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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวมิใช่เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขาย  เพื่อเป้าหมายแต่เพียงจะขยายตลาดอย่างรวดเร็ว  แต่ขาดความใส่ใจที่จะ
บ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทย  จึงพยายาม
ให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น โดยเน้นบทบาทของประชาชนในการพัฒนาชุมชนและการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขาย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางและกลยุทธ์การท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นการมีส่ว นร่วมของคนในชุมชนท้องถิ้นให้เข้ามามี
บทบาทในการจัดการการท่องเที่ยว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา เกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อน าไปสู่
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวท่ีสามารถน าไปใช้ในพื้นที่ต่อไป 
 
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา
เกาะพิทักษ์  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

1.กกแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
2.กกแนวคิดเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.กกแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.กกแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
5.กกบริบทพื้นที่ในการศึกษา 
6.กกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ความหมายของการท่องเท่ียว 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เน้นการใ ห้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเพื่อที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
ท่องเที่ยวและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธิบายศัพท์  การท่องเที่ยว ไว้ว่าเป็นค าที่มีควา มหมาย
ค่อนข้างกว้างขวางเพราะว่ามิได้หมายความแต่เฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือ
เพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ดังที่คนส่วนมากเข้าใจกันการเดินทางเพื่อการประชุม  เพื่อศึกษา
หาความรู้  เพื่อการกีฬา เพื่อ ติดต่อธุรกิจตลอดจนการเยี่ยม ญาติพี่น้องนับว่าเป็ นการท่องเที่ยว
ทั้งสิ้นซึ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย  3 ประการ คือ จะต้องเป็น
การเดินทางด้วยความสมัครใจ เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด  ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ นอกจากการเดินทางเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจแล้วการเดินทางหาความรู้  การสัมมนา  การเดินทางเพื่อการกีฬา  การติดต่อธุรกิจ 
ตลอดจนการเยี่ยมญาตินับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น (นิคม จารุมณี, 2536, หน้า 1) การท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการติดต่อระหว่างกันในชุมชนในประเ ทศและระหว่างประเทศ ก่อให้เกิด
มิตรไมตรี สัมพันธภาพที่ดี มีการแลกเปลี่ยน และศึกษาวัฒนธรรมระหว่างกัน น าไปสู่การ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ (ศรัญญา  วรากุลวิทย์ , 2546, หน้า 1) นอกจากน้ันการท่องเที่ยวยัง
หมายถึง  การเดินทางเพื่อเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ าโดยปกติ ซึ่งไม่ค านึง
ว่าระยะทางนั้นใกล้หรือไกล 
 ดังนั้น   การท่องเที่ยว   หมายถึง   การเดินทางหรือท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การแสวงหารายได้หรือเพื่อการประกอบอาชีพ 

ความส าคัญของการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง

และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่าง  ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จะช่วยให้เกิดงาน
อาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มา ของ
รายได้ในรูปเงินตรา ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินของประเทศ รายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยผ่อนคลายความเสียเปรียบในเรื่องดุลการช าระเงินได้เป็น
อย่างมาก นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมา
ใช้ประโยชน์อย่าง โดยการท่องเที่ยวนั้นสามารถสรุปถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีต่อประเทศชาติมี  ดังนี้ 

1.กกความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยและ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ใดย่อมสนับสนุนการซื้อสินค้าและการ
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บริการ (ศรัญญา   วรากุลวิทย์ , 2546, หน้า 4) ส่งผลท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพการช า ระเงิน 
และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ (นิคม  จารุมณี , 2536, หน้า 5) ซึ่งจะมีส่วนช่วยผ่อนคลายการเสียเปรียบ
ในเรื่องของดุลการช าระเงินได้เป็นอย่างมาก  ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะท าให้เกิด
อาชีพกับประชาชนในประเทศมีอาชีพหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  และเมื่ อเกิด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่
ประชาชนอย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนมีงานท า มีอาชีพมากมาย เกิดการจ้างงาน การ
ท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างอาชีพได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากอุตสาหกรรมการบริการที่ต้องใช้
บุคลากรใ นการท าหน้าที่ให้การบริการ  โดยเฉพาะธุรกิจทางตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร 
บริษัทน าเที่ยว เป็นต้น  ส่วนในธุรกิจทางอ้อมอาจเป็นอา ชีพ เช่น   หัตถกรรมพื้นบ้าน ขาย ของที่
ระลึกได้จากวัสดุในท้องถิ่น  ประชาชน ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังส่งผลท าให้เกิดการน าทรัพยากร
ทางธรรมชาติ  น าวัสดุพื้นบ้านมาประดิษฐ์  จึงท าให้เกิดการกระตุ้นการผลิต  เรียกว่า Multiplier 
Effect (นิคม จารุมณี, 2536, หน้า 6) อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังท าให้เกิดความเจริญไป
ยังภูมิภาคต่าง  ๆ  มีการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคมากขึ้น  โดยการที่อุตสาหกรรมท่อง เที่ยว
เป็นตัวน าให้เกิดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ รวมทั้งพัฒนาภูมิภาคของรัฐบาลในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ถนน การประปา ไฟฟ้า และการติดต่อสื่อสาร  โทรศัพท์  
อินเตอร์เน็ท  เป็นต้น  (นิศา  ชัชกุล, 2550, หน้า 9) นอกจากน้ันการท่องเที่ยวยังส่งผลท าให้เกิ ดการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน  เช่น การสร้างโรงแรม การสร้างศูนย์การค้า  การ
สร้างสนามบิน  เป็นต้น ท าให้เกิดการการเพิ่มปริมาณของกระแสการเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ (ศรัญญา  วรากุลวิทย์, 2546, หน้า 10) 

2.กกความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคม 
       การท่องเที่ยวเป็นการพบปะ ไปมาหาสู่ กัน เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน  ท าให้

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชากรในประเทศเดียวกัน เกิดความสามัคคีของคนใน
ประเทศ ในท านองเดียวกันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศน าไปสู่มิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อน
ร่วมโลก  ที่จะช่วยกันจรรโลงสัมพันธไมตรีที่ดีงามต่อไปในการสร้างสรรค์สันติภาพโลก (ศรัญญา  
วรากุลวิทย์ , 2546, หน้า 11) เมื่อเกิดความเป็นมิตรต่อกันจึงท าให้เกิดการเพิ่มของอัตราการ
ท่องเที่ยวส่งผลท าให้เกิดการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจึงท าให้เกิดการสร้างสรร ค์
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น การสร้างโรงแรมที่พัก  ภัตตาคาร  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
การสร้างถนน  ประปา ไฟฟ้า ท่าเรือและโทรศัพท์  เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้เกิดความเจริญขึ้นในสังคม
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และอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีก (นิคม  จารุมณี, 2536, หน้า 7) ผลที่ตามมาจากการ
น าการท่องเที่ยวได้ เข้าสู่ภูมิภาคยังท าให้เกิดการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น  เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น  
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรง
และทางอ้อม  เช่น  โรงแรม  ภัตตาคาร  พิพิธภัณฑ์  หน่วยงานภาครัฐแล ะเอกชนที่ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว  ธุรกิจขนาดย่อมต่าง  ๆ ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  ช่วยลดปัญหาการ
อพยพย้ายถ่ินเข้าไปแออัดในเมือง  เพื่อต้องการหางานท า  นอกจากน้ีการท่องเที่ยวท าให้เกิดการ
กระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือในประเทศเกิดความความรัก  ความภูมิใจ ในท้องถิ่นและ
ประเทศ (ศรัญญา วรากุลวิทย์ , 2546, หน้า 12) ช่วยบ ารุงรักษา  อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและ
ช่วยกันพัฒนาเป็นการป้องกันการเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากน้ันการท่องเที่ยวท าให้
เกิดความปลอดภัยขึ้นในชุมชนและในประเทศ ช่วยลดการเกิดอาชญากรรม เพรา ะเมื่อใดก็ตามที่
แหล่งท่องเที่ยวนั้นเกิดความไม่ปลอดภัย นักท่องเที่ยวคงไม่ต้องการเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวนั้น  ๆ อีก
ทั้งการท่องเที่ยวยังท าให้ประชาชนในประเทศเกิดความสุขและความสบายใจ จากการที่ได้ไป
ท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง  ๆ ด้วยประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกตา  ส่งผลท าให้
สุขภาพจิตดีขึ้น 

3.กกความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรม 
       นักมนุษยวัฒนธรรมได้อธิบายค าว่าวัฒนธรรม (Culture)  หมายถึง การผสมผสาน

ของความหมายหลายอย่าง โดยมีธรรมชาติของความเป็นจริง น้ันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและธ ารงรักษา
ไว้  โดยประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในอีกความหมายของวัฒนธรรมคือ  สิ่งที่สังคมมุ่งปรารถนาที่จะ
เป็นเพื่อที่จะท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุขและความพึงพอใจ  
ดังนั้น วัฒนธรรม  คือ สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ในรูปแบบของสิ่งต่าง  ๆ ที่เป็นชีวิตของประเทศชาติ  
(นิคม จารุมณี, 2336, หน้า 7) 
        อุตสาหกรรมท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและประชาชนในประเทศ
เกิดการเดินทางท่องเที่ยว จึงท าให้เกิดการส่งเสริมสัมพันธไมตรี ก่อให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจ
อันดีระหว่างเจ้าของประเทศและผู้มาเยือน และสร้างความสามัคคีให้กับคนในประเทศ ก าร
ท่องเที่ยวท าให้เกิดการเดินทางไปมาหาสู่กัน พบปะท าความรู้จัก  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกันและกัน 
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งท าให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  เช่น การแสดงนาฏศิลป์  การละเล่ น การไหว้ 
การต้อนรับตามประเพณี ไทย การช่วยเหลือ การมีน้ าใจ การย้ิมต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นเป็นมรดกตกทอดที่ควรค่าแก่การน าออกมาเผยแพร่ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
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สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว  (นิคม จารุมณี, 2336, หน้า 7) นอกจากน้ันวิถีชีวิตชุมชน
ต่างๆ จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและจะแตกต่างไปจากสังคมอื่น จึงท าให้เกิดความสนใจและ
เป็นสิ่งดึงดูดท าให้เป็นสิ่งที่น่าศึกษา  เรียนรู้และสัมผัสส าหรับนักท่องเที่ยว  ด้วยเหตุผลของการเป็น
ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจึงเกิดการเผยแพร่  และฟื้ นฟูไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ให้คงอยู่ต่อไปอย่าง
ยั่งยืน และเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีจะท าให้เกิดความประทับใจจนไม่
ลืม (ศรัญญา  วรากุลวิทย์, 2546, หน้า 11 - 12) 

4.กกความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม 
       การท่องเที่ยวก่อให้เกิดกา รอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรักและหวงแหนผืน
แผ่นดิน   (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2540, หน้า 49) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ทราบถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์  การท่องเที่ยวยังส่งผลท าให้เกิด
การคิดค้นน าเอาทรัพยากรส่วนเกินมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก น าเอาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ไม่ใช้ ท า
การผลิตสินค้าที่ระลึก นอกจาก การท่องเที่ยว จะท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นยัง เป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมให้สมดุล  เช่น   การน ากิ่งไม้แห้งมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก   การน ากะลามะพร้าว
มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้า น เป็นต้น  เมื่อประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญและคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งน าประโยชน์มาสู่ตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ท าให้เกิดแนวร่วมในการ
รักษาและหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยว (ศรัญญา  วรากุลวิทย,์ 2546, หน้า 12) 

 5.กกความส าคัญที่มีต่อการเมือง 
        การท่ องเที่ยวช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาค  และระดับโลก  การท่องเที่ยวท าให้เกิดการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางด้าน
การเงิน  การวิจัย การพัฒนาร่วมกัน มีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศอยู่เสมอทางด้านการ
ส่งเสริมและการพัฒ นาการท่องเที่ยว เช่น ประเทศไทย ให้ความสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรม
บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวใหแ้ก่ประเทศลาว 
          จากกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า   การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจในการน า
รายได้เข้าสู่ในระดับประเทศ จนถึงระดับชุมชน  นอกจากน้ันในด้านของสังคม  การท่องเที่ยวท าให้
เกิดความสุข ความสบายใจ  การผ่อนคลายจากความเครียด ซึ่งเป็นการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว
และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งรักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนทางด้านการเมืองการท่องเที่ยวยังช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  บ่งบอกถึงความเจริญของชาติบ้านเมือง 
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องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหลักที่รวมเอาสินค้าและบริการ

หลากหลาย  จึงท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 องค์ประกอบหรือ  3 A’s 
ดังต่อไปนี้คือ 

 1.กกสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของระบบการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว  เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
อยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ  อาจเป็นสิ่งที่ให้ความรู้หรือความเพลิดเพลิน
แก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการ
และความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ  ทิวทัศน์
หรือทัศนียภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ  เช่น  ป่าไม้  ภูเขา  แม่น้ าล าคลอง ทะเล  น้ าตก  หน้าผา  
อุทยาน  เกาะแก่ง  ทะเลสาบ  ความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศที่รู้สึกสดชื่น  คุณค่า
ทางวัฒนธรรม  เช่น คูเมือง ก าแพงเมือง  อนุสรณ์สถาน  ชุมชนโบราณ  เป็นต้น   วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชุมชน  เช่น  ขนบธรรมเนียมประ เพณี  และงานเทศกาล หรืองานประเพณี   สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสนุก  สวนสัตว์  โรงละคร ชีวิตยามราตรี  โรงมหรสพ  สนามกีฬา  
ศูนย์กลางค้า  สนามกอฟท์ และกิจกรรมการท่องเที่ยว  เช่น  การเดินป่า  การขี่ช้าง  ขี่ม้า  การดูนก
ส่องสัตว์  การชมสวนผลไม้  การปั่นจักรยานชมวิว  การด าน้ า  การล่องแพ  (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา , 
2549, หน้า 10 - 12) 

2.กกการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  (Accessibility)  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้  โดยมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมที่
สามารถเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย ซึ่งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องพิจารณา ดังนี้  ประเภท การคมนาคม
ขนส่งที่จะให้บริการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาว่าจะใช้การขนส่งประเภทใดเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น  ๆ  จึงเหมาะสม หรือจะใช้ขนส่งหลายประการร่วมกันไป เช่น การขนส่งทางรถยนต์ 
การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางเครื่องบิน   อีกทั้งเส้นทางการขนส่งเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงสภาพการเดินทางความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และ
ความมีมาตรฐานดีใ นระดับสากลของเส้นทางที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   ต่อมาคือการคมนาคม
ขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงจ านวนที่เพียงพอคุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจน
ความสะดวกสบาย รวดเ ร็วและความปลอดภัยของรถสาธารณะ และรถน าเที่ยวที่จะให้บริการ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว   แบบแผนการเดินทา งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณา
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ถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรมเป็นหมู่คณะทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่ทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบส่วนตัวและครอบครัว   บริเวณที่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ยานพาหนะ  เช่น  สถานีขนส่ง  ที่จอดรถ  ที่ล้างรถ  ที่ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถ  เป็นต้น   และ
ปัญหาการจราจรที่อาจขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โดย จะต้องพิจารณาถึงปัญหาการจราจรที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น  ปัญหาท่ีจอดรถ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาเรื่องเสียงรบกวน
นักท่องเที่ยว ปัญหาอากาศเป็นพิษ เป็นต้น (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2549, หน้า 10 - 12) 

   3.กกสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  (Amenity)  เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างประทับใจเพื่อท าให้
นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยว นานวันขึ้น  หรือกลับมาเที่ยวซ้ าในโอกาสหน้า  ซึ่งสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ส าคัญในแหล่งท่องเที่ยว มี 4 ด้าน คือ  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ในแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย  ที่จ าหน่ายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว  ส านักงานที่ท าการของ
แหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ า สาธารณะ  ศาลาหรือซุ้มนั่ง  ร้านค้า  ร้านอาหาร  เป็นต้น   ต่อมาคือสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการบริการในแหล่งท่องเที่ยว  ประกอบด้วยซุ้มเข้า  ป้ายเครื่องหมาย  ลาน
กิจกรรม  สวนหย่อม  กระถางและที่ปลูกต้นไม้ เป็นต้น  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยว   ประกอบด้วยความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในแหล่งท่องเที่ยว  ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว   ความปลอดภัยจ ากภัยธรรมชาติ   สุดท้ายคือ สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย   ป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยว    ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้ง
ของแหล่งท่องเที่ย ว  ป้ายแสดงจุดที่น่าชมของแหล่งท่องเที่ยว  ป้ายชี้ทางภายในแหล่งท่องเที่ยว  
ป้ายสื่อความหมาย  ป้ายเตือนอันตรายนักท่องเที่ยว  และป้ายประกาศอ่ืนๆ  ที่ต้องการให้
นักท่องเที่ยวทราบ  เป็นต้น (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2549, หน้า 10 - 12) 

  องค์ประกอบพื้นฐานของการท่องเที่ยวยังมีอีก 4 ประการ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจประกอบด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และแหล่งบันเทิง สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ 
ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานบริการ และปัจจัยพื้นฐานทางการผลิต การขนส่ง และการ
ต้อนรับ ซึ่งปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการดังกล่าวนั้นเป็นแรงจูงใจส าคัญ ท าให้มนุษย์มีความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยว และเกิดความประทับใจ กลับมาท่องเที่ยวใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเดิม การผลิตซ้ า
ในด้านเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้น และปัจจัยทั้ง 4 ประการ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เกื้อหนุนซึ่งกันและ
กันของแหล่งท่องเที่ยว (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2546, หน้า 43) 
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รูปแบบของการท่องเท่ียว   
การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศให้หลากหลาย  และน่าสัมผัสมากขึ้น เพื่อ

สร้างความแปลกใหม่ เปิดโลกทัศน์ พร้อมทั้งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกสนใจในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวมากขึ้นรูปแบบการท่ องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว  สามารถสรุป ได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่     
คือ  การท่องเที่ยวภายในประเทศ  และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
รูปแบบ  ดังนี้ 

การท่องเที่ยวภายในประเทศ   (Domestic Tourism) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ที่
โดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะการใช้
รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง   การเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ  คือ  การเคลื่อนย้ายจากชีวิตชนบท
ไปอยู่ในเมือง ต่อมาเป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนญาติๆ  ประการสุดท้ายคือผู้คนรู้สึกว่ากา ร
เดินทางท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนเป็นรางวัลอย่างหนึ่งของชีวิต (นิคม  จารุมณี, 2536, หน้า 33) 

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทาง
มาจากประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีอัตราของการเจริญเติบโตของสังคมเมืองใหญ่ มีระ ดับ
รายได้ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle - Income)  ซึ่ง
มักจะมีต าแหน่งงานในระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือผู้บริหารและระดับหัวหน้างานในระดับช่างฝีมือ   การ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศแบ่งได้เ ป็น  2 ประเภท  คือ Outbound Tour หมายถึง  กา รท่ี
นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากประเทศของตนไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืน ๆ  ที่ตนสนใจ อาทิ  คนไทย
เดินทางออกไปท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ  และ Inbound  Tour  หมายถึง  การที่นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศอ่ืน ๆ  เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศหนึ่ง  อาทิ  นักท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ   เข้ามา
เที่ยวในประเทศไทย  (กุลวรา  สุวรรณพิมล, 2548, หน้า 36)   

นอกจากน้ีหากแบ่งการท่องเที่ยวตามการจัดการ  สามารถแบ่งย่อย  2  รูปแบบคือ  การ
ท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม  เป็นการท่องเที่ยวมุ่งเน้นความพึงพอใจและปริมาณของนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก  โดยไม่ค านึงถึงผลกร ะทบด้านลบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  และการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการจัดการอย่างดีเยี่ยม  เพื่อสามารถด ารงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย  และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุง
คุณภาพให้มีผลก าไรอย่า งเป็นธรรม  ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม  และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ  
แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  โดยจัดรูปแบบการท่องเที่ยวออกเป็นการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  ซึ่งเป็นการท่ องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  และแหล่ง
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วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  โดยได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง  ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวอย่างดีและมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่ น  ได้แก่  การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ  และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  หรือชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชุมชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้นเพื่อให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  พร้อมทั้งได้ศึกษาความเชื่อ  ความ
เข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม  มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  มีจิตส านึกต่อการรัก
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  ได้แก่  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยว
งานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตในชนบท  การท่องเที่ยวกีฬาและบันเทิง  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม  เป็นต้น  (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2548, หน้า 15-18) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ช่วงกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่ขยายไปทั่วโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ได้จัดท าแผนพัฒนาและอนุรักษ์การท่องเที่ยว จึงได้จัดต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาเรื่อง  Ecotourism 
ระยะแรกของคณะท างานมีมติใช้ค าจัดความ Ecotourism ในความหมายของภาษาไทยว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายให้ชาวไทยทุกระดับเข้าใจว่า รูปแบบ
การท่องเที่ยว   Ecotourism  เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  ในการรับรู้ของชาวไทย  
คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เชาวลิต  สิทธิฤทธ์ และคณะ , 2545, หน้า 11) นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ  การท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ มาจากค าว่า  Ecotourism  ซึ่งเป็นค า
ที่ผสมระหว่างค าว่า Ecology หรือ นิเวศวิทยา  กับค าว่า  Tourism หรือการท่องเที่ยว นอกจากน้ีใน
วงการท่องเที่ยว  ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ส าคัญอื่น  ๆ ได้แก่ Nature Tourism  หรือ Bio Tourism 
หรือ Green Tourism  แทน Ecotourism  ได้เช่นกันเพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าเป็นการท่องเที่ยวแบย่ังยืน  
(Sustainable  Tourism)  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2538, หน้า 3) นอกจากน้ีการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มี เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2531  
อ้างอิงใน  การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , 2549, หน้า 55)  อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   หมายถึง 
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การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการในก ารอนุรักษ์ (Conservation)  การอนุรักษ์มีความหมายในการ
ร่วมกันป้องกันรักษาให้คงเดิม  โดยจะเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท  คือธรรมชาติ   
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีรูปแบบอนุรักษ์มีองค์กรที่รับผิดชอบหรือโดยนักท่องเที่ยว  (สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย , 2540, หน้า 48)  อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
หมายถึง  การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อแห ล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่
ในท้องถิ่นของชุมชน (สฤษฎ์  แสงอรัญ , 2553)  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เป็น
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความส าคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม   โดยมุ่ง
ควบคุมคุณภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว   ให้ความรู้แก่นักท่อง เที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งการให้บริการนักท่องเที่ยว   นับว่าเป็นทางออกที่ดีที่จะก่อให้เกิดความสมดุลร ะหว่างกระแส
การพัฒนา  และกระแสการอนุรักษ์ทางการท่องเที่ยว   จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันสนับสนุน
ส่งเสริมให้มากขึ้น  แต่ความส าเร็จของการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุก ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งฝ่ายรัฐบาล เอกชน และนักท่องเที่ยว  เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ยังประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่า ยทั้งในปัจจุบันและอนาคต  (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา , 2539 , หน้า 
60 – 63) 

จากการให้ความหมายก ารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หมายถึง  การท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ  โดยไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือท าความเสีย หายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น แต่จะเป็นการเน้นการ
ได้สัมผัสกับธรรมชาติ  วัฒนธรรม  การศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 
 หลักการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1.กกจะต้องมีการอ นุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 
 2.กกกระตุ้นจิตส านึกของคนในท้องถิ่นให้พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเหล่านั้นโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว  
 3.กกให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว  เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ตนเดินทางเข้าไปเยือน  และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์

http://www.dnp.go.th,2553/
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สิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกตกทอดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้คงสภาพที่ดีต่อไป  (ไพฑูรย์  พงศะบุตร , 
2553) 
 องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Natural Resource Tourism) 
       การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ยังด ารงไว้ซึ่งสภาพดังเดิมของระบบ
นิเวศ (First Hand Ecosystem) และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์  มีความเป็นเฉพาะ
ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่  จึงมักปรากฏอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น  
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น  (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย , 2539) กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ว่าเป็น
แหล่งที่มีจุดเด่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (Nature Attractions) และตัดขาดจากโลกภายนอก 
(Solitude) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่ได้ สัมผัสที่บ้าน นอกจากน้ียังได้ให้ความหมายของทรัพยาก รแหล่ง
ท่องเที่ยวว่า  หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมาย (Destination) ของการท่องเที่ยว  ซึ่งหมายถึง
พื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว  พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจะมีทรัพยากรที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ความ
ดึงดูดใจเหล่านั้นอาจเป็นความดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวประเภท ใดประเภทหนึ่ง  แต่อาจไม่เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ดังนั้นสภาพ  ทรัพยากรจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาด
การท่องเที่ยว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแล้ว  ในบางพื้นที่ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ดังนั้น  ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวจึงหมายร วมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวด้วย  โดยได้แบ่งแหล่ง ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่  ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (Nature Destination) และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Destination) ซึ่ง
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นศาสนา ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี (Historical, Archaeological 
And Regions  Destination) และแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี (Art, Culture  And 
Traditional  Destinations) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2542, หน้า 6) เข้าไว้ด้วยกัน   ดังนั้น 
หากมองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น
จัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว  และเป็นวัตถุดิบประเภทใช้แล้วไม่หมดไป  หรือสูญ
หายหากมีการควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยว  มีประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
โดยไม่เสื่อมโทรมลงไป ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะ
รองรับได้ (Carrying Capacity) 
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 2.กกนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    นักทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ  
                 ประเภทที่ 1  นักท่องเที่ยวแบบหัวก ะทิ (Hard - Core Nature Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่เน้นความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะ ที่เที่ยวชมธรรมชาติ  
 ประเภทที่ 2กกนักท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน  (Dedicated Nature Tourists) 
เป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีท้องถิ่น  

       ประเภทที่ 3กกนักท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก  (Mainstream Nature Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลก  ๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน เช่น  ไปเยือนลุ่มน้ าอาเมซอน (Amazon) 
อุทยานกอริลาในราวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอื่น  ๆ ที่เป็นการริเริ่ม
ส าหรับโปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ 
 ประเภทที่ 4กกนักท่องเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่บังเอิญต้องไปชมธรรม ชาติ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวที่ตนได้เลือก
ไป 

3. การตลาด 
      การตลาดนับเป็นส่วนส าคัญในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยว  โดยเป็น

สื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งในเชิงการตลาดจะต้องท า
ความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีลักษณะอย่างไร โดยการให้ข้อมูลและสิ่งที่
คาดหวังจากการท่องเที่ยว (Expectation) อย่างถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการช่วยให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่า  รูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้เหมาะสม กับความสนใจ  และ
ตรงตามความต้องการข องตนเองหรือไม่ และสามารถยอมรับก ฎ หรือกติกาของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ได้หรือไม่ 

4. การบริการ 
 การท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก ที่
จ าเป็นต่อการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  ในขณะที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว  แต่การ
ท่องเที่ย วเชิงอนุรักษ์นั้นต้องการบริการที่เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร  และการบริการเพื่อให้
นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์  ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น  บริการด้านสื่อความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในภาค
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บริการ ซึ่งได้แก่ การจัดที่พักที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น การให้บริการ
ด้านอาหารพื้นเมือง (ดรรชนี  เอมพันธ์ และสุรเชษฎ์  เชษฐมาส, 2539  อ้างอิงใน สกฤษฎ์  
 แสงอรัญ, 2553) 

อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่คว รน ามา
พิจารณา ก็คือ  การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ   เพราะหากธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับ
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์รูปแบบใดก็ตาม  โอกาสที่ธรรมชาติและระบบนิเวศเหล่านั้นอาจจะ
เสื่อมโทรมลงหรือถูกท าลายด้อยคุณค่าไป  ดังนั้น  การให้ความรู้และความเข้าใจ  หรือการสร้าง
จิตส านึกแก่ประชาชนท้องถิ่น  นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเกี่ยวกับความจ าเป็นในการปกป้องรักษา
ธรรมชาติระหว่างการใช้ชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้คงอยู่ สนองความต้องการของคน
ทั่วไป  วิธีการสร้างจิตส านึกมีหลายรูปแบบ   เช่น  การจัดให้มีศูนย์สื่อความหมายธรรมชาติ   ใน
แหล่งท่องเที่ยว  จัดให้มีเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้   จัดให้มีนิทรรศการ  จัดให้มี
เส้นทางเดินเท้า  รวม ไปถึงการฝึกอบรมให้มีมัคคุเทศก์  เป็นต้น  องค์ประกอบที่ ส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ ความพึงพอใจขอ งนักท่องเที่ยว  องค์ประกอบนี้มีคว ามสัมพันธ์กับการสร้างจิตส านึกที่ได้
กล่าวมาข้างต้น  กล่าวคือ  นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourist) มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
ปรารถนาหรือสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณ ะต่าง  ๆ และสภาพภูมิทัศน์ตาม
ธรรมชาติ  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่ยากล าบากต่อการเดินทาง และมักไม่สนใจกับความ
สะดวกสบาย  เช่น  การเดินทางท่องเที่ยวแบบชายหาด  พักตามรีสอร์ท หรือโรงแรมหรู ๆ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องการการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ควา มรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า และอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญคือ  การมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น  การเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้ง ทางตรงและทางอ้อม  
รูปแบบการของการมีส่วนร่วมในชุมชน  เช่น  การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็กที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า   การเป็นมัคคุเทศก์  การน าสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมา
ขายแก่นักท่องเที่ยว  จากการที่มีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ย วเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ว่าจะช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นในระยะยาว  จะท าให้ชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อสังคมส่วนรวมระดับประเทศอีกด้วย   
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แนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวเข้องของรัฐบาลหลายแห่ง  โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการด าเนินการท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ละจังหวัด
ต้ังแต่การส ารวจเบื้องต้น การจัดท าแผนหลัก แล ะการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ได้ให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยการเพิ่ มบทบาทของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงประชาชนสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ของตนให้มากกว่าเดิม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548, หน้า 174) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  คือความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ให้
เกิดสิ่งที่ ต้องการจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ และประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการให้อ านาจแก่
ประชาชนเพื่อใช้ความสามารถของตนในการจัดการทรัพยากร  การวางแผนและควบคุมโครงการ
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาเอง 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การมีส่วนร่วม คือ การให้ชุมชนในท้องถิ่ นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานนั้น ได้เข้าร่วมท า ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจด้วย  ซึ่งการท่ีชุมชนในท้องถิ่นจะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดบริการ
ท่องเที่ยวควรจะมีการรับรู้ข้ อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การปรึกษา  การตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการร่ วมถึงการเข้าร่วมประชุมในชุ มชน การร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ของชุมชนและการได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวนิยามศัพท์ของค าว่า “ การมีส่วนร่วมของประชาชน ”  
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนในหลายรูปแบบวิธีการ
และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามเนื้อหา ซึ่งในที่นี้ผู้ที่ ศึกษาได้รวบรวมความหมายของการมี
ส่วนร่วม ดังนี้  
 โฮเฮนและอัลฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981, p. 6  อ้างอิงใน สุธี  วรประดิษฐ์ , 2553)  
ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าสมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ  
ได้แก ่
 1.กกการมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าย่างไร 
 2.กกการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา  รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 
 3.กกการมีส่วนร่วมในในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 4.กกการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  
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 ยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2526, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า  การมีส่วนร่วม
หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่ วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจการร่วม
ปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลกับประ ชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของผู้อ่ื น
และพร้อมที่จะอุทิศเพื่อกิจกรรมข องชุมชน  ขณะเดียวกันมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและ
ได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  การที่กลุ่มคนซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
นั้นเป็นผู้อยู่วงนอก  หรือ กลุ่มคนยาก  ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิและโอกาสในการควบคุมทรัพยากรและ
สถาบันต่าง ๆ ในสังคม  รวมถึงการได้เข้าจัดการ  การใช้การกระจาย  ปัจจัยการผลิตและทรัพยากร
ที่มีอยู่ในสังคมด้วยตนเอง  ไม่มีใครเป็นผู้ก าหนดมาให้  (ประพันธ์  บรรลุศิลป์ , 2531 อ้างอิงใน  
ณัฏฐา  ผิวมา, 2550, หน้า 28)   
 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงนั้นคือ  การท่ีประชาชนมีโอกาสอย่างอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงครอบง า  บังคับให้ได้พัฒนาขีดความสารมารถของตนในการจัดแจง  ใช้
ควบคุมระดมทรัพยากรและปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีพตาม
ความจ าเปน็อย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม  เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา  ซึ่งแสดงออกในรูปแบบการตัดสินใจ  ที่จะก าหนดวิถีชีวิตของคนอย่างเชื่อมั่นเพื่อ
เป้าหมายแห่งการพึ่งตนเองได้ในที่สุด  (ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์ , 2527 อ้างอิงใน  จงรักษ์  อินทยนต์ , 
2544, หน้า 17)   

ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้  ดังนี้  การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง
กระบวนการที่ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินการ  โดยร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์  และร่ว มใน
การติดตามผล  (วรรณิการ์  ภูมิวงศ์พิทักษ์ , 2540  อ้างอิงใน  ทานตะวัน  อินทร์จันทร์ , 2546, หน้า 
18) 

จากความหมาย ดังกล่าว  สรุ ปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการที่สมาชิกของ
ชุมชนหรือสมาชิกของกลุ่มมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมใด  ๆ ได้เพื่อจะบรรลุเป้าหม าย
และวัตถุประสงค์ของชุมชนร่วมกัน ปราศจากการครอบง าหรือแทรกแซง  รวมทั้งมีอ านาจในการ
อิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากก ารพัฒนาร่วมกันด้วยความพึงพอใจ  มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของชุมชนด้วย   และมีความรับผิด ชอบในการกระท า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชนนั้น  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด  
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ปัญหา  ตัดสินใจ  หรือด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับผลประโยชน์หรือสามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยความสารมารถที่มีอยู่  เพื่อจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชุมชนด้วยกัน 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการที่จะด าเนินการพัฒนา  หรือจัดการการท่องเที่ยวชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน

นั้นเป็นสิ่งส าคัญและหากขาดองค์ประกอบนี้การท่องเที่ยวจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน
ไม่ได้  นอกจากน้ีการท่องเที่ยวในชุมชนจะส าเร็จต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมอย่า งจริงจังของผู้ที่
สามารถสื่อสารวัฒนธรรมของตนให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง ซึ่ง เหตุผลของการสนับสนุนให้
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีชุ มชนเป็นฐาน ในการจัดการ   
(พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 33 - 34) ใหเ้หตุผลดังนี้  

1.กกการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินการวางแผน และตั้ง
กลยุทธ์การท่องเที่ยว  

2.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลาย ๆ ทาง 
3.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยว  
4.กกการมีส่วนร่วมของชุม ชนท าให้เกิดการกระจายรายได้  กระจายผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท่องเที่ยวแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง  
5.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้ความต้องการของชุมชนส าเร็จได้ 
6.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใน

แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  
7.กกการมีส่ว นร่วมของชุมชนท าให้นักวางแผนสามารถตัดสินใจหรื อวางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
ความส าคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  คือ ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการ

ปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง  สามารถใช้ กระบวนการตัดสิน ใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคล ได้
กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้  สามารถเป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการด าเนินการ
เชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลวิวัฒนาการเพื่อความคิด  (การเปิดกว้าง ) การระดมความคิด  (ระดมสมอง) 
ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจ   และสามารถ ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหา
ความขัดแย้งได้  (วันชัย  โกลละสุต, 2549) 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในชุมชน 
กระบวนการท างานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนการที่เน้นให้ประชาชนในชุมชน

น้ัน ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา  เนื่ องจากการท างานใด  ๆ ก็ตามหากทุกคนทุกฝ่าย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานก็จะท าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานนั้น ๆ  ด้วย  ซึ่งท าให้เกิด

http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=1
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การร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมวางแผน  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลหรือตัวแทนของกลุ่มองค์กรต่าง  ๆ  
ที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแ ละรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน  ร่วมกัน
ตัดสินใจอนาคตของชุมชน  ร่วมด าเนินการกิจกรรมการพัฒนา  และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ในการมีส่วนร่วมของชุมชน  (พีรธร  บุณยรัตพันธ์  และคณะ, 2552, หน้า 7) 

การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเฉพาะประชาชนในชุมช นหรือท้องถิ่น จึงต้อง
เป็นการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น (Local Benefit)  ซึ่งหมายถึง
การกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต  การได้รับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว  
และท้ายที่สุดชุมชนสามารถควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่ างมีคุณภาพ มีการรักษาระบบ
นิเวศที่ยั่งยืน  สังคมพัฒนาอย่างเหมาะสม  มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาการของ
ชุมชนเอง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2542, หน้า 54) เมื่อต้องการให้เกิดประโยชน์ดังเช่นที่
กล่าวมาการมีส่วนร่วมจะต้องมีขั้นตอนดังนี้  

1.กกการมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการร่วมกันคิดค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน  โดยร่วมกันตัดสินใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดับความส าคัญของความต้องการ  

2.กกการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผน  ก าหนดวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการ
ด าเนินงาน  รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ  

3.กกการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน  โดยร่วมช่วยเหลือ
ด้านทุนทรัพย์  วัสดุอุปกรณ์ 

4.กกการมี ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ (อภิญญา กังสนารักษ์ , 2544  อ้างอิงใน พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ , 
2552, หน้า 31)  

หลักการขั้นตอนในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วม  มีดังนี้   (นรินทร์  แก้วมีศรี , 2531  
อ้างอิงใน  สุนันทา  จันทวารา, 2545, หน้า 10) 

1.กกการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ของปัญหา  และร่วมในการตัดสินใจ  
ซึ่งถือได้ว่าส าคัญเพราะถ้าชุมชนไม่สามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาด้วยตนเองแล้ว  การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ก็ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม  และเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

2.กกการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรม  กล่าวคือ  เมื่อบุคคลในชุมชน
ได้รับรู้และเข้าใจปัญหาของตนเองแล้ว  ก็จ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนและการด าเนินกรรมเพื่อ
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หาแนวทางที่จะได้แก้ไขปัญหานั้น  รวมทั้งการคัดเลือกแนวทางที่ดีท่ีสุด  เพื่อให้แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
และตรงประเด็นกับปัญหา 

3.กกการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  ซึ่งเกี่ยวกับการสร้ างความรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของให้เกิดกับชุมชน  ท าให้มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม 

4.กกการมีส่วนร่วมและการติดตามผลแล้วจะท าให้บุคคลเหล่านั้นได้ทราบถึงระดับของ
ผลงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นการวางแผน  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  จัดล าดับความส าคัญ  ต้ังเป้าหมาย  ก าหนดใช้
ทรัพยากร  ก าหนดวิธีการติดตามผล  การตัดสินใจ  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการและการบริหารการใช้ทรัพยากร  มีความรับผิดชอบในการจัดสรรและการบริหาร
การใช้ทรัพยากร  ขั้นการใช้ประโยชน์  ประชาชนมีความสามารถน าเอากิจกรรมใช้ประโยชน์ได้เป็น
การเพิ่มระดับการพึ่งพาตนเอง  และการควบคุมทางสังคม  ขั้นได้รับผลประโยชน์  ประชาชนต้อง
ได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่า กัน (อนงค์  พัฒนกร , 2535 อ้างอิงใน  
พระมหาบรรดิษฐ์  บรรดาสุข, 2551, หน้า 68)   

นอกจากน้ียังสามารถแบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังนี้  
1.กกการมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่ม โครงการ เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความ
ต้องการของชุมชน   และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชนนั้น  

2.กกการมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการพัฒนา  เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย    และวัตถุประสงค์ ของโครงการ  ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน
ก าหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ  เป็นต้น 

3.กกการมีส่วนร่วมในขั้นตอนด าเนินโครงการ  เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท าประโยชน์ให้แก่โครงการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์วัสดุ  อุปกรณ์และแรง งาน  หรือโดย
การบริหารงานและประสานงาน  ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก  เป็นต้น 

4.กกการมีส่วนร่วมในขั้นรับผลที่เกิดจากโครงการการพัฒนา  เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามา  
ส่วนในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากโครงการ  หรือมีส่วนในการรับผลเสียที่อาจเกิดจาก
โครงการ  ซึ่งผลประโยชน์หรือผลเสียนี้อาจเป็นด้านกายภาพหรือด้านจิตใจที่มีผลต่อสังคมหรือ
บุคคลก็ได ้
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5.  การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินโครงการพัฒนา  เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีสร่วมร่วมใน
การประเมินว่า  โครงการพัฒนาที่พวกเขาด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือ ไม่การ
ประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินย่อย  (Formative  Evaluation)  ซึ่งเป็นการเมินผลความก้าวหน้า
ของโครงการที่กระท ากันเป็นระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทั้งหมด  (อคิน  รพีพัฒน์ , 2547  อ้างอิงใน ศูนย์ พัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา, 2553) 

สรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วม  เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล  สาเหตุของปัญหาการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทาง  การวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา  การด าเนินการหรือปฏิบัติงาน  
และสิ้นสุดท่ีการติดตามประเมินผล  โดยการด าเนินการที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย  
(Stakeholders) ในฐานะเจ้าของชุมชนหรือทรัพยากรได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร
และมีส่วนร่วมตามกระบวนการในทุกขั้นตอนหรือมากขั้นตอนให้มากที่สุด  

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงมาสู่ ท้องถิ่น หรือเป็นความ

พยายามที่จะให้มีการ พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกิดขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นจะ รับรู้ปัญหา และความต้องการของตนเองดีกว่าผู้อ่ืน   เพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ตัดสินใจร่วมกัน จึงมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ท้องถิ่นมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบ (บุญเลิศ  ต้ังจิตวัฒนา, 2548, หน้า 175) ดังนี้ 

1.กกการมีส่วนร่วมแบบชายขอบ  (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ  ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า  มีทรัพยากรหรือ
ความรู้ด้อยกวา่อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

2.กกการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน  (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
การก าหนดนโยบายของรัฐ  โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน  ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

3.กกการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์  (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย  จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน  เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (เฉลียว  บุรีภักดี 
และคณะ, 2545, หน้า 115) และสามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ที่นิยมมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 
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1.กกการชักชวนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ ด าเนินโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว รูปแบบนี้รัฐบา ล และตัวแทนชุมชนจะวางแผนโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง 
ประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นเลย แต่จะถูกชักชวน
จากรัฐบาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.กกการให้องค์กรชุมชนท้องถิ่ นเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจา ต่อรองส าหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบนี้รัฐบาล และตัวแทนชุมชนท้องถิ่น จะเข้ามามีส่ว นร่วมในการ
พัฒนา แต่ความเป็นจริง การริเริ่มโครงการท่องเที่ยวมาจากส่วนกลาง โดยองค์กรสามารถเข้าร่วม
ตัดสินใจ และเจรจาต่อรองกับรัฐบาล เพื่อการรั กษาผลประโยชน์ของชุมชนให้มากที่สุด การมีส่วน
ร่วมแบบนี้ องค์กรท้องถิ่นจะต้องมีศักยภาพสูงและมีความต่ืนตัวในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชุมชน 

3.กกการให้ท้องถิ่นจัดการพัฒนาการท่ องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบนี้ชุมชนจะเป็นผู้
ควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวด้ วยตนเองอย่างสิ้นเชิง นับเป็นรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมแบบพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง โดยไม่อาศัยความริเริ่มและชักจูงจากทางรัฐบาล 
ประชาชนสามารถตัดสินใจปัญหาและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการติดตามผลด้วยตนเอง 

กรอบพื้นฐานเพื่ออธิ บายและวิเคราะห์ในแง่ของรูปแบบการ มีส่วนร่วมได้  4 รูปแบบ  คือ  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision  Making)  เป็นการตัดสินใจในระยะเริ่มต้น  การ
ตัดสินใจในช่วงกิจกรรม  และการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม  (Implementation)  เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร  การ เข้าร่วมใน
การบริหารและร่วมแรงร่วมใจ  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefit)  ซึ่งอาจเป็นวัตถุ
หรือเงินลงทุน  การ มีส่วนร่วมในการประเมินผล  (Evaluation)  เป็นรูปแบบในการควบคุม  
ตรวจสอบ  การด าเนินกิจกรรมทั้งหมด  และเป็นการแสดงออกถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่ว ม
ต่อไป (วุฒิชัย  พรุณสุนทร, 2544 อ้างอิงใน  พระมหาบรรดิษฐ์  บรรดาสุข, 2551, หน้า 69) 

แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม 
 แนวทางการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมควรมีการพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี ้(บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา , 

2542  อ้างอิงใน  จงรักษ์  อินทยนต์, 2544, หน้า 24)   
 1.กกด าเนินการให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่ของตนเอง  โดยพิจารณาจากท่ีต้ัง  กิจกรรม  ความพร้อม  และความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
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 2.กกด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาและเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจใน
เรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบแก่เยาวชน  ประชาชน
หรือผู้น าท้องถิ่น 

 3.กกส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นรวมตัวกันเป็นชมรมหรือสหกรณ์เพื่อร่ วม
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้ในเชิงธุรกิจ  โดยให้
องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นท่ีปรึกษาแนะน าการจัดการ 

 4.กกในการด าเนินการใด ๆ ควรค านึงถึงทรัพยากร ของท้องถิ่นเป็นอันดับแรก  ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากร  วัตถดิุบ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ทางท้องถิ่นนั้น ๆ 
 
แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ความหมายการจัดการ 
การจัดการ  หมายถึง  แนวทาง ที่ผู้บริหารใช้ในการ ปฏิบัติภารกิจให้สามารถด าเนินงาน

ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2540, หน้า 5) 
การจัดการ  หมายถึง เป็นศิลปะของการใช้บุคคลท างานให้กับองค์กรโดยมีการ

ตอบสนองความต้องการ  ความคาดหวังให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
(เรณู  สุธรรมนุคุณ, 2552 อ้างอิงใน พีรธร  บุณยรัตพันธุ์, 2552, หน้า 5) 

การจัดการท่องเที่ย ว  หมายถึง  การวางแผนการท่องเที่ยวและด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน  โดยมีการจัดองค์การการบริการงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม  
เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดวางไว้  พร้อมทั้งมีการประเมินผล ในแผนการท่องเที่ยวด้วย  (บุญเลิศ  
จิตต้ังวัฒนา, 2542 อ้างอิงใน จงรักษ์  อินทยนต์, 2545, หน้า 26) 

จากนิยามความหมายของการจัดการ ซึ่งสรุปได้ว่า การด าเนินการจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดความคุ้มค่า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มกิจกรรม  ซึ่ งการ
จัดการต้องประกอบด้วย การว างแผนเสนอความคิดเห็น เสนอปัญหา การ ด าเนินการ วิธีการ
ด าเนินงาน การวางกฎระเบียบของกลุ่ม การร่วมกันตัดสินใจ การร่วมกันบริจาคเงินสมทบและวัสดุ
อุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์  รวมทั้งการการติดตามผลประเมินอย่างสม่ าเสมอ  

 องค์ประกอบของการจัดการ 
 จากความหมายของการจัดการธุรกิจขนา ดย่อมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นว่า การจัดการ

ธุรกิจขนาดย่อมมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2540, หน้า 6) 
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 1.กกการวางแผน (Planning) คือ ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินการและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบั ติงาน
หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางของการด าเนินงานในอนาคต 

 2.กกการจัดองค์กร  (Organizing) คือ การจัดการให้มีโครงสร้างของสายงาน ต าแหน่ง
งาน และอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้ทรัพยากรทางการบริหารยู่ในส่วนที่เหมาะสม ในอัน ที่จะช่วยให้
งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

 3.กกการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือการดูแลสั่งการให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย 

 4.กกการประสานงาน (Coordinating) คือ การดูแลความส ะดวกให้ผู้ท างานสามารถ
ท างานได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ  เชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้าด้วยกันได้ และก ากับให้ไปสู่
จดุหมายเดียวกัน  

 5.กกการควบคุม (Controlling) คือ ภาระหน้าที่ในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถประกัน
ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้น สามารถเข้ากับแผนที่ได้วางไว้ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นโดยชุ มชนควรมีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  (พจนา  สวนศรี , 2546 อ้างอิงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ , 
2553, หน้า 77) 

 1.กกเพื่อให้กิจกรรมท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนา ชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่
ต้องเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ต่อกันและกัน  เช่น  การท่องเที่ยวชุมชนที่ไปเยือนชุมชนชาวประมง
พื้นบ้าน นักท่องเที่ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็ก  เป็นต้น 

 2.กกเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคนหนุ่ มสาว 
เยาวชนได้เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของชุมชนให้คืนสภาพได้ในระยะต่อไป 

 3.กกเพื่อก่อให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนที่เผชิญต่อผลกระทบทางการท่องเที่ยว
แบบเดิม ให้เข้ามามีส่วนร่วมการลดผลกระทบดังกล่าว 

 4.กกเพื่อให้เป็นเครื่องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่ าวสารท่ีถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต กับสาธารณชนภายนอก 

 จะเห็นได้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน  ผลประโยชน์ของคนในชุมชน  มีการก าหนดทิศทางแผนงาน แผนปฏิบัติการของชุมชน การ



30 
 

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชน โด ยเน้นการคิดหาวิธีการท าอย่างไรให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นการท่องเที่ยวให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชน
ในหลายมิติเป็นหลัก มิได้มองในเรื่องของรายได้ที่มาจากรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
 การจัดการการท่องเที่ยว จะต้องเป็นการที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการและมีส่วนใน

การตัดสินใจ  เนื่องจากการท่องเที่ยวจะส าเร็จไม่ได้หากขาดความเต็มใจที่จะเข้าร่วมของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างจริงจัง กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ต้อง มีการ
ขับเคลื่อนโดยชุมชนอยู่เสมอ  และจะท าให้การเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงที่การท่องเที่ยวจะ
น าไปสู่ชุมชนด าเนินไปในทิศทางที่ดีท่ีชุมชนเองก็พอใจ (พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 34) 

 Tosun และ Timothy  ได้น าเสนอเหตุผล 7 ประการ ที่ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ว มใน
การจัดการ  ดังนี้ (Tosun และ Timothy, 2003  อ้างอิงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 34) 

 1.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด าเนินงาน และตั้งกลยุทธ์
ทางการท่องเที่ยว 

 2.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลายด้าน 

 3.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
 4.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดการกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวแก่

ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 5.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้นักวางแผนทางการท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจหรือ

วางแผนได้งาย 

 6.กกการมีส่วนร่วมในการจัดการท าให้ชุมชนให้ความต้องการของชุมชนส าเร็จได้ 

 7.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท าให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 ในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนควรระบุให้ชัดเจนว่าใครคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใน

ลักษณะใด   โดยจากการสอบถามพูดคุย  และอาจหาบุคคลหรือองค์กรที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วม
การจัดการด้วยความเต็มใจ ต่อจากนั้นก็สามารถด าเนินการสร้างเครือข่ายของชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเบื้องต้น  และควรมีการจัดประชุมกลุ่มผู้ที่จะร่วมด าเนินการจัดการการท่องเที่ยว 
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 โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีส่วนร่วมหลักในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นมี 4 ภาคส่วน คือ 
 1.กกชุมชน  (Community) 
 2.กกผู้มีอ านาจตัดสินใจ เช่น รัฐ (Decision  Maker) 
 3.กกภาคธุรกิจ  (Business Operator) 
 4.กกนักท่องเที่ยว  (Visitor) 
 โดยทุกฝ่ายจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน  (พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 37) 
 เงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ส าหรับการจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อไปสู่ความยั่งยืนในประเด็นที่ควรใส่ใจและ

ศึกษาดังต่อไปนี ้ (สิริมา  ใจมา, 2549  อ้างอิงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 77)   
 1.กกขนาดของชุมชนที่ท าการจัดการการท่องเที่ยวไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปแต่มี

ลักษณะของ  ความเป็นอยู่ชุมชนหมู่บ้าน ที่อาศัยการประนีประนอมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน  ปราศจากการแบ่งแยกชนชั้น 

 2.กกชุมชนควรมีลักษณะชาติพันธุ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการเป็นชนชาติเดียวกันจะมี
อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือและความเข้มแข็งในการจัดการ 

 3.กกชุมชนต้องมีศักด์ิศรีและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตด้ังเดิม  ความเชื่อ  วัฒนธรรมของ
ตน    โดยพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยว 

 4.กกวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนเกี่ยวโยงอยู่กับธรรมชาติอย่างชัดเจน  และผสมผสาน
กลายเป็นภูมิปัญญาในการจัดการ  การใช้ประโยชน์ตลอดการดูแลรักษา 

 5.กกสมาชิกในชุมชนเคารพกฎระเบียบที่ก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันท้ังใน
เรื่องประเพณี ข้อห้ามทางสังคม 

 6.กกชุมชนต้องยอมรับผลที่ตามมาจากการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของ
รายได้ที่อาจจะไม่คงที่  ผลกระทบในแง่ลบของสังคมและสิ่งแวดล้อม  และความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรม 

 7.กกชุมชนต้องตระหนักร่วมกันได้ว่าการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือส าหรับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม  ส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบของ
รายได้เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น 

 8.กกแกนน าชุมชนหรือผู้น าชุมชน  ควรมีความเข้มแข็งเป็นท่ี ยอมรับของสมาชิกชุมชน
เป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเวลาส่วนตัวเข้ามา จัดการการท่องเที่ยว มีภาวะเป็ นผู้น าสูง มีความรู้และ
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ไหวพริบที่สามารถสร้างความเชื่อถือ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจกับชุมชนและสร้างความเชื่อมั่น
ในการจัดการการท่องเที่ยว 

 นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ควรมีในการด าเนินการจัดการ 
ท่องเที่ยว  เพื่อสามารถจัดการการท่องเที่ ยวให้ด า เนินไปเพื่อความยั่งยืน  และผ่านอุปสรรคที่ส่วน
ใหญ่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ผ่านไปด้วยดี องค์ความรู้ดังกล่าว คือ 

 1.กกการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นต้ องสอดคล้องกับศักยภาพทางพื้นที่ ศักยภาพของ
องค์กรและชุมชน และความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน โดยไม่เบียดบังผลประโยชน์ ทางธรรมชาติ
ที่เคยมีและขัดต่อการด ารงชีวิต 

 2.กกเป้าหมายในการจัดการกา รท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีเอกภาพสอดค ล้องเป็นแนวทาง
เดียวกันของชุมชน ตลอดจนการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเชิงนิเวศและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท่องเที่ยว 

 3.กกการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นของการ จัดการพัฒนา  ควรเกิดจากความสมัครใจ
ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน  

 4.กกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนจ าเป็นต้องการมีการร่วมมือในระดับบุคคล
และก ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประกอบกัน  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดการพัฒนาที่ต้องอาศัย
องค์ประกอบทางเศรษฐกิจเพื่ อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ รองรับนักท่องเที่ยว  โดยการ
จัดการต้นทุนทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมีองค์กรหรือ สถาบันชุมชนขึ้นมารองรับ เช่น การรวมกลุ่ม
ในรูปของชมรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 5.กกการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่  ชุมชนจ าเป็นต้องร่วมมือกันก าหนดกฎระเบียบหรือ
ข้อตกลงในการใช้พื้นที่และทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว (พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 79) 
 
บริบทพื้นที่ในการวิจัย 

 เกาะพิทักษ์  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  
 ประวัติความเป็นมาของเกาะพิทักษ์ไม่มีที่มาที่แน่ชัดมีแต่เพียงการบอกเล่าต่อจากบรรพ

บุรุษที่เล่าต่อกันมา ถึงประวัติซึ่งมีหลายต านานของที่มาเกาะพิทักษ์  อันดับแรก คือ  ในอดีต
ชาวบ้านเรียกเกาะพิทักษ์ว่า  เกาะผีทัก  ตามค าบอกเล่าของชาวประมงผู้หนึ่งซึ่งได้ออกเรือหาปลา
อยู่บริเวณเกาะ  เมื่อมองมาที่ฝั่งบนเกาะพบว่ามีเงาคนก าลังกวักมือเรียก  แต่เมื่อชาวประมงจอด
เรือแล้วขึ้นไปบนเกาะกลับไม่พบใครอยู่ที่เกาะ  ชาวประมงและชาวบ้านใกล้เคียงจึงเรียกเกา ะนี้ว่า
เป็นเกาะผีทัก  ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่บนเกาะ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเก าะพิทักษ์เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแต่ยังรักษาค าเดิมไว้  เพื่อให้ผู้คนได้จดจ าจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเกาะพิทักษ์และอีก
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ต านานหนึ่งซึ่ง นายอ าพล ธานีครุฑ ผู้ใหญ่คนปัจจุบันเป็นผู้น าเที่ยวและเล่าให้ฟังว่า ก่อนปี  พ.ศ. 
2445 กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ได้มีโจรจากเกาะสมุย หนองหญ้าไซ และหนองไก่ป้ิง  แห่งละคน หนีการ
จับกุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจขึ้นมาอยู่บนเกาะรอดพ้นคดีได้จึงน าพาครอบครัว มาอยู่ด้วย  พร้อมกับ
ส านึกในความผิดกลับเนื้อกลับตัวน าพาครอบครัวท ามาหากินอยู่บนเกาะ  ด้วยการหาปลาและท า
สวนมะพร้าวเรื่อยมา จากเพียงไม่กี่คนกลายเป็นสังคมของ 4 ตระกูล  คือ ตระกูล "แก้วสถิตย์ " 
(ตระกูลแรกของหมู่บ้าน) ตระกูล "ธานีครุฑ" ตระกูล "เดชาฤทธิ์" และตระกูล "ห้ินเตี้ยน"ผู้ใหญ่อ าพล
เล่าถึงที่มาของชื่อเกาะนี้ไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานเป็นเพียง  การเล่าขานสืบต่อกันมาว่า  น่าจะมา
จากเหตุการณ์ที่เล่าว่าในสมัยก่อนนั้นมีเรือส าเภาบรรทุกสินค้าผ่านมา  ถึงเกาะมีเสียงตะโกนเรียก
ให้ขึ้นไปบนเกาะ  เมื่อขึ้นไปปรากฏว่าไม่มีคนตามที่ได้ยิ นเสียงจึงคิดว่าเป็นเสียง "ผีทัก" หรือน่าจะ
มาจากเหตุการณ์ที่เล่าว่าการท่ีได้มีเรือส าราญบรรทุกสินค้าและเรือ  ของชาวประมงที่ออกหาปลา
ในท้องทะเล  ยามใดที่มีลมพายุฝนตกหนักเหล่าบรรดากลาสีเรือต่างก็ใช้เกาะแห่งนี้เป็น   "ที่พัก"  
เพื่อความปลอดภั ย ทุกคนได้น าเหตุการณ์จา กเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดมาพิจารณาต้ังเป็นชื่อของ
หมู่บ้าน  ในที่สุดทุกคนมีความเห็นว่าค าว่า "พิทักษ์" มีความหมายท่ีเป็นมงคล  ผู้คนท่ีอาศัยอยู่บน
เกาะจะได้รับการป้องรักษาให้รอดพ้นจากสิ่งร้ายที่จะมาท าลายได้จึงให้ใช้ชื่อว่า "บ้านเกาะพิทักษ์ " 
ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  

เกาะพิทักษ์ เป็นเกาะเล็ก  ๆ อยู่ห่างจากอ าเภอหลังสวน  18 กิโลเมตร ต้ังอยู่ หมูที่ 14  
ต าบลบางน้ าจืด  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ประกอบด้วย 32 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 
122 คน เป็นหญิง 63 คน  เป็นชาย 59 คน  มีเนื้อที่ประมาณ 712 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ อาชีพหลักคือท าการประมง เลี้ยงหอยแมลงภู่ วางอวนจับปลา  และท าสวนมะพร้าว 
การเดินทาง  รถยนต์โดยสารประจ าทางผ่านถนนท่ีว่าการอ าเภอหลัวสวน ผ่านต าบลปากน้ าหลัง
สวนเลียบชายทะเล ถึงหมู่ที่ 14 ต าบล บางน้ าจืด  ระยะทาง  1,200 เมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
15 นาที  เมื่อถึงจะต้องโดยสารเรือข้ามฝาก  คนละ 10 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว หากเป็นช่วงที่น้ าลดก็
สามารถเดินไปที่เกาะได้ (บ้านเกาะพิทักษ์ , 2553)         

ลักษณะเด่นของชุมชน คือ  เป็นชุมชนที่มีวิวัฒนาและพัฒนาบนพื้นฐานหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นได้จากการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านและกลุ่มอาชีพในชุมชน  เช่น  กลุ่ม
ตลาดกลางสัตว์น้ า  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มกิจกรรมโฮมสเตย์  ซึ่งมีศักยภาพในการ
ให้บริการอย่างครบวงจร  โดยมีบ้ านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวถึง 15 หลังพร้อมสิ่งอ าน วยความ
สะดวกที่จ าเป็น  อาทิ   ท่าเทียบเรือ ห้องน้ าสาธารณะ การรักษาความปลอดภัยของชุดต ารวจ
ตระเวน ชายแดน เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มต่าง  ๆ ก็คือเพื่อเป็นการอนุรักษ์

http://www.khoaphituk.moobanthai.com/history
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ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบนเกาะ  ควบคู่กับการส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม  แ ละการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง (พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ , 2553, หน้า 109) 
ชุมชนเกาะพิทักษ์เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด และในปัจจุบันเกาะพิทักษ์
ยังเป็นศูนย์ของการอนุรักษ์หอยมือเสื อปะการังรอบเกาะและ มีปลาสวยงาม อีกทั้งเกาะพิทักษ์ 
ได้รับการยอมรับจากนิตยสาร และหนังสือหลายเล่ม  ว่าเป็นชุมชนที่น่าสนใจและเป็นชุมชนใหม่ที่
เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

การท่องเที่ยวของเกาะพิทักษ์เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
ชาวทะเล  โดยการพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน ใช้ชีวิต อย่างพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมโฮมสเตย์ของ
บ้านเกาะพิทักษ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบนเกาะมีจ านวนมากขึ้น ประกอบ
กับนักท่องเที่ยวมีความพอใจที่ได้มาท่องเที่ ยว และมีการมองหาที่พักบนเกาะ ด้วยเหตุนี้ ผู้น า
องค์กรท้องถิ่น ชุมชน  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้า นชื่อ นายอ าพล  ธานีครุฑ โดยโครงการนี้เริ่มจากการที่
ผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านเข้ามาร่วมป ระชุมในการจัดท ากิจกรรมบ้านพัก ในรูปแบบ โฮมสเตย์  เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวและเป็นรายได้เสริมให้กับทุ กคนในชุมชน โดยเริ่มต้นเปิดในปี 2538 ในส่วน
กิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืน  ๆ ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการท ากิจรรมและจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  
กิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพิทักษ์มีดังนี้  ศึกษาวิถีชุมชนของชาวประมง นั่งเรือรอบเกาะ  ด าน้ า
ดูปะการังและหอยมือเสือ  การตกปลา ไดปลาหมึก ชมวิธีเผามะพร้าวแห้งเพื่อท าน้ ามันมะพร้าว 
ชมความงามของทัศนียภาพบนยอดเก าะพิทักษ์  ซึ่งสามารมองเห็นเกาะคราม เป็นต้น  สิ่งอ านวย
ความสะดวก  บ้านพักโฮมสเตย์ จ านวน 15 หลัง โดยลักษณะบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
อยู่ริมทะเล มีระเบียงยื่นออกไปนอกทะเล ในบ้านมี สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น  ชุดที่นอน
ปิกนิก  มุ้งกันยุง พัดลม ห้องน้ า  เป็นต้น  ในส่วนของอาหาร จะเน้นอาหารทะเลเป็นหลักและเป็น
อาหารพื้นบ้านที่มีการประกอบอาหารจากชาวบ้าน  (ยอด  แก้วสุวรรณ, 2553) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุชิน  ศีลธรรม  และคณะ (2545)  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดก ารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านเกาะปากจั่น  อ าเภอ นครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษามีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเกาะ
ปากจั่น ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้วย
คุณภาพในการจัดการ โดยเลือก กลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ คณะวิจัย  ชาวบ้าน  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในหมู่บ้านเกาะปากจั่น  โดยเป็นการปฏิบัติ การอย่างมีส่วนร่วม  พบว่า 
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กระบวนการที่จะท าให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็คือ การประชาคมชาวบ้านในโอกาสต่าง  ๆ
และอบรมในสิ่งที่ชอบบ้านมีความสนใจ ห รือมีความชอบจะท าให้เกิดการต่ืนตัวในการรับรู้สิ่งใหม่
และการที่ชุมชนมีความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ  จะท าให้การจัดการหรือการวางแผนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว การวิจัยในครั้งนี้ยังท าให้พบจุดแข็งของชุมชนคือ การยึดมั่นทางศาสนา และความ
สามัคคี และจุดอ่อนของชุมชนคือ การขาดการกระบวนการเรี ยนรู้ ขาดการประสานสัมพันธ์ที่ดีของ
ผู้น าชุมชน 
 สุนันทา  จันทวารา  (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ  อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หาดคูเดื่อ และแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ ผู้ศึกษาได้
ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 122 หลังคาเรือน โด ยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในท้องถิ่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นและเป็น
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยศึกษาใน 5 ประเด็น คือ การค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหา  
การวางแผน  การร่วมปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ และการติดตามผล  ปัจจัยที่มีอิทธิพบต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คือทัศนคติต่อการท่องเที่ยว  ความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว การได้รับข้อมูลข่างสารด้านการท่องเที่ยว  ส่วนแนวทางการท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยว คือ การให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
การมีผลประโยชน์ร่วมกับระหว่างรัฐ  เข้าของสถานที่และผู้ด าเนินงาน ควรให้มีการชักชวนและ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดต้ังคณะกรรมการท างานให้ชัดเจน 

ปกรณ์  จีนาค า  (2547) ได้ศึกษาการมีส่ วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบ้านห้วยฮี้  อ าเภอแม่ ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสอบถาม
ชาวบ้านห้วยฮี้ จ านวน 200 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีจ านวน 73 และ 127 คน ตามล าดับ  กลุ่มการท่องเที่ยวบ้านห้วยฮี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 
2540  โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในรูปของการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  น า
เที่ยว ชมวิถีของชาไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง การเดินป่าเพื่อดูนก และพรรณไม้หายาก  ตลอดจนการ
พักแรมแบบโฮมสเตย์ ซึ่งมีอยู่ 32 หลังคาเรือน  รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวต้ังแต่ปี 2543 จนถึง
เดือนกรกฎาคม2547 มีจ านวน 562,415 บาท โดยร้อยละ80 จะเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกใน
รูปของค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ (วันละ 100 บาท /คน) และค่าอาหารท่ีเจ้าของบ้านจัดท าให้กับ
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นักท่องเที่ยว  (มื้อละ 50 บาท/คน)  ค่ามัคคุเทศก์ (วันละ 100 บาท/คน)และอื่น ๆ ส่วนรายได้ที่
เหลืออีกร้อยละ 20 จะจัดสรรเป็นผลตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการด าเนินงานของกลุ่มการ
ท่องเที่ยวร้อยละ 15 และอีกร้อยละ 5 เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน  

ในการศึกษาการมีส่วนร่ว มของประชาชนบ้านห้วยฮี้  ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาไม่เกินระดับมัธยม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างมีการมีส่วนร่วมในก ารจัดการการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ
การจัดการองค์กรภายในชุมชน และการจัดงบประมาณการเงินตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้ง 3 
ด้านหลัก พบว่า ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น  ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชุมชนมากที่สุด  ขณะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีจะให้ความส าคัญ
ในเรื่องความสัมพันธ์ของชุมชน และเรื่องการออกกฎระเบียบของชุมชน มากที่สุด  ส าหรับเรื่อง
งบประมาณ ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมา ชิกต่างให้ความส าคัญในเรื่องการคัดเลือก
ตัวแทนในการท าหน้าที่จัดการงบประมาณการเงิน  และการศึกษายังทราบสาเหตุปัญหาและ
อุปสรรคว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 3 อันดับ คือ ปัญหาไม่มี ความรู้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัญหา
การไม่มีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  และปัญหาการไม่มีค วามรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ท่องเที่ยว ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น 3 อันดับแรกได้แก่ ปัญหาการขัดแย้งใน
ชุมชน  ปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน และปัญหาความไม่พร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยว 
ตามล าดับ 

สาคริน  บุญพิทักษ์  (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของบ้านแม่ก าปอง  ต าบล ห้วย แก้ว  ก่ิงอ าเภอ
แม่ฮ่องสอน  จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทประชาชนท้องถิ่นและบทบาท
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและศึกษาผลกระทบต่อชุมชนด้านการเปลี่ย นแปลงทางการเมือง  การ
เรียนรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินกิจกรรม   ในการศึกษา
วิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเอกกสารทางวิชาการ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการส ารวจความคิดเห็นในเชิง
คุณภาพ  เพื่อทราบบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมการจั ดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แบบยั่งยืน  ทราบการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง  ภายหลังจากการจัดกิจรรม  จากกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 17 คน  
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จ าแนกกลุ่มได้ 2 กลุ่ม  คือกลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน  และกลุ่มชาวบ้านจ า นวน 12 คน  ผล
การศึกษาพบว่า  1)  ชาวบ้านแม่ก าปองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ
ยั่งยืนทุกขั้นตอน  ซึ่งมีทั้งรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยตรง  การมีส่วนร่วมทางอ้อม  และการมีส่วน
ร่วมในการสเปิดโอกาสให้ซึ่งเป็นผลมาจาก หลายปัจจัยที่ส าคัญ  ได้แก่  สถานะทางเศรษฐกิจ  
สถานะบทบาททางสังคม  การศึกษา  ประสบการณ์ส่วนตัว  ช่องทางการมีส่วนร่วมและการ
คาดหวังและผลได้รับประโยชน์   2)  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
ภายหลังการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนที่ผ่านมาไม่ได้กระทบวิถีชีวิ ต  วิธีคิด
ของชุมชนเนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนนี้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
ชุมชนอยู่แล้ว  ประกอบกับการตลาดนักท่องเที่ยวยังแคบอยู่  และการด าเนินกิจกรรมยังอยู่ในระยะ
เปลี่ยนผ่าน  ท าให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ น้อยซึ่งชุมชนสามารถจัดการควบคุมดูแลได้  
3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนและผล
การเปลี่ยนแปลงชุมชนด้าน  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ทางการ
เมืองที่ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีมากขึ้น  และมีกา รมีส่วนร่วมทางการเมือง
ดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของชุมชน 

ฐณผการจ  คงอินทร์ (2545 อ้างอิงใน  พระครูสมุทรวีราภรณ์  มหานาค, 2552, หน้า 65) 
ได้ท าการศึกษาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน : กรณีศึกษาบ้านมาตนี  ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  พบว่า ศักยภาพในชุมชน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชากรส่วนใหญ่ของบ้านนาตีน  มีระดับการศึกษาไม่สูง
นัก  มีวิถีชีวิตและประเพณีจามแบบของชาวมุสลิม  ในการจัด การทรัพยากรธรรมชาตินั้นชุมชนมี
ศักยภาพในการน าวัตถุดิบที่ มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์สูงมาก  แต่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรนั้นอย่าง
ประหยัดและมีการส ารวจถึงปลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน  ทั้งนี้อาจเพราะเห็นว่า
ชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายและยังไม่ได้พบกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ  จึงไม่ได้ให้
ความส าคัญและไม่มีม าตรการรองรับการจัดการทรัพยากร  ในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยว
ของชุมชนยังมากไม่เท่าที่ควร  เพราะชุมชนบ้านมาตีนเพิ่งเริ่มจากด าเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การจัด Home Stay  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  เป็นต้น  ส าหรับการเป็น
สมาชิกกลุ่ม  ชาวบ้านส่ วนมากจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
นอกจากน้ียังท าให้เกิดความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพของชุมชน  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเช่นกัน  ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เช่นการผลิตภัณฑ์
จากกะลามะพร้าว  จา กไม้ผ้าบาติก  โดยไม่เป็นรูปแบบการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร



38 
 

โดยตรง  ส าหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาแนะน าและจัดฝึกอบรม  ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานใน
จังหวัดกระบี่  ส านักงานจังหวัดกระบี่  ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ  พัฒนาชุมชน  
เป็นต้น 

นิรมล  พงศ์สถาพร (2551) ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งโบราบ้านโป่งมะนาว  ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี งานวิจัยเกิดจากความสนใจในเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลกระทบต่อการปรั บตัวด้านการจัดการการท่องเที่ยวใน 2 ลักษณะ คือ 
1. การแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น โดยการสร้างความพร้อมและการให้บริการแบบครบ
วงจรในแหล่งท่องเที่ยว 2. การปรับตัวในด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกา รจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน การดูแลแหล่ง
โบราณคดีและโบราณสถานที่มีความส าคัญในระดับท้องถิ่นในปัจจุบันมีการถ่ายโอนอ านาจการ
ดูแล เนื่องจากกรมศิลปกรมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างล้าช้าตามระบบราชการ  โบราณคดีสมัยก่อน
ประวัตติศาสตร์บ้านโป่งมะนาว เป็นแหล่งโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งที่ชุมชนโดยรอบให้ความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยว  ดัง นั้นการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
ลักษณะขั้นตอน ปัจจัยและข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่บ้านโป่งมะนาว  ต่อการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณดี  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแ บบของการมีส่วนร่วมเป็นไปในลักษณะของกลุ่ม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาหมู่บ้านโป่งมะนาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดที่กลุ่มกิจกรรม
ลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  กลุ่มกิจกรรมที่เป็นทางการและมีผลต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวคือ กลุ่มชมรมอนุรักษ์แหล่งโ บราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ  กลุ่มยุวมัคคุเทศก์  ส่วน
กลุ่มกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการแต่มีกิจกรรมส่งเสริม และเกี่ยวเนื่องต่อการสท่องเที่ยวของหมู่บ้านคือ
กลุ่มหัตถกรรมทีผลิตภัณฑ์ถกเชือกปอ  

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านโป่งมะนาวถูกแก้ ไข
ผ่านระบบเครือญาติ  ระบบอาวุโสและความเข้าใจ  ในพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการสประนี
ประนอมความแตกแยก  ท าให้การจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโป่งมะนาวยังคงสามารถที่จะ
ท างานต่อไปนี้ด้วยการแบ่งปันหน้าที่ความถนัด  และตามข้อตกลงร่วมกันของกรรมการในชมรม
อนุรักษ์  

 พนิตตา สิงห์ครา (2544 อ้างอิงใน บดินทร์  เมธมุทา , 2552, หน้า 32) ได้ท าการศึกษา
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์บ้านห้วยฮี้  ต าบลปูลิง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นักท่องเที่ยวจะพักแรมในชุมชน



39 
 

เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน
แห่งนี้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวมากกว่า 4 ปีแล้วสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิก 200 – 600 บาท
ต่อเดือน  ซึ่งเป็นที่พอใจของชุมชนเพราะทรัพยากรวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ถูกรักษาไว้ภายใต้ การ
จัดการการท่องเที่ยว   

มิศรา  สามารถ (2543 อ้างอิงใน บดินทร์  เมธมุทา , 2552, หน้า 32) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่นของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท้องถิ่น  
ชุมชนท้องถิ่นบ้านถ้ าลอด  บ้านเขาหลวง  บ้านคล้องช้าง  บ้านโคกเก ตุ และบ้านโขงกุดหวาย 
พบว่า  
 1.กกลักษณะการก่อตัวของกลุ่มในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ มี 3 แบบคือ 1) แบบที่เกิดในชุมชนตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเอง 2) แบบ
เกิดขึ้นตามภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ 3) แบบที่เกิดขึ้นจากแ รงกระตุ้นของภาค
ราชการในพื้นที่ 
 2.กกการตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท้องถิ่น  มีหลายประเด็นได้แก่ 
ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจารณาว่าสมควรจะด าเนินการหรือไม่   วางแผนด าเนินการตามขั้นตอน
และก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีทั้งภายในและภายนอกชุมชน  และปร ะเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่
สมาชิกควรได้รับจากกองทุนในลักษณะเงินปันผล 
 3.กก การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม /องค์กร  ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยการจัดต้ัง
คณะกรรมการท่ีด าเนินการการท่องเที่ยวด้วยการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยจากสมาชิกใน
ชุมชน  องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจ   และโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นในการ
ดูแล 
 4.กกการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน
ท้องถิ่น ได้แก่ การก าหนดจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ  รูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
พาหนะที่ใช้ประกอบการท่องเที่ยว  วั ฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์  งานประเพณีท้องถิ่น  และการขาย
ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์หรือหัตถกรรมพื้นบ้าน 
 5.กกการปฏิบัติงาน  การแบ่งภารกิจ มีส่วนร่วมโดย 1) เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ระดมและผนึกก าลังกันเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 2) การแบ่งภาระหน้าที่ให้เกิดความชั ดเจนไม่
ซ้ าซ้อนเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ด้วยความยุติธรรม 
 6.กกทุนทางสังคม คือ 1) ความรู้พื้นฐานและภูมิปัญญาชาวบ้าน การอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมด้ังเดิม ซึ่งเรียบง่ายแตกต่างและหายากจากสังคมสมัยใหม่ 2) การอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมช นท้องถิ่นด้วยความรักและหวงแหน 3) การด ารงชีวิต
ประจกวันแบบวิถีไทยด้วยสมุนไพรนานาชนิด 
 7.กกผลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ได้แก่ เงินรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวการขาย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  การเปิดร้านขายอาหารและของที่ระลึก 
 8.กกการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเป็นผลรวมในลักษณะ นามธรรม  ได้แก่ ความรัก  ความ
สามัคคีในชุมชนและลดความขัดแย้ง  การเรียนรู้ในสิ่งใหม่จากความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก  
ความรู้สึกหวงแหนในสิ่งที่ดีงามของชุมชนทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 อรอนงค์  ธรรมกุล (2539) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษากลไก  วิธีการ  รูปแบบการมีส่วนร่วม  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วม และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบ้านในการะบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น  การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยการสนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  รวมทั้งศึกษาข้อมูล
จากเอกสารทางราชการ  ทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ สมาชิกกลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชนทั้งหญิงและชาย  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้น าคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ประธานและกรรมการการกลุ่มกิจกรรมกองทุนอาหารหมู่บ้านและกลุ่มอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
องค์กรเอกชน  ตลอดจนชาวบ้านทั่วไป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
 กลไกส าคัญที่ท าให้สมาชิกขององค์กรชาวบ้ านมีส่วนร่วม  มีการเรียนรู้  มีความเชื่อและ
อุดมการณ์  ได้แก่  ความผูกพันเป็นเครือญาติ  ตลอดจนการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ผู้น าและ
สมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการสด าเนินกิจกรรมจามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 วิธีการในกระบวนการมีส่วนร่วม  ได้แก่  การร่วมป ระชุมอภิปรายปัญหาร่วมกัน  การ
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม และการร่วมประเมินสรุปผลกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 รูปแบบที่สมาชิกองค์ กรชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับร่วมกันก าหนดในการด าเนินการ  ทั้งที่เป็นงานส่วนร่วมของชุมชน  คือกิจกรรม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กิจกรรมงานบุญของชุมชนและของส่วนตัว กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้าน  โรงเรียนและวัด  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเองและครอบครัว 
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 ปัจจัยที่ท าให้คนในชุมชนรวมตัวกันก่องตั้งเพื่อร่วมกันปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
ภาวะเศรษฐกิจ เช่นการขาดแหล่งเงินทุนในการน าไปประกอบอาชีพ ความผูกพันเป็นเครือญาติ 
การมีปัญหาร่วมกัน  และการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรเอกชน 
 ผลการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรชาวบ้าน คือ องค์กรมี
ความเข้าใจสถานภาพความมั่นคงของกลุ่ม  ความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมที่ท าให้
กิจกรรมมีความต่อเนื่อง  ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เกิดจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม  มีส่วน
ร่วมในการพัฒนากลุ่ม  การมีความรับผิดชอบสูง  สามารถสร้างพลังในการขอกิจกรรมหรือ
โครงการใหม่ ๆ เข้าสู่หมู่บ้านอย่างมีศักด์ิศรี  การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม การมีอิสระในการ
บริหารกิจกรรม โดยปราศจากการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือองค์กรเอกชน  และมีความ
เติบโตเข้มแข็งเช่นกองทุน 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


