้นเรือนและอาศยัโดยใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล ์ดว้ยติดกบั

เง่ือนไขของพื้นท่ี ชุมชนไม่สามารถมีไฟฟ้าใชไ้ด ้การเร่ิมตน้คิดดว้ยการนาํจุดอ่อนมาสร้างเป็นจุด

แข็ง เพื่อคน้หานวตักรรมการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเป็นหมู่บา้นพลงังานสะอาด โดย

สามารถดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเน้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รองรับการ

ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยพลงังานสะอาดจากธรรมชาติ  จุดเร่ิมตน้การคิดเพื่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพพื้นท่ี 

    การศึกษาวิจยั  เร่ือง  นวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน ใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย เป็นส่ิงสะทอ้นฐานคิดการปรับกระบวนทศัน์ท่ี

เนน้คนเป็นศูนยก์ลางแบบบูรณาการ โดยการจดัพ้ืนท่ีหรือเวทีใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคคล

ต่างกลุ่มกนั เพื่อการปรับทศันคติให้มีความเขา้ใจต่อแนวคิดการใชพ้ื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อการแสวงหา
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ผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้งให้เขา้ใจตรงกัน จนสามารถพฒันาและสร้าง

เครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกนั 

 อย่างไรก็ตามการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้นพุเขม็ พื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ใชก้ลยทุธ์การเปิดเวทีประชุมเพ่ือการพดูคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกันระหว่างชุมชน อุทยานแห่งชาติและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดาํเนินกิจกรรมอนัเป็น

ประโยชน์ต่อพื้นท่ี โดยร่วมกนัเสนอความคิดต่อการจดัทาํโครงการข้ึนมาในลกัษณะการบูรณาการ

ระหวา่งกิจกรรมภาคการเกษตรและภาคบริการการท่องเท่ียว อนัจะนาํมาสู่ทางเลือกอาชีพใหม่อ่ืนๆ 

ท่ีอยูบ่นฐานการอนุรักษท์รัพยากรเดิม ภายใตโ้ครงการ “ชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บา้น

พเุขม็ ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี” 

โดยมีกิจกรรมยอ่ย  3 กิจกรรม ไดแ้ก่   

 1.  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ไดรั้บการพิจารณาอนุมติังบประมาณจากกรมการ 

ท่องเท่ียว เป็นจาํนวนเงิน  50,000   บาท   

 2.  กิจกรรมอนุรักษพ์นัธ์ุปลาหนา้บา้น ไดรั้บการพิจารณาอนุมติังบประมาณจากหน่วย 

บริหารจดัการประมงนํ้าจืด  เข่ือนแก่งกระจาน เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท  

 3.  กิจกรรมหมู่บา้นพลงังานสะอาด ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ โดยประชาชนพ้ืนถ่ินทุก

ครัวเรือนสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยชุ์มชนจดัซ้ือแผงโซล่าเซลลใ์นราคา

ตน้ทุนตํ่า 

 กิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้นบัเป็นการคน้หานวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บน

ฐานชุมชนบา้นพุเข็มในลกัษณะกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่จากการดาํเนิน

กิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับใชใ้นรูปแบบการบริหารจดัการกระบวนการทาํงานใหม่ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหมี้ความมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากวตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยั  “นวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชน พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตก ประเทศไทย”  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการอภิปราย

ผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกตามอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  และประชาชนพื้นถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากอตัรากาํลงัส่วนใหญ่ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเป็นกลุ่มเพศชาย  

ทาํให้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างไดส้ัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

อนนัต ์เจริญสุข (2554)  ท่ีวา่งานอุทยานแห่งชาติเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองดูแลรักษาพื้นท่ี

และจดัการทรัพยากรในพื้นท่ี จึงจาํเป็นตอ้งเน้นการใชบุ้คลากรท่ีเป็นเพศชาย ซ่ึงมีความแข็งแรง 

สมบุกสมบนั ในการออกปฏิบติังานในพื้นท่ีป่าเป็นส่วนใหญ่ สาํหรับเพศหญิงเหมาะสาํหรับงาน

ธุรการ การบริการดา้นการท่องเท่ียว และบาํรุงรักษาอาคารสถานท่ี ซ่ึงมีปริมาณงานนอ้ยกว่า จึงมี

เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นเพศชายในสดัส่วนท่ีมากกวา่เพศหญิง   

 การรับรู้กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาต ิ

 อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นท่ีอนุรักษไ์วซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญั เป็นแหล่ง

พืชพนัธ์ุ สตัวป่์า และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมบูรณ์ทาง

ระบบนิเวศ กฎหมายท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการพื้นท่ี ไดแ้ก่พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ.2504 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

ใหค้วามสาํคญักบัขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติในทิศทางท่ีสูง

กว่าหรือดีกว่าประชาชนพื้นถ่ิน  เน่ืองจากสถานภาพทางอาชีพและบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผูก้าํกับและควบคุมดูแล ยึดหลักการ

ปฏิบติังานตามกฎหมายท่ีเป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบติัซ่ึงบงัคบัใชเ้พื่อควบคุมพฤติกรรม

ของบุคคลเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงการตีความขอ้กฎหมายท่ีแตกต่างกนั

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินเกิดจากความแตกต่างในการรับรู้และ

มุมมองท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบหรือขอบเขตหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งความคิด ค่านิยม และวิถี

ชีวิตท่ีไม่สอดคลอ้งกนัมีผลให้การรับรู้ระหว่างเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ิน

แตกต่างกนั ดงัผลการวิจยัของ ศศิน เฉลิมลาภและคณะ (2556: 64) ท่ีไดว้ิเคราะห์ความขดัแยง้ดา้น

ขอ้มูล เช่น การขาดขอ้มูล ขาดการให้ข่าวสาร ความเขา้ใจผิด การส่ือความหมายไม่ตรงกนั การ

ตีความท่ีแตกต่างกนัเป็นปัญหาของความแตกต่างในการรับรู้และมุมมอง ความสับสนท่ีเก่ียวกบั

ความรับผิดชอบหรือขอบเขตหน้าท่ี  ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 พื้นท่ี  

ไดแ้ก่  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  อุทยานแห่งชาติพุเตยและอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

มีการรับรู้ว่ากฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติมีความสาํคญัในระดบั

มาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  อนนัต ์ เจริญสุข  (2554: 65)  ท่ีว่าเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ
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ทุกคนทราบดีว่ากฎหมายหลกัท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอุทยานแห่งชาติ  คือ พระราชบญัญติัอุทยาน

แห่งชาติ  พ.ศ.2504  ส่วนประชาชนพ้ืนถ่ินทั้ง 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นพุเขม็ ชุมชนบา้นตะเพินค่ี  

และชุมชนบา้นเขาเหลก็ มีการรับรู้วา่กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในการจดัการอุทยานแห่งชาติ

มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง ดว้ยประชาชนพื้นถ่ินเห็นว่ากฎหมายบางขอ้ไม่เอ้ือต่อวิถีชีวิตใน

ปัจจุบนัและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัคือ พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 มีความเก่าแก่มาก มี

อายรุ่วม 54 ปี ขอ้บญัญติับางขอ้ไม่ทนักบัยคุสมยัและ ไม่เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีชุมชนตั้งอยู ่อีก

ทั้งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีอาํนาจบงัคบัใชข้อ้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  ส่งผลใหป้ระชาชนพื้นถ่ิน

ละเลยและมองขา้มความสาํคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งลดนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

จาตุรนต ์จนัระมาด (2553: 268) ท่ีเห็นว่าอุทยานแห่งชาติควรมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง นอกจากน้ีผลงานวิจยัของ มณทิชา  

ทองศาสตรา (2547: 83) เห็นว่าพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 เป็นการให้

อาํนาจหนา้ท่ีเจา้พนกังานในการใชดุ้ลพินิจมากเกินไป  ไม่เป็นการส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินหรือประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากอุทยาน

แห่งชาติ 

 ดงันั้นผูบ้ริหารและผูก้าํหนดนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรตระหนกัถึงความทนัสมยัของกฎหมายและแนว

ทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อการกําหนดนโยบาย ทิศทางและมุ่งเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติ ชุมชนและ ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี อีกทั้ง

ควรถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายกบัเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ตลอดจน

ถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายฉบบัเดียวกันให้แก่ประชาชนพื้นถ่ินด้วย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ

ตรงกนั เพื่อลดความขดัแยง้และความไม่สอดคลอ้งกนั เป็นการรวมพลงักนัดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

 กระบวนทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติ  

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนถือเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวนอกกระแสสู่

เส้นทางสายหลกัของการท่องเท่ียวไทย โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนบน

ฐานของการ มีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ิน เนน้สร้างคุณค่าของการท่องเท่ียว การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มคนทอ้งถ่ิน และสิทธิในการบริหารจดัการทรัพยากรชุมชน ทาํให้เกิดความยัง่ยืนใน

การท่องเท่ียว ซ่ึงการศึกษากระบวนทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดก้าํหนดตวัช้ีวดัออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  
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มิติทรัพยากรวฒันธรรม มิติการจดัการ และมิติการมีส่วนร่วม ดงัแนวคิดองค์ประกอบหลกัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ของ  Buckley  (1994:  662)  4 ประการ ไดแ้ก่  การท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติเป็นฐาน 

(Nature Based Tourism) การท่องเท่ียวสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Conservation 

Supporting Tourism) การท่องเท่ียวบนฐานของส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmentally Education 

Tourism)  และ การท่องเท่ียวบนฐานของการจดัการท่ีย ัง่ยนื (Sustainably Managed Tourism)   

 1.  มิติทรัพยากรธรรมชาติ 

     เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ินมีกระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชน ท่ีถูกตอ้งในมิติทรัพยากรธรรมชาติในระดบัปานกลาง โดยเห็นว่าการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยชุมชน ประชาชนพ้ืนถ่ินตอ้งช่วยกนัเป็นหู เป็นตา เร่ืองการ

บุกรุกและทาํลายป่า เป็นส่ิงท่ีประชาชนพื้นถ่ินและเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเห็นพอ้งตรงกนัใน

ลาํดับแรกว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติตอ้งช่วยกนัดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี เพราะเป็นตน้ทุนท่ีสําคญัต่อวิถีชีวิตและ

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อีกทั้ งกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยชุมชน  

ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งร่วมมือกนัให้เกิดกิจกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั

ผลการวิจยัของ บุณยฤษฎ์ อเนกสุข  (2549: 72) ท่ีช้ีให้เห็นว่า การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตอ้งเป็น     

การท่องเท่ียวท่ีเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อใหเ้กิดการตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม

และพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีผลการวิจยัของ Agnes Kiss  (2004: 232-236) ท่ีสรุปว่าการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ      

อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน

สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน แต่ทั้งน้ีชุมชนตอ้งมีการระบุถึงการอนุรักษ์ท่ีเป็นรูปธรรมและ

เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจและสังคมท่ีชดัเจน นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่าเจา้หน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติมีกระบวนทศัน์หรือแนวความคิดมองเร่ืองการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน

ชุมชนท่ีดาํเนินการโดยชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวในเชิงทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและเห็นว่าประชาชนพื้นถ่ินไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

ผลงานวิจยัของ Pipinos and Fokiali (2009) ระบุว่า ประชาชนพื้นถ่ินมีทศันคติและมุมมองในเชิง

บวกต่อการลงทุนด้านการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน โดยท่ีประชาชนพื้นถ่ินให้

ความสาํคญัเร่ืองการอนุรักษเ์ชิงนิเวศกบักิจกรรมการท่องเท่ียวและการริเร่ิมใหมี้การกระจายอาํนาจ

สู่ชุมชน  ทาํใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบทางเลือกของการท่องเท่ียวท่ีถูกจาํแนกโดยการ

ตีความท่ีสมบูรณ์แบบของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ในฐานะท่ีเป็นแนวคิดริเร่ิม เป็นการผลักดัน
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แนวทางท่ีย ัง่ยนืทั้งดา้นการอนุรักษเ์ชิงนิเวศและการพฒันาดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของชุมชน  ทั้งน้ี   

ศศิน เฉลิมลาภและคณะ (2556: 66) ไดว้ิเคราะห์ความขดัแยง้ท่ีมีรากของปัญหาท่ีปรากฏในระดบั

ลึกเร่ืองความความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละชาวบา้น โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีป่าไมรู้้สึกว่าชาวบา้น

เป็นผูท้าํลาย  หากแต่ผลการวิจยัของ นิสารัตน์ จุลวงศ ์ (2553: 133) เห็นว่าการมุ่งสร้างจิตสาํนึกใน

การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และวิถีชีวิตของชุมชนโดยการผสานการประกอบอาชีพ การ

อนุรักษธ์รรมชาติ และการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองเดียวกนั ทั้งน้ี ทิพยสุ์ดา พุฒจร (2556: 246 ) ไดส้รุป

การพฒันารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืมีเป้าหมายใหก้าร

ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมืออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างรายไดเ้สริม สร้างการมีส่วนร่วม  

สร้างและรักษาความภาคภูมิใจวิถีชีวิตดั้งเดิม สร้างการพ่ึงตนเอง สร้างการเรียนรู้การเปล่ียนแปลง

และการพฒันา และสร้างชุมชนเขม็แขง็ และ จากผลงานวิจยัของ ระพีพรรณ ทองห่อ และคนอ่ืนๆ  

(2551: 70) พบขอ้คิดบทเรียนท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวว่าเป็นเคร่ืองมือการกระตุน้ให้หวงแหน

ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

   การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ตอ้งเกิดความสมดุลระหว่างการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สามารถสร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนพื้นถ่ินในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากร ใชก้าร

ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและพร้อมขยายผลให้

นกัท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้ต่อไป 

    2.  มิติทรัพยากรวฒันธรรม 

    เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพ้ืนถ่ินมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งต่อการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรวฒันธรรมในระดบัปานกลางโดยมองว่า

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สามารถกระตุน้ให้ประชาชนพื้นถ่ินช่วยกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

วฒันธรรมชุมชน พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิตตนเอง ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสักับ

วฒันธรรมบนพื้นท่ีโดยไม่มีการดดัแปลงใดๆ เพราะการเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของตวัเอง  จะทาํให้

นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้อย่างเขา้ใจและเขา้ถึงอตัลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของชุมชน สามารถสร้างความ

ภาคภูมิใจใหก้บัคนในชุมชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Allison (2005: Abstract)  ท่ีแสดงให้

เห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนสนบัสนุนการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในชุมชน  ชุมชน

สามารถฟ้ืนฟูวฒันธรรมของตนเองสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียว ดังท่ี  Buckley  

(2009: 6)  มองความสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน คือ 

มุ่งเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ McLaughlin, Juliene Melissa  เห็นว่าการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีเกียรติชุมชน  นอกจากน้ีการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน
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ในชุมชนสามารถส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม  สร้างกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวจากวิถีชีวิตและ

อาชีพ กระตุน้ให้ชุมชนภาคภูมิใจร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชนตวัเอง  นอกจากน้ี

ผลการวิจยัของ Agung, Aryani, and Jie (2015: 324)  เห็นว่าการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน

ชุมชน สามารถเสนอภาพลกัษณ์วิถีชีวิต  ความโอบออ้มอารีของคนในสังคมและวฒันธรรมท่ีเต็ม

ไปด้วยขนบธรรมเนียม ศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นแก่

นกัท่องเท่ียวได ้ ในทิศทางเดียวกบัผลการวิจยัของ  ผดุงเกียรติ  ม่วงนนทศรี (2554: 114) ท่ีพบว่า 

ชุมชนสามารถนาํประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นเชิงธุรกิจในกิจกรรมการท่องเท่ียวได ้ 

อาทิ  การนาํสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนมาขายให้กบันักท่องเท่ียว  เป็นตน้ อีกทั้ง บญัชร    

แกว้ส่อง  (2557:  4) เห็นวา่การจดัการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและรายไดใ้หก้บัชุมชน

ทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่เป็นการจดัการเพ่ือฟ้ืนชุมชนทอ้งถ่ินในทุกดา้น รวมทั้งการฟ้ืนวฒันธรรมชุมชน

ทั้งวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญา การเก้ือกลูแบ่งปันใหเ้กิดข้ึนในชุมชน    

 3.  มิติการจดัการ 

    ผลการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการจัดการ พื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ พบว่า ประชาชนพื้นถ่ินเห็นควรว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช ควรมี

ระเบียบท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายรองรับการเปิดโอกาสใหชุ้มชนทาํกิจกรรมเพื่อ

การท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้หัวหนา้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง ไม่สามารถ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจนและเปิดเผย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ  Ashley and Garland (1994) ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า การจดัการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั

และจาํเป็นท่ีรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีนโยบายและออกกฎหมายในการสนบัสนุนการ

ท่องเท่ียวบนฐานชุมชนจดัเป็นวาระแห่งชาติ เพราะนโยบายและกฎหมายส่งผลกระทบต่อการ

เติบโตและรูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนในทิศทางบวก นอกจากน้ีผลการวิจยัยงั

พบว่า เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติยงัขาดความไวใ้จและมัน่ใจต่อการจัดการการท่องเท่ียวของ

ประชาชนพื้นถ่ิน  เพราะการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยชุมชนมีความเก่ียวขอ้งและผูกพนัธ์กับ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี อีกทั้งยงัไม่มีขอ้กฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่เอ้ือต่อการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม

เป็นธุรกิจชุมชน ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีไม่มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมชุมชนอย่างเป็น

รูปธรรม นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่า การจดัการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติยงัมีความทบั

ซอ้นกนัระหว่างอุทยานแห่งชาติและชุมชนทั้งในเร่ืองท่ีพกัแรมและกิจกรรมนาํเท่ียว ซ่ึงเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์พืช  
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(2555: 16) ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีว่าการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ มีโครงการ

เพิ่มศกัยภาพในการสร้างรายไดข้องอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ หากแต่ใน

โครงการดงักล่าวไม่ไดร้ะบุความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวกบัชุมชนในพื้นท่ี ส่งผลต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในแต่ละอุทยานแห่งชาติ นอกจากน้ี Mcalpin (2007:  

51-69)  พบว่าการทาํโครงการเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 

ตอ้งมีการสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวตามแนวทางการอนุรักษแ์ละควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็น

รูปธรรมจากหน่วยงานรัฐและองคก์รอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะการท่องเท่ียวชุมชนมี

แนวคิดมาจากการพฒันาชุมชน หรือทาํให้ชุมชนเกิดความเขม็แขง็ ซ่ึงแต่ละชุมชนจะมีการจดัการ

ตนเองท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบับริบทหรือส่ิงแวดลอ้มของชุมชนนั้นๆ (มณฑาวดี พูลเกิด, 

2554: 79) นอกจากน้ีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนมิติการจดัการ ประชาชนพื้นถ่ินผู ้

ท่ีใหข้อ้มูลเห็นวา่สามารถส่งเสริมใหก้ลุ่มประชาชนพ้ืนถ่ินใชท้รัพยากรในชุมชน อาทิ  การปลูกผกั

ปลอดสารพิษ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายไดก้บัคนในชุมชนท่ีไม่ไดร่้วมกิจกรรมการท่องเท่ียว  

สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผกัอินทรีย์ปลอดสารพิษให้กับสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวไว้

ทาํอาหารรองรับนกัท่องเท่ียวอย่างปลอดภยั และไดพ้ืชผกัท่ีสด ใหม่ สะอาด และเป็นการส่งเสริม

การปลูกพืชผกัทอ้งถ่ินตามฤดูกาลพืชผกัทอ้งถ่ิน  

  4.  มิติการมีส่วนร่วม 

 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมีกระบวนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในมิติการมีส่วนร่วมในลาํดบั 

ท่ีนอ้ยท่ีสุดในจาํนวน 4 มิติท่ีทาํการศึกษา ดว้ยการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติตอ้งมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหว่างอุทยานแห่งชาติซ่ึงเป็นฐานะหน่วยงานท่ี

ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีตามกฎหมายและประชาชนพ้ืนถ่ินผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ตั้งบา้นเรือนในพ้ืนท่ี  

ดงันั้นการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วมของบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็น หากแต่

กระบวนทศัน์หรือฐานคิดของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติมองว่าเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูท่ี้ควบคุมดูแลและ

ไม่มีภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้ไปทาํงานร่วมกบัประชาชนพ้ืนถ่ินในเร่ืองการจดักิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต้องเป็นหน้าท่ีความ

รับผดิชอบของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชน เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

เป็นเพียงผูก้าํกบัดูแลใหป้ระชาชนพื้นถ่ินดาํเนินกิจกรรมใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ อีกทั้ง

หน่วยงานระดบักรมอุทยานแห่งชาติไม่มีนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัเร่ืองการมีส่วนร่วมระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและชุมชนในเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน ทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัหน่วยอุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีไม่มีภาระงานในส่วนน้ี  แต่ในขณะเดียวกนั 
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ประชาชนพื้นถ่ินมีความตอ้งการให้อุทยานแห่งชาติและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมและ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ในลักษณะเป็น

หน่วยงานพี่เล้ียงให้กบัชุมชน เพื่อให้การวางแผน การดาํเนินงานและการประเมินผลงานมีทิศทาง

ถูกตอ้งและตรงประเด็น ซ่ึงจากผลการวิจยัของ จาตุรนต ์จนัระมาด  (2553: 175) พบว่า ปัจจยัการ

จดัการมีส่วนร่วมของอุทยานแห่งชาติ โดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของอุทยาน มีผลต่อประสิทธิภาพการนาํนโยบายบริหาร

อุทยานแห่งชาติไปปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีในระดบัมาก ซ่ึงสงัเกตไดว้า่ส่วนใหญ่อุทยานแห่งชาติจะให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีอุทยานแงชาติเป็นเจา้ภาพ  แต่นอ้ยมากท่ีอุทยานแห่งชาติ

จะเป็นผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชน  อุทยานแห่งชาติสามารถเขา้ร่วมไดใ้นหลายลกัษณะ  เหมือนดงัท่ี  Cohen and Uphoff  

(1977: 7-9)  เสนอแนะวา่การมีส่วนร่วมสามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 1) กระบวนการในการตดัสินใจ 

(Decision - Making) ทั้งการตดัสินใจตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ ตดัสินใจในช่วงของกิจกรรม และการ

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรม และ 2) กระบวนการในการดาํเนินกิจกรรม  (Implementation) ซ่ึง

สามารถเป็นไปในรูปแบบของการเขา้ร่วมโดยการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วม

ในการบริหารและการร่วมมือ รวมทั้งการเขา้ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ นอกจากน้ีผลการวิจยัของ  

Ashley and Garland (1994) พบว่า การพฒันาการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนควรไดรั้บความสนใจจาก

ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอิสระท่ีทาํงานกบัชุมชนในเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สตัวป่์า  ซ่ึงการพฒันาในพื้นท่ีชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนทอ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัยิง่

จะช่วยชุมชนท่ีสนใจดาํเนินธุรกิจการท่องเท่ียวและสามารถสร้างธุรกิจไดด้ว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม  

 การค้นหานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาตอุิทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   

 ชุมชนบา้นพุเขม็ หมู่ท่ี 10 ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ใน

เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นท่ีเป้าหมายหลักในการปรับกระบวนทัศน์ ระหว่าง

เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนพื้นถ่ินชุมชนบา้นพุเข็ม และร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อคน้หานวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนรูปแบบใหม่ ชุมชนบา้น

พุเข็ม  เป็นชุมชนท่ีเกิดหลงัจากการสร้างเข่ือนแก่งกระจาน  มีชาวบา้นจากพื้นท่ีอ่ืนๆ มาจบัจอง

ท่ีดินเพื่อประโยชน์ในการทาํกินและอยูอ่าศยั  ต่อมากรมป่าไมไ้ดป้ระกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานครอบคลุมพื้นท่ีบา้นพุเขม็ทั้งหมู่บา้น ดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มีความ

อุดมสมบูรณ์ทั้งนํ้ า ป่า และภูมิปัญญา ชาวบา้นมีอาชีพทาํประมงพื้นบา้นและทาํไร่เป็นหลกั ดว้ย

เหตุน้ีทาํใหอ้งคก์รจากภายนอกมองเห็นศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นชุมชน  เพียงแค่ส่งเสริมและสนบัสนุนให้



 

 

176 

เป็นรูปธรรม  โดยอาศยัพลงัจากชาวบา้นในชุมชนเป็นตวัขบัเคล่ือน จดัการชุมชนตวัเองใหมี้อาชีพ

เสริม และ เป็นภูมิคุม้กนัในการมีส่วนร่วมในการบุกรุกทาํลายป่า ดว้ยอาศยั การท่องเท่ียว เป็น

เคร่ืองมือหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Mcalpin  (2007: 51-69) พบว่าการทาํโครงการเพื่อ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษจุ์ดประสงคห์ลกัคือรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนต่อ

หัวของคนในชุมชน ดว้ยการยึดหลกัการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน และมี

สร้างรากฐานการท่องเท่ียวในรูปแบบสวนสาธารณะ ทางเดิน  ท่ีพกัแรม และการบริการของชุมชน 

ตามความสนใจร่วมกนัของชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการวางนโยบาย

ตอ้งมีพื้นฐานทางบริบทของชุมชน เพ่ือใหส้ามารถนาํขอ้แนะนาํไปใชไ้ดจ้ริงและคนในชุมชนท่ีเขา้

ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบักิจกรรมการท่องเท่ียวไดใ้นทิศทางเดียวกนักบั

ผลงานวิจยัของ มาเรียม นิลพนัธ์ุ และศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั (2558) ท่ีว่าหากคนในชุมชนเกิด

ความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้ประโยชน์สูงสุด  เกิดความรัก หวงแหน ทุกฝ่าย

ตอ้งมีส่วนร่วม นอกจากน้ี Mogelgaard (2003) กล่าวถึงการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน (Community 

Based Tourism) ว่าเป็นการบูรณาการการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและใชก้ารท่องเท่ียวเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาบนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงความสําเร็จจะเกิดข้ึนได ้

ชุมชนทอ้งถ่ินจะตอ้ง เขา้ไปมีส่วนร่วมร่วม และคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนโดยตรงกบัชุมชน

ของตนเอง ดงัท่ี Scheyvens (2002) กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวบนฐานชุมชนมี

พลงักบัชุนชนใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และการปกครอง หากแต่ปัญหาท่ีถูกซ่อน

ตวัระหว่างชาวบา้นและเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ยงัอยู่ในความเงียบสงบ การท่องเท่ียวบนฐาน

ชุมชนบา้นพุเขม็เป็นไปตามวิถีการดาํเนินชีวิตไปในแต่ละวนั ชาวบา้นไม่ตอ้งการสร้างปัญหากบั

ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  ซ่ึงพวกเขาเรียกว่า “เจา้ของพื้นท่ีท่ีถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย” การไม่จดัตั้งเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การคิดท่ีมองเหรียญกนัคนละดา้น ส่งผลให้เกิด

การคิดแบบแยกส่วน แยกกนัคิด แยกกนัวางแผน ระหว่างชาวบา้นท่ีอาศยัในพื้นท่ีอุทยานฯ  กบั

หน่วยงานของรัฐท่ียึดเอกสารกฏหมายเป็นท่ีตั้ ง ทาํให้เกิดความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มองกันต่าง

มุมมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เศกสรร ยงวณิชย ์และคณะ (2549: บทคดัยอ่) เห็นว่า  

ควรมีการส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวในเขตอุทยานอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ขดัต่อระเบียบ

ขอ้บงัคบัของอุทยาน และเนน้การใชย้ทุธการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ อนัหมายถึง แผนพฒันาการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน  ซ่ึงประกอบด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุงและฟ้ืนฟู

ทรัพยากร  ความหลากหลายในการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี 

 ดงันั้นเพื่อให้เจตนารมณ์เบ้ืองตน้ของการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบา้น     

พุเข็ม ท่ีมุ่งหวงัใชท้รัพยากรในชุมชนเป็นฐานการบริหารจดัการ คาดหวงัว่าเป็นวิธีการจดัการ
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ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นถ่ินในชุมชนในการจดัการ 

และสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานชุมชนท่ีมีความสอดคลอ้งกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ประชาชนพ้ืนถ่ินและ

ภาคีเครือข่าย โดยใช้กลยุทธ์ในการบริหารจดัการและพฒันา ได้แก่ (1) ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัประชาชนพื้นถ่ินในการคน้หาปัญหา  ความตอ้งการ  และร่วม

พฒันาชุมชนอยา่งจริงจงัเพื่อสร้างความใกลชิ้ด และ (2) เปิดเวทีจดักิจกรรมประชุมร่วมกนัระหว่าง

ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ประชาชนพ้ืนถ่ิน ซ่ึงการเปิดเวทีประชุมเพ่ือการพูดคุย  

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เป็นวิธีการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนรูปแบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อร่วมกนัพฒันาพื้นท่ีให้มัน่คง

และยัง่ยืน ดงัท่ีตะวนัฉาย  หงส์วิลยั  (2552: 49) ไดส้รุปการจดัการป่าชุมชนในพื้นท่ีนครสวรรค์

และกาํแพงเพชรในการทาํงานโดยมีเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนกนัระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ องคก์ร

พฒันาเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ไวใ้จ และมีทรรศนะท่ีดีต่อกนัมากข้ึน  และใน

ทาํนองเดียวกนักบัผลการวิจยัของ  Satyanarayana,  et al.  (n.d.) พบว่า กลยทุธ์ในการอนุรักษแ์ละ

การจดัการป่าโดยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนและหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งทาํตามบทบาทหนา้ท่ี

ของตนเอง ดว้ยกระบวนการการจดัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตอ้งมีการเปิดรับฟังการเจรจา 

 คณะกรรมการสมาชิกกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเขม็ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน และภาคีเครือข่าย ร่วมสนทนาอภิปายกลุ่มย่อย เพ่ือการทาํงานร่วมกนัแลกเปล่ียน

ทศันะในประเด็นการคน้หานวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้นพุเข็มใน

ลกัษณะกิจกรรมการท่องเท่ียวแนวคิดใหม่ หรือการดาํเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบ

กระบวนการหรือบริการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดงัท่ี สมนึก          

เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์  และคนอ่ืนๆ (2553:  54)  ให้ความหมายของนวตักรรมว่าส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพฒันาข้ึน มีลกัษณะเป็น

ผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  ซ่ึงการนาํ

นวตักรรมการจดัการมาใชร่้วมกบัรูปแบบการจดัการกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นพุเขม็ ถือ

เป็นการคิดวิเคราะห์ร่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประชาชนพ้ืนถ่ินชุมชน

บ้านพุเข็ม และภาคีเครือข่าย เพราะการสร้างคุณค่าจากฐานทรัพยากรในชุมชนจะส่งผลต่อ

มูลค่าเพิ่มในกิจกรรมการท่องเท่ียวได ้ซ่ึงจากการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เห็นว่า  

ชุมชนบา้นพุเขม็เป็นพื้นท่ีชุมชนพิเศษท่ีมีประชาชนพ้ืนถ่ินตั้งบา้นเรือนและประกอบอาชีพในเขต

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสามารถสร้างนวตักรรมการจดัการใหม่ๆ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ

พื้นท่ี โดยนํามติและขอ้สรุปไปดาํเนินการเขียนโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
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อนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีให้เป็นชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน โดยตอ้งการพฒันาพื้นท่ีใหมี้ศกัยภาพเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และใชก้าร

ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Munira, Saaidin.  

(2012) ท่ีไดส้รุปถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมในชุมชน วิถีชีวิตและ ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเชิง

นิเวศกบัเศรษฐกิจในชุมชน  กล่าวคือกิจกรรมและวิถีชีวิตในชุมชนไดถู้กใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงสามารถแปลผนัเป็นแหล่งเงินท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนท่องถ่ินไดเ้ป็น

อย่างดีโดยร่วมกนัเสนอความคิดต่อการจดัทาํโครงการข้ึนมาในลกัษณะการบูรณาการระหว่าง

กิจกรรมภาคการเกษตรและภาคบริการการท่องเท่ียว อนัจะนาํมาสู่ทางเลือกอาชีพใหม่อ่ืนๆ ท่ีอยู่

บนฐานการอนุรักษท์รัพยากรเดิม ภายใตโ้ครงการ “ ชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเขม็ 

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี” เพื่อ

นาํเสนออธิบดีกรมการท่องเท่ียว  เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมการท่องเท่ียว โดยมีกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย  ์กิจกรรม

อนุรักษพ์นัธ์ุปลาหน้าบา้น และกิจกรรมหมู่บา้นพลงังานสะอาด ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวนับเป็นการ

คน้หานวตักรรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนบา้นพุเข็มในลกัษณะกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่จากการดาํเนินกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับใชใ้นรูปแบบการ

บริหารจดัการกระบวนการทาํงานใหม่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม บนพ้ืนฐาน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหมี้ความมัน่คงและยัง่ยนื  ดงัขอ้เสนอแนะ

ในงานวิจยัของมนสัสินี บุญมีศรีสง่า และคณะ (2556) ท่ีว่าแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวดา้น

การบริหารจดัการ ควรเสนอโครงการไปยงัหน่วยงานอ่ืน เพื่อของบประมาณมีการพฒันาระหว่าง

คนในชุมชนและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเขม้แข็งในชุมชน หากทั้งสองฝ่าย

ร่วมกนับูรณาการการทาํงาน ซ่ึงการจดัทาํโครงการชุมชนตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเขม็  

เป็นแนวทางการคน้หานวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนโดยอาศยัการมี

ส่วนร่วมจากตวัแทนประชาชนพื้นถ่ิน เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน

พื้นท่ี  ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มาเรียม นิลพนัธ์ุ และคณะ 

(2558: 52)  ท่ีว่าการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรคเ์ป็นขั้นตอนการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมโดยท่ีนกัวิจยัและชุมชนร่วมกนัออกแบบ

และพฒันาโครงการหรือกิจกรรมโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินตามแนวทางการศึกษาสภาพบริบท

ชุมชน   

 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Saaidin,+Munira+Hj/$N?accountid=32054
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ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

มีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัเสนอแนะแนวทางปฏิบติัสาํหรับ 2 ภาคส่วน ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ  และ

ประชาชนพื้นถ่ิน 

 สําหรับอุทยานแห่งชาติ  ผูว้ิจยัเสนอแนะแนวแนวทางการบริหารจดัการและพฒันา

พื้นท่ี  ดงัน้ี 

 1.  ผูบ้ริหารและผูก้าํหนดนโยบายส่วนกลางของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ 

พนัธ์ุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ควรพิจารณากฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ โดยการกาํหนด

นโยบาย ทิศทาง  จดัทาํแผนแม่บทและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ เพื่อให้

เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการควรกระจายอาํนาจจากส่วนกลางให้อุทยานแห่งชาติระดบั

พื้นท่ีสามารถใช้อาํนาจหน้าท่ีในการตดัสินใจบริหารงานให้ตรงกับสภาพธรรมชาติและบริบท

ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตั้ งอุทยานแห่งชาตินั้นๆ  โดยเน้นเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอุทยาน

แห่งชาติและชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 

 2.  ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติระดบัหน่วยพื้นท่ีควรเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

ลกัษณะหน่วยงานพี่เล้ียงกบัประชาชนพื้นถ่ินในการคน้หาปัญหา ความตอ้งการ และร่วมพฒันา

ชุมชนในเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อลดช่องว่าง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถ่ิ 

 3.  ผูบ้ริหารอุทยานแห่งชาติควรถ่ายทอดความรู้เร่ืองกฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เร่ือง

กฎหมายฉบบัเดียวกนัให้แก่ประชาชนพ้ืนถ่ินท่ีอาศยัตั้งบา้นเรือนในเขตอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ดว้ย 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั เพื่อลดความขดัแยง้และความไม่สอดคลอ้งกนัในพื้นท่ี   

  4.  อุทยานแห่งชาติระดบัพ้ืนท่ี ควรจดัพ้ืนท่ีหรือเวทีประชุมในลกัษณะการสนทนา

อยา่งสร้างสรรค ์(Dialogue) เปิดใจรับฟังซ่ึงกนัและกนั ระหว่างผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ประชาชนพื้นถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเพื่อการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  ตดัสินใจร่วมกนั

และรักษาผลประโยชน์ของพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเร่ือง

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติใหมี้ความเขม็แขง็และยัง่ยนื 
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 5.  อุทยานแห่งชาติควรจดัอบรมถ่ายทอดวิธีการจดักิจกรรมนนัทนาการและโปรแกรม

ส่ือความหมายธรรมชาติ ท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มใหก้บัสมาชิกกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นพุเขม็ 

ใหส้ามารถดาํเนินการใหบ้ริการได ้

 สาํหรับประชาชนพื้นถ่ินควรนาํผลการวิจยัน้ีไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานบริหารจดัการ 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 

 1.  ชุมชนควรสร้างมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน (Community Based 

Ecotourism: CBET)  ท่ีเน้นกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มอย่างแทจ้ริง มีเป้าหมายและหลกัการ

ทาํงานท่ีชดัเจน และเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีตอ้งจดัการโดยชุมชน ไม่ใช่การท่องเท่ียวชุมชน 

(Tourism in Community) ซ่ึงเป็นวิธีการท่องเท่ียวท่ีไปชุมชน การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวตอ้ง

มีโครงสร้างกลุ่มและแผนการจดัการท่ีชดัเจน มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางสังคม

และเศรษฐกิจแก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยท่ีประชาชนพื้นถ่ินควรทาํงานร่วมกบัอุทยานแห่งชาติและ

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี และเนน้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ (1)  ขั้นตอน

การวางแผนโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัญหา การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 

การตดัสินใจกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา การกาํหนดกฎและระเบียบปฏิบติัและการกาํหนด

แผนปฏิบติังาน (2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน ประกอบด้วย การจดัประชุม การคดัเลือกผูน้าํและ

กรรมการ การกาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน และการร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีในกิจกรรมการท่องเท่ียว  

(3)  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การกาํหนดกิจกรรมและตวัช้ีวดัในการ

ติดตามและประเมินผล การจดัทาํรายงานและนาํเสนอผล และการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารในการ

ติดตามและประเมินผล และ (4) ขั้นตอนการกาํหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ เพ่ือการพฒันาแหล่ง

ท่อง เ ท่ียวในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ควร มุ่ง เน้นการจัดการ ส่ิงแวดล้อม การอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ การพฒันาชุมชนแบบองคร์วม  

1.  ประชาชนพื้นถ่ินตอ้งใหค้วามสนใจและใส่ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ 

 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และควรเขา้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ กับอุทยาน

แห่งชาติ   เช่น การจดัการดา้นอนุรักษ ์และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 

 2.  กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดาํเนินกิจกรรมโดยชุมชนควรใหค้วามสาํคญักิจกรรม 

การท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ ์ใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  มีความต่อเน่ืองและยัง่ยนื

ในพื้นท่ี 
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 3.  ชุมชนควรพฒันาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้  สาํนึกรักและตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ชุมชนตวัเอง และปลูกฝังให้เกิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ  พร้อมท่ีจะสานต่อกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใหมี้มาตรฐาน   

  นอกจากน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ดงัน้ี 

 1.  เจา้หนา้ท่ีรัฐ สงักดัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  อาทิ หน่วยประมงนํ้าจืด 

เข่ือนแก่งกระจาน พฒันาชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฯลฯ ควรทาํงานแบบบูรณาการ  

ร่วมกนัส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ โดยให้

การสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง สามารถเกิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ

ประกอบอาชีพหลกัในทอ้งถ่ินไปในทิศทางท่ีสนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว  และร่วมกนัพฒันา

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาํเนินกิจกรรมนั้นๆ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน (Plan)  

การร่วมปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนในการ

พฒันาพื้นท่ี อนัจะก่อใหเ้กิดอุดมการณ์ร่วม  การกาํหนดแนวทางร่วม  และประสบการณ์การทาํงาน

ร่วมกนั  และเป็นหนทางสร้างพลงัอาํนาจใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรในชุมชนของ

ตนเอง 

 2.  หน่วยงานการท่องเท่ียวจังหวดัควรร่วมมือกับผูป้ระกอบการนําเท่ียวในพื้นท่ี

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการโดยคนในชุมชน ควรบรรจุรายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ชุมชนบา้นพุเข็มให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี และสนบัสนุนและประสานงานเร่ือง

กิจกรรมนาํเท่ียวกบัคนในพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวในชุมชนนั้นๆ เพื่อส่งเสริมขวญัและ

กาํลงัใจใหชุ้มชนเกิดพลงัในการทาํงาน อีกทั้งความความเช่ือมโยงของกิจกรรมการท่องเท่ียวเกิดข้ึน

ในชุมชนสามารพสร้างอาชีพอ่ืนๆ ได ้อาทิ ผลิตภณัฑชุ์มชนดา้นอาหารและของท่ีระลึกต่างๆ การ

นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนพื้นถ่ินมีรายไดจ้ากกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมัน่คง 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นมิติใหม่ของ

การจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี ผูว้ิจัยมี

ขอ้เสนอแนะต่อการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี  

 1.  วิจยัเพื่อหาแนวทางยกระดบัมาตรฐานการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐาน 

ชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย     
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 2.  วิจยัเจาะลึกผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกรม

อุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช  ศึกษาแนวคิดประเด็นชุมชนกบัการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีเร่ือง

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ  เพื่อเป็นแนวทางในการ

กาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบายการดาํเนินงาน 

 3.  วิจยักระบวนทศันแ์ละนวตักรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนใน

เขตอุทยานแห่งชาติ ในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เพ่ือเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อศึกษาความ

เหมือนและความแตกต่าง อนัจะนาํมาซ่ึงการประยุกต์ใชรู้ปแบบในแต่ละพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 4.  วิจยัรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ในเขตภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC) รับรู้จุดยืนและการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเชิงรุก เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั    
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ตารางท่ี 28   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  

(n=166) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสิน

ทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

1 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการ

โดยชุมชน  คนในชุมชนตอ้งช่วยกนั

เป็นหูเป็นตาใหก้บัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  เร่ืองการบุกรุกและทาํลายป่า    

3.50 0.58  3.61 0.50  3.63 0.49  3.54 0.56 

2 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการ

โดยชุมชน  คนในชุมชนตอ้งร่วมมือ

กนัใหเ้กิดกิจกรรมการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ     

3.43 0.55  3.22 0.43  3.41 0.50  3.40 0.53 

3 กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติท่ีจดัโดย

คนในชุมชนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ตอ้งมีการกาํหนดเส้นทางเขา้-ออก 

พ้ืนท่ีใหช้ดัเจน และ มีการระบุ

เส้นทางและระยะทางเป็นลายลกัษณ์

อกัษรบนเอกสารเพ่ือการท่องเท่ียว   

3.36 0.61  3.06 0.42  3.33 0.55  3.33 0.58 

4 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ควรส่งเสริม

ใหค้นในชุมชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่ม 

ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม   

3.34 0.51  2.94 0.54  3.33 0.55  3.30 0.53 

5 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการ

โดยชุมชน ควรมีการกาํหนดเขตการ

ใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี อุทยาน

แห่งชาติ 

3.35 0.51  3.11 0.58  3.22 0.42  3.30 0.51 
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ตารางท่ี 28   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

6 การดาํเนินการท่องเท่ียวในเขต

อุทยานแห่งชาติ  ตอ้งหลีกเล่ียงการ

พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางทาง

ธรรมชาติ   

3.31 0.69  3.28 0.67  3.07 0.73  3.27 0.70 

7 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวโดย

คนในชุมชน พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ตอ้งมีการส่ือความหมายธรรมชาติ

เพ่ือการเรียนรู้  เช่น  รูปภาพ และ

คู่มือการท่องเท่ียวอยา่งง่าย      

3.34 0.61  2.94 0.24  3.11 0.64  3.26 0.60 

8 ในเขตนนัทนาการของอุทยาน

แห่งชาติ  (บริเวณหมู่บา้น)    ตอ้งมี

การออกแบบจดัทาํผงับริเวณ            

ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าและความ

เปราะบางของธรรมชาติ   

3.27 0.62  3.22 0.55  3.07 0.38  3.23 0.58 

9 ชุมชนไม่สามารถจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ หรือ พืช

เฉพาะถ่ินในอุทยานแห่งชาติได ้ เพื่อ

เป็นการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ให้

ชุมชนเป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว   

3.08 0.78  3.33 0.69  3.19 0.74  3.13 0.76 

10 คนในชุมชนควรกาํหนดเส้นทางและ

กิจกรรมการท่องเท่ียวในอุทยาน

แห่งชาติร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ      

3.01 0.81  3.44 0.62  3.15 0.72  3.08 0.79 
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ตารางท่ี 28   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

11 คนในชุมชนท่ีดาํเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ไม่สามารถยดืหยุน่หรือ

อนุโลมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

ตอ้งการเกบ็พืชพนัธ์ุในป่า เพ่ือเป็นการ

สร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว  

2.91 0.93  3.33 0.49  3.07 0.62  2.98 0.86 

12 การท่องเท่ียวศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ในเขตสงวนสภาพธรรมชาติ  ไม่ควรมี

การพฒันาเส้นทางท่ีสะดวกสบาย ตดั

ผา่นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและเส้นทางเดินของ

สตัวป์า  เพ่ือท่ีใหน้กัท่องเท่ียวได้

เขา้ถึงและซาบซ้ึงกบัระบบนิเวศและ

พืชพนัธ์ุ  สตัวป่์าท่ีหายาก    

2.98 0.85  2.67 0.97  2.74 0.66  2.90 0.84 

13 คนในชุมชนไม่สามารถนาํ

นกัท่องเท่ียวเดินศึกษาเส้นทาง

ธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีหวงหา้มได ้  

2.89 0.90  2.50 0.86  2.37 0.74  2.77 0.89 

14 กิจกรรมการท่องเท่ียวเดินป่า เส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  ถือวา่การเกบ็หาและ ใชไ้ม้

ฟืน    เป็นส่วนหน่ึงของการทาํลายป่า

ไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม   

2.79 0.90  2.50 0.62  2.70 0.67  2.74 0.84 

15 ควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการสาํรวจหาจุดสนใจใน

เส้นทางนาํเท่ียวร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ   

2.53 0.78  2.94 0.42  2.81 0.79  2.62 0.76 
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ตารางท่ี 28   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

16 การท่องเท่ียวศึกษาเส้นทาง

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีเปราะบาง  เช่น  

ป่าพรุ  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า หรือพ้ืนท่ีท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพขนาด

เลก็  ควรสร้างสะพานเดินเทา้ท่ีทาํ

ดว้ยวสัดุคงทน  กลมกลืนกบั

ธรรมชาติ   

2.30 0.77  3.06 0.64  2.96 0.59  2.49 0.79 

17 การจดัการท่องเท่ียวในเขตอุทยาน ฯ 

โดยคนในชุมชนจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการสูญเสียถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์

และการลดลงของชนิดพืชพนัธ์สัตว์

ป่าท่ีเคยปรากฏในพ้ืนมาก่อน  หากมี

การจดัการท่ีดี   

2.34 0.82  2.33 0.59  2.26 0.45  2.33 0.75 

18 การจดัการท่องเท่ียวในเขตอุทยาน

แห่งชาติ โดยคนในชุมชน  ไม่เป็น

ช่องทางใหบุ้คคลภายนอกเขา้มา

แสวงหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุก

ผนืป่าไดง่้าย  

2.14 0.92  2.28 0.89  2.30 0.82  2.18 0.90 
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ตารางท่ี 28   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

19 การนาํทางนกัท่องเท่ียวเพ่ือเดินป่า

ศึกษาความหลากหลายของ

ธรรมชาติ  การส่องสัตว ์ การชมนก   

การเท่ียวชมถํ้า  และนํ้าตกในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ   ไม่จาํเป็นตอ้งให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีนาํทางเท่านั้น  

แต่ประชาชนชนพ้ืนถ่ินสามารถให้

ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวและ

เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งได ้                                      

1.88 0.99  1.72 0.75  1.59 0.64  1.82 0.92 

20 คนในชุมชนสามารถเขา้ร่วม

กิจกรรม         

การท่องเท่ียวไดไ้ม่เฉพาะเขตบริการ

หรือบริเวณท่ีทาํการอุทยานท่ีทาง

อุทยานแห่งชาติกาํหนดไวเ้ท่านั้น 

แต่สามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียว

ไดใ้นเขตพ้ืนท่ีการพกัผอ่นศึกษาหา

ความรู้ และเขตกิจกรรมพิเศษได ้ 

1.64 0.55  2.06 0.64  2.07 0.68  1.76 0.60 

รวม 2.87 0.23  2.88 0.20  2.87 0.19  2.87 0.22 
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ตารางท่ี 29   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  

(n=166) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

1 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

สามารถกระตุน้ใหค้นในชุมชน

ช่วยกนัฟ้ืนฟแูละอนุรักษว์ฒันธรรม

ชุมชน   

3.43 0.57  3.11 0.32  3.22 0.58  3.36 0.56 

2 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

สามารถส่งเสริมใหค้นในชุมชน

กลบัมาอนุรักษพื์ชสมุนไพรเป็น

อาหารเพ่ือสุขภาพไวบ้ริการ

นกัท่องเท่ียว   

3.36 0.48  3.28 0.46  3.26 0.45  3.33 0.47 

3 คนในชุมชนตอ้งใหกิ้จกรรมการ

ท่องเท่ียวเป็นเพียงรายไดเ้สริมของ

ชุมชนเท่านั้น  โดยทาํอาชีพ

เกษตรกรรม เป็นหลกั   

3.38 0.49  3.17 0.38  3.15 0.36  3.32 0.47 

4 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ทาํ

ใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสไดพ้บเห็น

และเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม  

ประเพณี  และวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน   

3.31 0.53  3.06 0.24  3.30 0.47  3.28 0.50 

5 การท่องเท่ียว ทาํใหค้นในชุมชน

ตระหนกัถึงคุณค่าทางวฒันธรรม

และวถีิชีวิตของตน ก่อใหเ้กิดความ

รักและความภาคภมิูใจในชุมชนของ

ตวัเอง      

3.33 0.54  3.06 0.24  3.19 0.48  3.28 0.51 
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ตารางท่ี 29   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

6 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทาํ

ใหก้ลุ่มแม่บา้น     มีโอกาสทาํงาน

มากข้ึนและสามารถแสดงฝีมือการ

ทาํอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน

ใหบุ้คคลต่างถ่ินไดรั้บประทาน   

3.31 0.53  3.06 0.24  3.11 0.32  3.25 0.49 

7 คนในชุมชนสามารถใชอ้าชีพ

เกษตรกรรมและหตัถกรรมของ

ตวัเอง   เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กบันกัท่องเท่ียวได ้  

3.24 0.43  3.22 0.43  3.26 0.45  3.24 0.43 

8 คนในชุมชนควรตระหนกัในคุณค่า

ของวถีิชีวิตตนเองและ ให้

นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวฒันธรรม

บนพ้ืนท่ีโดยไม่มีการดดัแปลงใดๆ   

3.13 0.63  3.28 0.46  3.22 0.42  3.16 0.59 

9 คนในชุมชนสามารถฟ้ืนฟกิูจกรรม

ชุมชน  มารองรับการท่องเท่ียว  

ไดแ้ก่  การเล้ียงสัตว ์ การทาํไร่   การ

ตกปลา  งานหตัถกรรม   และ  

ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น 

3.12 0.49  3.06 0.42  3.30 0.78  3.14 0.54 

10 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ก่อใหเ้กิดการส่งเสริมงานอาชีพ

ศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้นเป็นสินคา้ท่ี

ระลึก  แลว้นาํมาจาํหน่ายใหแ้ก่

นกัท่องเท่ียว 

3.15 0.67  3.17 0.51  3.04 0.19  3.13 0.60 
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ตารางท่ี 29   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

11 การพกัโฮมสเตย ์จะช่วยให้

นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและเรียนรู้

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ไดแ้ลกเปล่ียน

ความรู้ในการประกอบอาชีพ  

วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง 

3.03 0.69  3.00 0.34  3.00 0.28  3.02 0.61 

12 คนในชุมชนตอ้งมีการตั้งรับและ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน  ก่อตั้งพิพิธภณัฑ์

ชุมชน  เผยแพร่วถีิแห่งวฒันธรรม

และภมิูปัญญา    เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียว

ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวฒันธรรม   

2.88 0.86  3.00 0.34  3.11 0.80  2.93 0.81 

13 เม่ือมีการท่องเท่ียวในชุมชน  ยอ่มมี

การนาํวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินมา

ใชเ้ป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว         

โดยมุ่งเนน้ความสวยงามและ

จาํเป็นตอ้งสนใจพิธีกรรมและความ

เช่ือของชุมชน   

2.92 0.82  2.83 0.62  2.59 0.69  2.86 0.79 

14 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน      

จะไม่สร้างความขดัแยง้ทางวฒันธรรม 

ถึงแมน้กัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่ี

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือลบหลู่จารีต

ประเพณีของชุมชน  กจ็ะไดรั้บการ

แนะนาํ  ตกัเตือนจากคนในชุมชน

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั  

2.67 0.99  2.22 0.43  2.26 0.66  2.55 

            

0.92 
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ตารางท่ี 29   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน มิติทรัพยากรวฒันธรรม  

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

15 คนในชุมชนควรส่งเสริมกิจกรรม

การแสดงทางวฒันธรรม  การละเล่น

พ้ืนบา้น  หรือการแสดงดนตรีเฉพาะ

ชุมชน เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่

ชุมชนไวต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว   

2.49 0.88  1.83 0.51  1.96 0.59  2.33 0.84 

16 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ไม่ใช่สาเหตุท่ีส่งผลใหค้นรุ่นใหม่ใน

ชุมชนเปล่ียนแปลงค่านิยมทางการ

แต่งกาย  และการบริโภควตัถุนิยม

ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน  

2.12 0.81  2.39 0.61  2.33 0.62  2.19 0.77 

17 เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน  

คนในชุมชนสามารถนาํ

ศิลปวฒันธรรมมาส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว  เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่า

ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว   

2.12 0.87  2.28 0.75  2.41 0.64  2.19 0.83 

 รวม 3.00 0.21  2.88 0.13  2.92 0.15  2.97 0.20 
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ตารางท่ี 30   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการของ

 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  

(n=166) 

มิติการจดัการ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

1 การบริการอาหารในกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติ  ไม่สามารถนาํสัตวป่์ามา

ประกอบอาหารใหน้กัท่องเท่ียวเพ่ือ

สร้างจุดขายใหแ้ตกต่างจากแหล่ง

ท่องเท่ียวอ่ืนไดอ้ยา่งเดด็ขาด   

3.34 0.67  3.72 0.46  3.70 0.54  3.44 0.65 

2 การจดับริการหอ้งนํ้า  หอ้งสุขา      

จาํเป็นตอ้งแยกหญิงชาย เพ่ือ

สุขลกัษณะท่ีถูกหลกัอนามยั  

3.31 0.59  2.89 0.58  3.26 0.59  3.25 0.60 

3 การสนบัสนุนของภาครัฐจะช่วยให้

การจดัการ การท่องเท่ียวของชุมชน

เป็นไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง  เกิดความ

ร่วมมือระหวา่งอุทยานฯ  กบัชุมชน   

3.26 0.56  3.11 0.32  3.26 0.45  3.24 0.52 

4 การบริการพ้ืนท่ีกางเตน็ท ์ในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีจดัโดยชุมชน ไม่สามารถ

กระทาํในจุดไหนกไ็ด ้ ชุมชนตอ้ง

เป็นผก็าํหนดบริเวณท่ีกางเตน็ท ์ 

3.35 0.67  2.83 0.51  3.04 0.71  3.24 0.68 

5 การกาํจดัขยะในบริเวณชุมชนดว้ย

วธีิเผา  ถา้มีจาํนวนมากอาจส่งผลต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษในชุมชน 

3.27 0.63  3.06 0.73  2.89 0.75  3.19 0.68 

6 ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเท่ียว ควร

ทาํจากเศษไมท่ี้เหลือจากการก่อสร้าง  

เป็นการนาํวสัดุเหลือใชม้าใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ 

3.21 0.53  3.11 0.32  3.00 0.62  3.16 0.53 
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ตารางท่ี 30  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการของ

 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติการจดัการ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

7 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ควรมีระเบียบ

ท่ีเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนรวมตวั

กนัจดัตั้งกลุ่มเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

3.17 0.60  3.17 0.38  2.93 0.62  3.13 0.59 

8 คนในชุมชนไม่ควรใชก้ล่องโฟมบรรจุ

อาหารสาํหรับนกัท่องเท่ียวระหวา่ง

การท่องเท่ียวศึกษาธรรมชาติในเขต

อุทยานแห่งชาติเพราะยากแก่การ

ทาํลายและเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3.02 0.74  3.17 0.51  3.48 0.64  3.11 0.72 

9 การกาํหนดกฎระเบียบต่าง ๆ เร่ืองการ

ดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติของคนในชุมชน ควร

มาจากการประชุม  ระดมความคิด 

และผา่นการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการของชุมชนและ

เจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติ   

2.98 0.82  3.28 0.46  3.41 0.50  3.08 0.76 

10 ส่ิงก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นท่ีบริการพกัแรม

ซ่ึงจดัโดยชุมชน ตอ้งสร้างใหมี้ขนาด

เลก็  รูปแบบเรียบง่าย  สีสนักลมกลืน

กบัธรรมชาติ   

3.12 0.73  2.61 0.85  3.07 0.62  3.06 0.74 

11 มคัคุเทศกห์รือผูน้าํเท่ียวในกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีจดัโดยชุมชน  ควรเป็น

คนในชุมชนท่ีผา่นการอบรมจาก

อุทยานแห่งชาติ   

3.05 0.78  3.11 0.47  3.19 0.62  3.08 0.73 
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ตารางท่ี 30   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการของ

 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติการจดัการ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

12 ร้านอาหารชุมชน  หรือการประกอบ

อาหารเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว  ควร

ใชผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ีปลูกโดย

คนในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน    

2.93 0.74  3.11 0.32  3.19 0.48  2.99 0.68 

13 ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ  พ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ  จะตอ้งจดัทาํป้าย

ทุกลกัษณะใหมี้ช่ือหรือคาํบรรยาย    

เป็นอกัษรภาษาไทยและอกัษร

ภาษาองักฤษ  เพ่ือง่ายต่อการเขา้ใจ

ของนกัท่องเท่ียว   

3.00 0.67  2.78 0.65  2.74 0.71  2.93 0.68 

14 การออกแบบถนนและท่ีจอดรถใน

พ้ืนท่ีท่องเท่ียว    เขตอุทยานแห่งชาติ  

ควรปูดว้ยแผน่หิน  ใหห้ญา้แซมข้ึน

ปกคลุม   

2.98 0.77  2.72 0.83  2.33 0.73  2.84 0.80 

15 ร้านอาหารชุมชน ถือเป็นธุรกิจขนาด

เลก็  จาํเป็นตอ้งมีบ่อดกัไขมนัหรือ

ถงับาํบดันํ้าเสีย   

2.79 0.66  2.78 0.55  2.81 0.48  2.80 0.62 

16 การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวโดยคน

ในชุมชน  พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  

จาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

เพ่ือการบริหารจดัการท่ีดี  ไม่ใช่เพ่ือ 

การหารายไดเ้ขา้ชุมชนทอ้งถ่ิน   

2.83 0.70  2.67 0.59  2.63 0.63  2.78 0.68 
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ตารางท่ี 30   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการของ

 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ)  

(n=166) 

มิติการจดัการ   

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

17 การจดัการเร่ืองรายไดจ้ากการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน  

ไม่ใช่สาเหตุของความแก่งแยง่และ 

แตกแยกของคนในชุมชนแน่นอน  

2.73 0.80  2.50 0.51  2.67 0.62  2.69 0.74 

18 การออกแบบตวัหนงัสือและสีท่ีใชท้าํ

ป้ายต่างๆ ไม่ควรมีความแตกต่างและ

หลากหลาย เพ่ือความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

2.65 0.83  2.67 0.59  2.56 0.93  2.64 0.83 

19 การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว โดยคน

ในชุมชน  ตอ้งมีความยดืหยุน่ ไม่

จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี

ตายตวั   

2.60 0.87  2.67 0.59  2.74 0.53  2.63 0.80 

20 ป้ายบอกทิศทาง  ป้ายเตือนภยั   และ

ป้ายบอกกฎระเบียบในการใชพ้ื้นท่ี  

ควรใชเ้คร่ืองหมายและสัญลกัษณ์

แทนตวัอกัษรใหม้ากท่ีสุด  เพ่ือดึงดูด

ความสนใจของนกัท่องเท่ียว   

2.21 0.84  2.89 0.47  2.89 0.58  2.40 0.82 

21 อุทยานแห่งชาติควรงดการพฒันาท่ี

พกัแรม  แต่ควรสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหเ้ป็นธุรกิจของคนในชุมชน  

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ  เกิด

การกระจายประโยชน์ไปสู่ทอ้งถ่ิน    

2.05 0.73  2.22 0.65  2.15 0.53  2.08 0.69 

รวม 2.97 0.21  2.91 0.14  2.95 0.17  2.94 0.20 
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ตารางท่ี 30    กระบวนทศันก์ารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม     

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ) 

(n=166) 

มิติการมีส่วนร่วม 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

ขั้นการวางแผน            

1 คนในชุมชนมีอาํนาจในการตดัสินใจ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกบั 

อุทยานแห่งชาติ  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  และ ผูป้ระกอบการนาํเท่ียว

ดว้ยวธีิการพดูคุย  เสวนา และ

ปรึกษาหารือ    

3.06 0.33  3.10 0.31  3.17 0.38  3.11 0.35 

2 การวางแผนดาํเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  คนใน

ชุมชนตอ้งทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ เพ่ือร่วมกนัวเิคราะห์

ปัญหาและกาํหนดทิศทางในการ

ทาํงาน 

3.06 0.33  3.08 0.27  3.10 0.38  3.08 0.34 

3 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนตอ้งมีการประเมิน

ความพร้อม  ศกัยภาพของชุมชน  

ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บ  รวมถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัชุมชน  

โดยคนในชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ  

และมีอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงาน

พ่ีเล้ียง   

3.05 0.35  3.05 0.32  3.11 0.40  3.07 0.36 
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ตารางท่ี 30    กระบวนทศันก์ารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม     

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ) 

(n=166) 

มิติการมีส่วนร่วม 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

4 การกาํหนดระเบียบและกฎเกณฑใ์น

การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน  พ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติควรร่วมมือกนัระหวา่ง

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  ประชาชน

พ้ืนถ่ิน  และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี   

2.91 0.46  2.69 0.57  2.64 0.56  2.76 0.54 

5 อุทยานแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานพ่ี

เล้ียงในการวางแผนการดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน เพ่ือใหค้นในชุมชนไดรั้บการ

ช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัตามกฎหมาย   

2.06 0.46  2.00 0.51  1.90 0.42  1.99 0.46 

ขั้นการดาํเนินงาน            

6 การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวตลอดถึงการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียว  ตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสใหเ้กิดการกระจาย

ผลประโยชนไ์ปยงัสมาชิกของชุมชน

ทุกกลุ่ม   

3.11 0.42  3.15 0.37  3.21 0.41  3.16 0.41 

7 ประชาชนพ้ืนถ่ินตอ้งไดรั้บการอบรม

เสริมสร้างทกัษะและองคค์วามรู้ต่างๆ  

ท่ีตอ้งใชใ้นการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียว     

3.04 0.37  3.15 0.37  3.22 0.42  3.13 0.40 
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ตารางท่ี 30  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม     

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ) 

(n=166) 

มิติการมีส่วนร่วม 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

8 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและคนใน

ชุมชนตอ้งร่วมกนักาํหนดรูปแบบ

และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชนบนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   

2.97 0.36  3.05 0.39  3.06 0.33  3.02 0.36 

9 คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

พฒันาเส้นทางท่องเท่ียวศึกษา

ธรรมชาติ  พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ    

2.99 0.34  2.97 0.36  3.04 0.31  3.01 0.33 

10 คนในชุมชนาสามารถขา้มามีส่วน

ร่วม  ในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  โดยการใหบ้ริการ ขบัรถ 

– ขบัเรือ นาํเท่ียวในเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ    ขายอาหารและสินคา้ท่ี

ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

2.82 0.55  2.69 0.57  2.67 0.61  2.74 0.58 

ขั้นการติดตามและประเมินผล            

8 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนจะตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากคนใน

ชุมชนทุกคน  ดว้ยความความ

สามคัคี   และไม่มีความความ

ขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ   

3.13 0.37  3.18 0.39  3.25 0.44  3.18 0.44 

 

 

 



 

 

 

 

210 

ตารางท่ี 30  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม     

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ) 

(n=166) 

มิติการมีส่วนร่วม 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

9 ความสาํเร็จของการจดักิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  สามารถ

ส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีพฤติกรรม

สนบัสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และยนิยอมท่ีจะ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงทาํลายป่า

ไมแ้ละระบบนิเวศ   

2.95 0.48  3.18 0.39  3.35 0.48  3.15 0.49 

4 การช้ีวดัความสาํเร็จต่อการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนไม่ใช่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของคน

ในชุมชนเป็นปัจจยันาํ   

2.06 0.37  2.03 0.43  2.01 0.52  2.04 0.44 

10 การติดตามและประเมินผลกิจกรรม

การท่องเท่ียว     ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ตอ้งมีองคก์รชุมชนหรือชุด

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู ้

ดาํเนินงาน    

2.87 0.46  3.03 0.49  3.21 0.41  3.03 0.47 

ขั้นการแบ่งปันผลประโยชน์            

11 การกาํหนดวธีิการจดัสรรส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้ง

ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

3.10 0.30  3.18 0.39  3.26 0.44  3.18 0.38 

12 รายไดส่้วนหน่ึงท่ีเกิดจากการดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียว   ชุมชน

สามารถคืนผลประโยชน์สู่กิจกรรม

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

3.09 0.43  3.21 0.47  3.25 0.50  3.17 0.47 
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ตารางท่ี 30  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม     

 ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ  (ต่อ) 

(n=166) 

มิติการมีส่วนร่วม 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 
 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

13 ตอ้งมีการจดัสรร

ผลประโยชน์จากการดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียว นาํมา

พฒันาพื้นท่ีส่วนรวมและส่ิง

อาํนวยความสะดวกพื้นฐาน

ของชุมชน    

3.11 0.42  3.15 0.43  3.21 0.41  3.16 0.42 

14 คนในชุมชนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียวบริการ   

ท่ีพกัแรมและบริการนาํเท่ียว 

(มคัคุเทศก)์ และกิจกรรมอ่ืน 

ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถรับเงิน

ค่าตอบแทนโดยตรงจาก

นกัท่องเท่ียวไดเ้ลย  โดยไม่

จาํเป็นตอ้งผา่นคณะกรรมการ

ชุมชน   

2.00 0.39  2.28 0.60  2.50 0.69  2.25 0.61 

รวม 2.77 0.27  2.80 0.12  2.86 0.23  2.79 0.25 
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ตารางท่ี 31  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  

(n=190) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

1 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการ

โดยชุมชน  คนในชุมชนตอ้งช่วยกนั

เป็นหูเป็นตาใหก้บัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

ฯ  เร่ืองการบุกรุกและทาํลายป่า    

3.23 0.42  3.15 0.43  3.15 0.57  3.18 0.49 

2 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ควรส่งเสริม

ใหค้นในชุมชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่ม 

ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม   

3.18 050  3.15 0.49  3.17 0.50  3.17 0.50 

3 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวโดย

คนในชุมชน พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ตอ้งมีการส่ือความหมายธรรมชาติ

เพ่ือการเรียนรู้  เช่น  รูปภาพ และ

คู่มือการท่องเท่ียวอยา่งง่าย      

3.05 0.48  3.15 0.49  3.26 0.53  3.15 0.51 

4 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการ

โดยชุมชน  คนในชุมชนตอ้งร่วมมือ

กนัใหเ้กิดกิจกรรมการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ     

3.18 0.42  3.08 0.35  3.06 0.53  3.11 0.45 

5 กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติท่ีจดัโดย

คนในชุมชนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  

ตอ้งมีการกาํหนดเส้นทางเขา้-ออก 

พ้ืนท่ีใหช้ดัเจน และ มีการระบุ

เส้นทางและระยะทางเป็นลายลกัษณ์

อกัษรบนเอกสารเพ่ือการท่องเท่ียว   

2.97 0.35  3.10 0.38  3.25 0.52  3.09 0.45 
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ตารางท่ี 31  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

(n=190) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

6 ควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการสาํรวจหาจุดสนใจ

ในเส้นทางนาํเท่ียวร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ   

3.03 0.51  3.08 0.48  3.14 0.45  3.08 0.48 

7 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการ

โดยชุมชน ควรมีการกาํหนดเขตการ

ใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี อุทยาน

แห่งชาติ 

2.97 0.48  3.00 0.46  3.22 0.42  3.07 0.47 

8 ชุมชนไม่สามารถจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ หรือ พืช

เฉพาะถ่ินในอุทยานแห่งชาติได ้  

3.19 0.64  3.05 0.65  2.93 0.78  3.06 0.70 

9 ในเขตนนัทนาการของอุทยาน

แห่งชาติ  (บริเวณหมู่บา้น)    ตอ้งมี

การออกแบบจดัทาํผงับริเวณ ท่ี

สอดคลอ้งกบัคุณค่าและความ

เปราะบางของธรรมชาติ   

2.96 0.30  3.03 0.28  3.00 0.41  2.99 0.34 

10 คนในชุมชนท่ีดาํเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ไม่สามารถยดืหยุน่หรือ

อนุโลมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

ตอ้งการเกบ็พืชพนัธ์ุในป่า เพ่ือเป็น

การสร้างความพึงพอใจใหก้บั

นกัท่องเท่ียว 

2.76 0.74  3.49 0.60  2.76 0.81  2.91 0.80 
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ตารางท่ี 31 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

(n=190) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

11 การจดัการท่องเท่ียวในเขตอุทยาน ฯ 

โดยคนในชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อ

การสูญเสียถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์

และการลดลงของชนิดพืชพนัธ์สัตว์

ป่าท่ีเคยปรากฏในพ้ืนมาก่อน   

2.87 0.43  2.95 0.56  2.81 0.62  2.86 0.54 

12 การท่องเท่ียวศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีเปราะบาง  เช่น  ป่าพรุ  

พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพขนาดเลก็  

ควรสร้างสะพานเดินเทา้ท่ีทาํดว้ย

วสัดุคงทน  กลมกลืนกบัธรรมชาติ   

2.75 0.49  2.92 0.58  3.01 0.59  2.88 0.56 

13 คนในชุมชนสามารถเขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียว ไดไ้ม่เฉพาะ

เขตบริการหรือบริเวณท่ีทาํการ

อุทยานท่ีทางอุทยานแห่งชาติ

กาํหนดไวเ้ท่านั้น แต่สามารถจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวไดใ้นเขต

พ้ืนท่ีการพกัผอ่นศึกษาหาความรู้ 

และเขตกิจกรรมพิเศษได ้

2.97 0.51  2.90 0.50  2.68 0.73  2.85 0.61 

14 การดาํเนินการท่องเท่ียวในเขต

อุทยานแห่งชาติ  ตอ้งหลีกเล่ียงการ

พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางทาง

ธรรมชาติ   

2.92 0.35  2.82 0.51  2.74 0.50  2.83 0.45 
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ตารางท่ี 31 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

(n=190) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม 
แก่ง

กระจาน 

(n1=121) 

 
พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสิน

ทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

15 การท่องเท่ียวศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ในเขตสงวนสภาพธรรมชาติ ไม่ ควรมี

การพฒันาเส้นทางท่ีสะดวกสบาย ตดั

ผา่นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและเส้นทางเดินของ

สตัวป์า  เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ถึง

และซาบซ้ึงกบัระบบนิเวศและพืชพนัธ์ุ  

สตัวป่์าท่ีหายาก    

2.86 0.52  2.85 0.67  2.64 0.88  2.77 0.71 

16 การนาํทางนกัท่องเท่ียวเพ่ือเดินป่า

ศึกษาความหลากหลายของธรรมชาติ  

การส่องสตัว ์ การชมนก      การเท่ียว

ชมถํ้า  และนํ้าตกในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติ   ไม่จาํเป็นตอ้งใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ีนาํทางเท่านั้น  แต่ประชาชน

พ้ืนถ่ินสามารถใหค้วามปลอดภยัแก่

นกัท่องเท่ียวและเกิดกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง                                       

2.62 0.74  2.77 0.84  2.53 0.89  2.62 0.82 

17 การจดัการท่องเท่ียวในเขตอุทยาน

แห่งชาติ โดยคนในชุมชน  จะไม่เป็น

ช่องทางใหบุ้คคลภายนอกเขา้มา

แสวงหาผลประโยชนจ์ากทรัพยากร 

ธรรมชาติและการบุกรุกผนืป่าไดง่้าย 

2.80 0.70  2.69 0.73  2.28 0.74  2.58 0.76 

18 คนในชุมชนควรร่วมกบัอุทยานแแห่ง

ชาติและภาคีเครือข่ายกาํหนดเส้นทาง

และกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี  

2.30 0.65  2.28 0.60  2.14 0.74  2.24 0.68 
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ตารางท่ี 31  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรธรรมชาติ  

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

(n=190) 

มิติทรัพยากรธรรมชาติ   

ประชาชนพื้นถ่ิน 

รวม แก่งกระจาน 

(n1=121) 
 

พเุตย 

(n2=18) 
 

เฉลิม

รัตนโกสินทร์ 

(n3=27) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

19 คนในชุมชนไม่สามารถนาํ

นกัท่องเท่ียวเดินศึกษาเสน้ทาง

ธรรมชาติในเขตพื้นท่ีหวงหา้ม

ได ้  

2.28 0.48  2.21 0.57  2.13 0.79  2.21 0.63 

20 กิจกรรมการท่องเท่ียวเดินป่า 

เสน้ทางศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ  ถือวา่การเกบ็

หาและ ใชไ้มฟื้น    เป็นส่วน

หน่ึงของการทาํลายป่าไมแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้ม   

2.13 0.46  2.08 0.53  2.10 0.65  2.11 0.55 

 รวม 2.85 0.17  2.89 0.17  2.80 0.19  2.84 0.18 
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ตารางท่ี 32 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม

 ธรรมของประชาชนพื้นถ่ิน   

(n=190) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

1 คนในชุมชนควรตระหนกัในคุณค่า

ของวถีิชีวิตตนเองและ ให้

นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวฒันธรรม

บนพ้ืนท่ีโดยไม่มีการดดัแปลงใดๆ   

3.28 0.45  3.33 0.48  3.29 0.46  3.29 0.46 

2 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

สามารถส่งเสริมใหค้นในชุมชน

กลบัมาอนุรักษพื์ชสมุนไพรเป็น

อาหารเพ่ือสุขภาพไวบ้ริการ

นกัท่องเท่ียว   

3.14 0.35  3.26 0.44  3.35 0.48  3.24 0.43 

3 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ทาํ

ใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสไดพ้บเห็น

และเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม  

ประเพณี  และวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน   

3.18 0.42  3.18 0.39  3.28 0.45  3.22 0.43 

4 คนในชุมชนสามารถฟ้ืนฟกิูจกรรม

ชุมชน  มารองรับการท่องเท่ียว  

ไดแ้ก่  การเล้ียงสัตว ์ การทาํไร่   การ

ตกปลา  งานหตัถกรรม   และ  

ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น 

3.22 0.44  3.23 0.43  3.22 0.42  3.22 0.43 

5 การท่องเท่ียว ทาํใหค้นในชุมชน

ตระหนกัถึงคุณค่าทางวฒันธรรมและ

วถีิชีวติของตน ก่อใหเ้กิดความรัก

และความภาคภูมิใจในชุมชนของ

ตวัเอง      

3.15 0.51  3.33 0.53  3.19 0.49  3.21 0.51 
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ตารางท่ี 32 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม 

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

 (n=190) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

6 คนในชุมชนสามารถใชอ้าชีพ

เกษตรกรรมและหตัถกรรมของ

ตวัเอง   เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กบันกัท่องเท่ียวได ้  

3.24 0.43  3.15 0.37  3.18 0.39  3.20 0.40 

7 คนในชุมชนตอ้งใหกิ้จกรรมการ

ท่องเท่ียวเป็นเพียงรายไดเ้สริมของ

ชุมชนเท่านั้น  โดยทาํอาชีพ

เกษตรกรรม เป็นหลกั   

3.15 0.48  3.05 0.46  3.26 0.53  3.17 0.50 

8 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทาํให้

กลุ่มแม่บา้น     มีโอกาสทาํงานมาก

ข้ึนและสามารถแสดงฝีมือการ

ทาํอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน

ใหบุ้คคลต่างถ่ินไดรั้บประทาน   

3.10 0.47  3.21 0.41  3.24 0.43  3.17 0.44 

9 การพกัโฮมสเตย ์จะช่วยให้

นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและเรียนรู้

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ไดแ้ลกเปล่ียน

ความรู้ในการประกอบอาชีพ  

วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง 

3.18 0.42  3.08 0.42  3.15 0.40  3.15 0.41 

10 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

สามารถกระตุน้ใหค้นในชุมชน

ช่วยกนัฟ้ืนฟแูละอนุรักษว์ฒันธรรม

ชุมชน   

3.01 0.30  3.18 0.51  3.14 0.51  3.09 0.44 
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ตารางท่ี 32 กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม 

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

 (n=190) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

11 คนในชุมชนตอ้งมีการตั้งรับและ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน  ดว้ยการก่อตั้ง

พิพิธภณัฑชุ์มชน  เผยแพร่วิถีแห่ง

วฒันธรรมและภูมิปัญญา    เพ่ือให้

นกัท่องเท่ียวไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้

ดา้นวฒันธรรม   

2.96 0.34  3.15 0.49  3.29 0.49  3.13 0.45 

12 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ก่อใหเ้กิดการส่งเสริมงานอาชีพ

ศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้นเป็นสินคา้ท่ี

ระลึก  แลว้นาํมาจาํหน่ายใหแ้ก่

นกัท่องเท่ียว 

3.11 0.36  3.10 0.31  3.15 0.36  3.13 0.35 

13 เม่ือมีการท่องเท่ียวในชุมชน  ยอ่มมี

การนาํวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินมา

ใชเ้ป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว  โดย

มุ่งเนน้ความสวยงาม  แต่ตอ้งสนใจ

พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชน   

2.85 0.43  2.72 0.60  2.82 0.74  2.81 0.60 

14 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ไม่ใช่สาเหตุท่ีส่งผลใหค้นรุ่นใหม่ใน

ชุมชนเปล่ียนแปลงค่านิยมทางการ

แต่งกาย  และการบริโภควตัถุนิยม

ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน   

2.65 0.68  2.77 0.67  2.74 0.71  2.71 0.69 
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ตารางท่ี 32  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติทรัพยากรวฒันธรรม 

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)  

 (n=190) 

มิติทรัพยากรวฒันธรรม   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

15 เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน  

คนในชุมชนสามารถนาํ

ศิลปวฒันธรรมมาส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว     เพ่ือสร้างคุณค่าและ

มูลค่าต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว   

2.58 0.61  2.67 0.84  2.62 0.83  2.62 0.75 

16 การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน      

จะไม่สร้างความขดัแยง้ทาง

วฒันธรรม ถึงแมน้กัท่องเท่ียวมี

พฤติกรรมท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือลบ

หลู่จารีตประเพณีของชุมชน     กจ็ะ

ไดรั้บการแนะนาํ  ตกัเตือนจากคนใน

ชุมชนเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั  

2.05 0.35  2.05 0.39  1.99 0.39  2.03 0.38 

17 คนในชุมชนควรส่งเสริมกิจกรรม

การแสดงทางวฒันธรรม  การละเล่น

พ้ืนบา้น  หรือการแสดงดนตรีเฉพาะ

ชุมชน เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่

ชุมชนไวต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว 

1.97 0.23  1.82 0.45  1.85 0.46  1.89 0.38 

 รวม 2.93 0.18  2.96 0.19  2.99 0.19  2.96 0.19 
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ตารางท่ี 32  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการ            

 ของประชาชนพื้นถ่ิน   

 (n=190) 

มิติการจดัการ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

1 ร้านอาหารชุมชน  หรือการประกอบ

อาหารเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว  ควรใช้

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลูกโดยคน

ในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน    

3.19 0.53  3.23 0.54  3.31 0.46  3.24 0.51 

2 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ควรมีระเบียบท่ี

เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนรวมตวักนั

จดัตั้งกลุ่มเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

3.25 0.52  3.18 0.51  3.11 0.43  3.18 0.49 

3 การสนบัสนุนของภาครัฐจะช่วยให้

การจดัการ  การท่องเท่ียวของชุมชน

เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง   เกิดความ

ร่วมมือระหวา่งอุทยานฯ  กบัชุมชน   

3.18 0.38  3.15 0.43  3.15 0.40  3.16 0.40 

4 การกาํหนดกฎระเบียบต่าง ๆ เร่ืองการ

ดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติของคนในชุมชน ควร

มาจากการประชุม  ระดมความคิด และ

ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ของชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของอุทยาน

แห่งชาติ   

3.06 0.51  3.18 0.56  3.25 0.47  3.16 0.51 

5 การบริการอาหารในกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของชุมชนในเขตอุทยาน

แห่งชาติ  ไม่สามารถนาํสตัวป่์ามา

ประกอบอาหารใหน้กัท่องเท่ียวเพ่ือ

สร้างจุดขายใหแ้ตกต่างจากแหล่ง

ท่องเท่ียวอ่ืนไดอ้ยา่งเดด็ขาด   

3.09 0.62  3.10 0.64  3.28 0.56  3.16 0.61 
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ตารางท่ี 32  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการ             

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการจดัการ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

6 อุทยานแห่งชาติควรงดการพฒันาท่ี

พกัแรม  แต่ควรสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหเ้ป็นธุรกิจของคนใน

ชุมชน      ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอุทยาน

แห่งชาติ  เกิดการกระจายประโยชน์

ไปสู่ทอ้งถ่ิน    

3.19 0.60  3.21 0.57  3.04 0.54  3.14 0.57 

7 ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเท่ียว ควร

ทาํจากเศษไมท่ี้เหลือจากการก่อสร้าง  

เป็นการนาํวสัดุเหลือใชม้าใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ 

3.08 0.35  3.00 0.32  3.01 0.52  3.04 0.42 

8 มคัคุเทศกห์รือผูน้าํเท่ียวในกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีจดัโดยชุมชน  ควร

เป็นคนในชุมชนท่ีผา่นการอบรมจาก

อุทยานแห่งชาติ   

2.81 0.60  2.95 0.60  3.29 0.62  3.02 0.64 

9 การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว โดยคน

ในชุมชน  ตอ้งมีความยดืหยุน่ ไม่

จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี

ตายตวั   

2.86 0.50  2.87 0.34  3.00 0.41  2.92 0.44 

10 คนในชุมชนไม่ควรใชก้ล่องโฟม

บรรจุอาหารสาํหรับนกัท่องเท่ียว

ระหวา่งการท่องเท่ียวศึกษาธรรมชาติ

ในเขตอุทยานแห่งชาติเพราะยากแก่

การทาํลายและเป็นมลพิษต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2.90 0.74  2.87 0.70  2.96 0.59  2.92 0.68 



 

 

 

 

223 

ตารางท่ี 32  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการ              

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการจดัการ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

11 ป้ายบอกทิศทาง  ป้ายเตือนภยั   และ

ป้ายบอกกฎระเบียบในการใชพ้ื้นท่ี  

ควรใชเ้คร่ืองหมายและสัญลกัษณ์

แทนตวัอกัษรใหม้ากท่ีสุด  เพ่ือดึงดูด

ความสนใจของนกัท่องเท่ียว   

2.86 0.59  2.85 0.67  2.97 0.47  2.90 0.57 

12 ส่ิงก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นท่ีบริการพกั

แรมซ่ึงจดัโดยชุมชน ตอ้งสร้างใหมี้

ขนาดเลก็  รูปแบบเรียบง่าย  สีสัน

กลมกลืนกบัธรรมชาติ   

2.92 0.62  2.92 0.62  2.86 0.74  2.90 0.66 

13 การกาํจดัขยะในบริเวณชุมชนดว้ยวธีิ

เผา  ถา้มีจาํนวนมากอาจส่งผลต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษในชุมชน 

2.62 0.61  2.87 0.61  3.11 0.52  2.86 0.61 

14 ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ  พ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ  จะตอ้งจดัทาํป้ายทุก

ลกัษณะใหมี้ช่ือหรือคาํบรรยาย    

เป็นอกัษรภาษาไทยและอกัษร

ภาษาองักฤษ  เพ่ือง่ายต่อการเขา้ใจ

ของนกัท่องเท่ียว   

2.80 0.63  2.92 0.58  2.86 0.45  2.85 0.56 
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ตารางท่ี 32   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการ             

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการจดัการ   

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

15 การจดัการเร่ืองรายไดจ้ากการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน  

ไม่ใช่สาเหตุของความแก่งแยง่และ 

แตกแยกของคนในชุมชนแน่นอน 

2.77 0.82  2.77 0.71  2.75 0.58  2.76 0.71 

16 การออกแบบตวัหนงัสือและสีท่ีใชท้าํ

ป้ายต่างๆ ไม่ควรมีความแตกต่างและ

หลากหลาย เพ่ือความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย   

2.34 0.57  2.36 0.58  2.50 0.61  2.41 0.59 

17 การจดับริการหอ้งนํ้า  หอ้งสุขา      

จาํเป็นตอ้งแยกหญิงชาย เพ่ือ

สุขลกัษณะท่ีถูกหลกัอนามยั 

2.09 0.70  2.44 0.82  2.65 0.75  2.37 0.79 

18 การบริการพ้ืนท่ีกางเตน็ท ์ในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีจดัโดยชุมชน ไม่สามารถ

กระทาํในจุดไหนกไ็ด ้ ชุมชนตอ้ง

เป็นผก็าํหนดบริเวณท่ีกางเตน็ท ์

2.35 0.77  2.33 0.66  2.32 0.69  2.34 0.72 

19 ร้านอาหารชุมชน ถือเป็นธุรกิจขนาด

เลก็  จาํเป็นตอ้งมีบ่อดกัไขมนัหรือถงั

บาํบดันํ้าเสีย   

2.13 0.54  2.21 0.47  2.25 0.47  2.19 0.50 

20 การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวโดยคน

ในชุมชน  พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  

จาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

เพ่ือการบริหารจดัการท่ีดี  ไม่ใช่เพ่ือ 

การหารายไดเ้ขา้ชุมชนทอ้งถ่ิน   

2.18 0.66  2.03 0.71  2.06 0.47  2.10 0.60 
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ตารางท่ี 32   กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการจดัการ             

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการจดัการ   

ประชาชนพื้นถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 
 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

21 การออกแบบถนนและท่ีจอด

รถในพื้นท่ีท่องเท่ียว    เขต

อุทยานแห่งชาติ  ควรปูดว้ย

แผน่หินใหห้ญา้แซมข้ึนปก

คลุม   

1.75 0.71  1.74 0.64  1.90 0.65  1.81 0.67 

รวม 2.73 0.16  2.77 0.16  2.84 0.18  2.78 0.18 
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ตารางท่ี 33  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม          

 ของประชาชนพื้นถ่ิน   

 (n=190) 

มิติการมีส่วนร่วม 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

ขั้นการวางแผน            

1 คนในชุมชนมีอาํนาจในการตดัสินใจ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกบั 

อุทยานแห่งชาติ  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  และ ผูป้ระกอบการนาํเท่ียว

ดว้ยวธีิการพดูคุย  เสวนา และ

ปรึกษาหารือ    

3.06 0.33  3.10 0.31  3.17 0.38  3.11 0.35 

2 การวางแผนดาํเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  คนใน

ชุมชนตอ้งทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ เพ่ือร่วมกนัวเิคราะห์

ปัญหาและกาํหนดทิศทางในการ

ทาํงาน 

3.06 0.33  3.08 0.27  3.10 0.38  3.08 0.34 

3 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนตอ้งมีการประเมิน

ความพร้อม  ศกัยภาพของชุมชน  

ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บ  รวมถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัชุมชน  

โดยคนในชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ  

และมีอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงาน

พ่ีเล้ียง   

3.05 0.35  3.05 0.32  3.11 0.40  3.07 0.36 
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ตารางท่ี 33  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม          

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการมีส่วนร่วม 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

4 อุทยานแห่งชาติควรเป็นหน่วยงาน

หลกัในการวางแผนการดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน เพ่ือใหค้นในชุมชนไดรั้บการ

ช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัตาม

กฎหมาย   

2.06 0.46  2.00 0.51  1.90 0.42  1.99 0.46 

ขั้นการดาํเนินงาน            

4 การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวตลอดถึงการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียว  ตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสใหเ้กิดการกระจาย

ผลประโยชน์ไปยงัสมาชิกของชุมชน

ทุกกลุ่ม   

3.11 0.42  3.15 0.37  3.21 0.41  3.16 0.41 

5 ประชาชนพ้ืนถ่ินตอ้งไดรั้บการอบรม

เสริมสร้างทกัษะและองคค์วามรู้

ต่างๆ  ท่ีตอ้งใชใ้นการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียว     

3.04 0.37  3.15 0.37  3.22 0.42  3.13 0.40 

6 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติและคนใน

ชุมชนตอ้งร่วมกนักาํหนดรูปแบบ

และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชนบนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   

2.97 0.36  3.05 0.39  3.06 0.33  3.02 0.36 

7 คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

พฒันาเส้นทางท่องเท่ียวศึกษา

ธรรมชาติ  พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ    

2.99 0.34  2.97 0.36  3.04 0.31  3.01 0.33 



 

 

 

 

228 

ตารางท่ี 33  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม          

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการมีส่วนร่วม 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

8 คนในชุมชนาสามารถขา้มามีส่วน

ร่วม  ในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติ  โดยการใหบ้ริการ ขบัรถ – 

ขบัเรือ นาํเท่ียวในเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ    ขายอาหารและสินคา้ท่ี

ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

2.82 0.55  2.69 0.57  2.67 0.61  2.74 0.58 

             

ขั้นการติดตามและประเมินผล            

9 การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนจะตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากคนในชุมชน

ทุกคน  ดว้ยความความสามคัคี   และ

ไม่มีความความขดัแยง้เร่ือง

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ   

3.13 0.37  3.18 0.39  3.25 0.44  3.18 0.44 

10 ความสาํเร็จของการจดักิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  สามารถ

ส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีพฤติกรรม

สนบัสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และยนิยอมท่ีจะ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงทาํลายป่า

ไมแ้ละระบบนิเวศ   

2.95 0.48  3.18 0.39  3.35 0.48  3.15 0.49 
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ตารางท่ี 33  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม          

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการมีส่วนร่วม 

ประชาชนพ้ืนถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 

 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

11 การติดตามและประเมินผลกิจกรรม

การท่องเท่ียว     ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ตอ้งมีองคก์รชุมชนหรือชุด

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู ้

ดาํเนินงาน    

2.87 0.46  3.03 0.49  3.21 0.41  3.03 0.47 

12 การช้ีวดัความสาํเร็จต่อการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนไม่ใช่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของคน

ในชุมชนเป็นปัจจยันาํ   

2.06 0.37  2.03 0.43  2.01 0.52  2.04 0.44 

ขั้นการแบ่งปันผลประโยชน์            

13 การกาํหนดวธีิการจดัสรรส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอ้ง

ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

3.10 0.30  3.18 0.39  3.26 0.44  3.18 0.38 

14 รายไดส่้วนหน่ึงท่ีเกิดจากการดาํเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียว   ชุมชน

สามารถคืนผลประโยชน์สู่กิจกรรม

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

3.09 0.43  3.21 0.47  3.25 0.50  3.17 0.47 

15 ตอ้งมีการจดัสรรผลประโยชน์จาก

การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว 

นาํมาพฒันาพ้ืนท่ีส่วนรวมและส่ิง

อาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานของ

ชุมชน    

3.11 0.42  3.15 0.43  3.21 0.41  3.16 0.42 
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ตารางท่ี 33  กระบวนทศัน์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  มิติการมีส่วนร่วม          

 ของประชาชนพื้นถ่ิน  (ต่อ)   

 (n=190) 

มิติการมีส่วนร่วม 

ประชาชนพื้นถ่ิน 

รวม พเุขม็ 

(n1=79) 
 

ตะเพินค่ี 

(n2=39) 
 

เขาเหลก็ 

(n3=72) 
 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

16 คนในชุมชนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียวบริการ   

ท่ีพกัแรมและบริการนาํเท่ียว 

(มคัคุเทศก)์ และกิจกรรมอ่ืน 

ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถรับเงิน

ค่าตอบแทนโดยตรงจาก

นกัท่องเท่ียวไดเ้ลย  โดยไม่

จาํเป็นตอ้งผา่นคณะกรรมการ

ชุมชน   

2.00 0.39  2.28 0.60  2.50 0.69  2.25 0.61 

รวม 2.86 0.14  2.90 0.16  2.95 0.17  2.90 0.16 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตเข้าไปทาํการศึกษาหรือวจัิยในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังและพจิารณาผลการวจัิยระยะที ่1 กระบวนทศัน์การจัดการการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาต ิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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ภาคผนวก  จ 

หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบตัิการเสนอแนะการจัดทาํโครงการชุมชนต้นแบบการท่องเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ฉ  

รูปภาพตัวอย่างการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 15 ผูว้ิจยัสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดว้ยแบบสมัภาษณ์มีโครงสร้าง (1) 
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ภาพท่ี 16 ผูว้ิจยัสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดว้ยแบบสมัภาษณ์มีโครงสร้าง (2) 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกลุ จนัทร์พร ช่วงโชติ 

ท่ีอยู ่   5/175 ม.ซิต้ีเซนส์ ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี ตาํบลบางกระสอ   

   อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000 

ท่ีทาํงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ถนนนางล้ินจ่ี   

 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

ประวติัการศึกษา  

   พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์   

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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 พ.ศ. 2548-ปัจจุบนั อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลย ี          

   ราชมงคลกรุงเทพ   


	01_ปกนอกภาษาไทย.pdf
	วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	02_ปกในภาษาไทย.pdf
	วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	03_ปกในภาษาอังกฤษ.pdf
	A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

	04_หน้าอนุมัติ.pdf
	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........

	05_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
	ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                                      ปีการศึกษา 2558

	06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
	07_กิตติกรรมประกาศ.pdf
	08_สารบัญ.pdf
	บทคัดย่อภาษาไทย  ง
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  จ
	กิตติกรรมประกาศ  ฉ
	สารบัญตาราง  ญ
	สารบัญภาพ  ฐ

	09_สารบัญตาราง.pdf
	ตารางที่  หน้า
	ตารางที่  หน้า

	10.1_อ้างอิงการรับทุน.pdf
	10_สารบัญภาพ.pdf
	ภาพที่  หน้า

	11_บทที่ 1.pdf
	1.  เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  และสังคม ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
	และประชาชนพื้นถิ่นในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวันตกของประเทศไทย
	2.  เพื่อศึกษาการรับรู้กฎหมายและกระบวนทัศน์การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถิ่น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ   ภาคตะวันตกของประเทศไทย
	4.  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบน
	ความสอดคล้องของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ประชาชนพื้นถิ่น และ ภาคีเครือข่าย
	1.  ผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ผลการวิจัยประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบาย ทิศทางและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน
	3.  ประชาชนพื้นถิ่นสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานคิดค้นนวัตกรรมในการเตรียม ความพร้อมชุมชนรับรู้บทบาท เข้าใจจุดยืนและยอมรับภาระหน้าที่ ต่อการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

	12_บทที่ 2.pdf
	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน
	ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวันตก  ประเทศไทย
	สู่ความยั่งยืน
	(เพื่อค้นหานวัตกรรมการดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบนความสอดคล้องของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  ประชาชนพื้นถิ่น  และภาคีเครือข่าย
	(เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการรับรู้กฎหมายและกระบวนทัศน์การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และประชาชน พื้นถิ่น  ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตกของประเทศไทย
	(เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  และสังคม ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  และ ประชาชนพื้นถิ่น ในเขต อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวันตกของประเทศไทย

	13_บทที่ 3.pdf
	1.  เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและ ประชาชนพื้นถิ่นในเขตอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตกของประเทศไทย
	2.  เพื่อศึกษาการรับรู้กฎหมายและกระบวนทัศน์การบริหารการจัดการ            การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และประชาชนพื้นถิ่น    ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตกของประเทศไทย

	14_บทที่ 4.pdf
	การนำเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 1 เป็นการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย      ข้อที่ 1 ที่ระบุว่าเป็นการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและประชาชนพื้นถิ่น  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวันตกของประเทศไทย ดังนี้
	การนำเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 3  เป็นการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย      ข้อที่ 3  ที่ระบุว่า  เพื่อศึกษากระบวนทัศน์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชน  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ภาคตะวันตกของประเทศไทยของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและ ประ...

	15_บทที่ 5.pdf
	16_บทที่ 6.pdf
	ดังนั้นผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรตระหนักถึงความทันสมัยของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อการกำหนดนโยบาย ทิศทางและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติ ชุมชนและ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อีกทั้งควรถ่...
	1.  ผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายส่วนกลางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
	พันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควรพิจารณากฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยการกำหนดนโยบาย ทิศทาง  จัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดค...

	17_รายการอ้างอิง.pdf
	18_ภาคผนวก.pdf
	19_ประวัติผู้วิจัย.pdf
	ประวัติผู้วิจัย


