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จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชน และการมีสว่ นร่ วมใน
การจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
ผลการศึกษาพบว่าบุคคลทีมีความแตกต่างกันของ
อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ครอบครั วต่อเดือน
และระยะเวลาทีอยู่ในชุมชน มีส่วนร่ วมในการจัดการ
การท่องเทียวโดยชุมชนต่างกัน ความรู้ ในการจัดการ
การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชน จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และความผูกพันต่อ
ชุมชน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางบวกกับการมีสว่ นร่ วมใน
การจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
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Abstract
The objectives of this research were to
compare and study the relationship of participation in
community-based tourism management. The
research was conducted in Bang Nam Phueng
subdistrict in Phra Pradaeng district of Samut
Prakan province. The research used questionnaire
technique in collecting data regarding knowledge
of community-based tourism management, the
mindset for natural and cultural resource conservation,
the sense of belonging to the community, and
residents’ participation in tourism management.
The results of the study revealed that people
with differences in age ranges, educational
levels, careers, monthly household incomes, and
their residential durations had different levels of
their participation in tourism management.
Knowledge of community-based tourism management,
the mindset for natural and cultural resource
conservation, and the sense of belonging to the
community were found to be positively correlated
to participation in tourism management of its
residents with significance level of 0.05.
Keywords: Community-based Tourism,
Conservational Mindset, Sense of Belonging to
the Community

บทนํา
การท่องเทียวโดยชุมชน เป็ นการท่องเทียวรูปแบบใหม่
ที มี ก ารกํ า หนดรู ป แบบ และทิ ศ ทางของกิ จ กรรม
การท่ อ งเที ยวโดยชุม ชน ซึงคนในชุม ชนจะเข้ า มามี
บทบาทให้ ก ารจัด การดูแ ลเพื อให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แก่
นัก ท่ อ งเที ยว คํ า นึ ง ถึ ง ความยังยื น ของทรั พ ยากรใน
ชุมชน เน้ นการทํางานโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง เพือการสร้ าง
ศัก ยภาพให้ กับ คนในชุ ม ชน และนํ า ไปสู่ก ารพัฒ นา
ชุมชน ทังในด้ านการมีส่วนร่ วม การจัดการการท่องเทียว
การดูแลรักษาและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัย
ภูมิ ปั ญ ญาของคนในท้ อ งถิ น นํา มาซึ งรายได้ จ าก
การท่องเทียวสูช่ มุ ชน ทังยังทําให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของ
คนในชุมชนในการปกป้ อง ดูแลทรั พยากรในท้ องถิ น
ก่อให้ เกิดกระแสความต้ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิงแวดล้ อม และการพัฒนาคน รวมทังให้ ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน พยายามทีจะดึงให้
คนในชุมชนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วม อีกทังยังมีองค์ประกอบ
ของการจั ด การการท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชนในด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้ านวัฒนธรรม ทีมุง่ ให้ ชมุ ชนมี
การดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติให้ คงความอุดม
สมบูรณ์ และใช้ ทรัพยากรอย่างยังยืน
ข้ อมูลของสถาบันการท่องเทียวโดยชุมชนรายงานว่า
ชุม ชนตํ า บลบางนํ าผึ ง อํ า เภอพระประแดง จัง หวัด
สมุ ท รปราการ มี เ ส้ นทางท่ อ งเที ยวที สํา คั ญ คื อ
“ตลาดนําบางนําผึง” ถื อกํ า เนิดขึนจากการร่ วมมื อ
ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ลบ า ง นํ า ผึ ง
และประชาชนตําบลบางนําผึง มีวตั ถุประสงค์เริ มแรก
เพื อแก้ ปั ญหาผลผลิ ต การเกษตรล้ นตลาดภายหลัง
อีกทังยังสร้ างงาน และรายได้ ให้ กบั ชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
โดยมุ่งให้ ผ้ ูขายเป็ นคนในชุมชน และสินค้ าทีผลิตจาก
ทรัพ ยากรในชุม ชน ทังยัง มีก ารเชื อมโยงทรัพ ยากร
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การท่องเทียวกับตําบลอืนอีกด้ วย ในด้ านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ชุมชนยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นตั ว ขั บ เคลื อน มีการจัดตังสภาวัฒนธรรมตําบล
เพือเป็ นเครื องยึดเหนี ยวและคงไว้ ซึงเอกลัก ษณ์ ของ
ชุมชน การทีชุมชนเป็ นแหล่งท่องเทียวนํามาซึงผลดีทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการพั ฒ นาชุ ม ชน และนําไปสู่
การกิ น ดี อ ยู่ดี ข องประชาชน ซึ งสิ งเหล่า นี ล้ ว นเป็ น
พืนฐานของการท่องเที ยวโดยชุมชน ทําให้ ผ้ ูวิจัยเกิ ด
ความสนใจศึกษาปั จจัยทีคาดว่าจะมีความเกียวข้ องกับ
การมีส่ว นร่ วมในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
ของประชาชนตํ า บลบางนํ าผึ ง อํ า เภอพระประแดง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ อันประกอบด้ วย ความรู้ ใน
การจั ด การการท่ อ งเที ยวโดยชุมชน จิ ตสํานึกใน
การอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อมและวัฒนธรรม และความผูกพัน
ต่อชุมชน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ระดั บ ความรู้ ใน
การจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน ระดับจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ระดับ
ควา มผู ก พั น ต่ อ ชุม ชน และระดับการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการการท่องเทียวของประชาชน
2. เพื อเปรี ย บเที ย บการมีส่ว นร่ ว มในการจัด การ
การท่องเทียวโดยชุมชน จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ของประชาชน
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ของความรู้ ในการจัดการ
การท่องเทียวในชุมชน กับการมีสว่ นร่ วมในการจัดการ
การท่องเทียวโดยชุมชนของประชาชน
4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม กับการมีสว่ นร่ วมใน
การจัดการการท่องเทียวโดยชุมชนของประชาชน
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5. เพื อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องความผูก พัน ต่ อ
ชุมชน กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัดการการท่องเทียว
โดยชุมชนของประชาชน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ครังนี พืนทีการดําเนินการคือ
เส้ นทางท่องเทียวตําบลบางนําผึง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ กลุม่ ตัวอย่างได้ จากประชากรผู้ที
เป็ นสมาชิกในชุมชนทีเป็ นตัวแทนครัวเรื อน ในพืนที
บริ เวณตลาดบางนําผึงจํ านวน 241 ครั วเรื อน จาก
ประชากรทังหมด 569 ครัวเรื อน

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีท6 ีเกี6ยวข้ อง
การท่องเทียวโดยชุมชน
การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชน เป็ นทางเลือกใน
การจั ด การท่ อ งเที ยวทีคนในชุมชน เข้ ามามีสว่ นใน
การกําหนดทิศทางในการท่องเทียว บนพืนฐานแนวคิด
ทีว่าทุกคนในชุมชน เป็ นเจ้ าของทรัพยากร เป็ นผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียจากการท่องเทียว โดยการนําทรัพยากรทีมีอยู่
ในท้ องถินของตน มาเป็ นทรัพยากรการท่องเทียว ไม่ว่า
จะเป็ น ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
ประวัติศาสตร์ ของสถานทีสําคัญในชุมชน วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็ นต้ น การท่องเทียว
โดยชุม ชนนันยัง เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพของคนใน
ชุ ม ชนในการตั ด สิ น ใจ การวางแผน การดําเนินงาน
เมือให้ เกิดประโยชน์ และการพัฒนาอย่างยังยืนสืบไป
โดยคํานึงถึงธรรมชาติเป็ นสิงสําคัญ (สินธุ์ สโรบล,
2546)
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การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึง
การใช้ และระวังรั กษาทรั พ ยากรด้ ว ยวิ ธีที ชาญฉลาด
และเกิดประโยชน์มากทีสุด ทังยังเป็ นเรื องระหว่างมนุษย์
กับสิงแวดล้ อม เพราะการปฏิบตั ิตนอย่างรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
ของมนุษ ย์ ต่อ สิ งแวดล้ อ มนัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอัน ตราย
ย้ อนกลับมาหามนุษย์หลายยุคสมัย ได้ ทําลายเผ่าพันธุ์
รวมถึงอารยธรรมของตนเอง และผลจึงตกมาสูร่ ุ่ นหลัง
(นิวตั เรื องพานิช, 2546)
การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม คื อ การบูร ณาการ
ความร่ ว มมื อ และส่ง เสริ ม สนับ สนุน บทบาทภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ มีสว่ นร่ วมในการสืบสาน
ต่ อ ยอดเพื อการอนุ รั ก ษ์ การศึกษา การท่องเทียว
และการสร้ างสรรค์ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2525)
ความผูกพันต่อชุมชน
Cross (2006) แบ่ง ความผูก พัน ต่ อ ชุม ชน
ออกเป็ น 5 มิติ ได้ แก่
1) ด้ านสถานที คื อ สมาชิ ก มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า
ชุมชนมีความหมายกับตน
2) ด้ านความรู้สกึ รักชุมชน คือสมาชิกมีความรู้ สกึ
ว่าชุมชนทีตนอาศัยอยู่ เป็ นเสมือนบ้ านของตน
3) ด้ า นความเป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน คื อ
สมาชิกให้ ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน
4) ด้ านหน้ าที คือ สมาชิกรู้ สึกว่าชุมชนนีเป็ น
ชุมชนทีดีทีสุด ไม่มีชมุ ชนไหนทีดีเท่าชุมชนทีอาศัยอยู่
5) ด้ านความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม สมาชิ ก มี
ความสัมพันธ์ทีใกล้ ชิดสนิทสนมกับบุคคลอืน
การมีสว่ นร่วม
Cohen and Uphoff (1977) ได้ แบ่งรู ปแบบ
ของการมีสว่ นร่วมออกเป็ น 4 รูปแบบ ดังนี

1) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การแลกเปลียน
ข้ อมูล วางแผนการดําเนินกิจกรรม
2) การมี ส่ ว นร่ วมในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
สนับสนุนทรัพยากร บริ หาร การร่วมแรงร่วมใจ
3) ก า ร มี ส ่ ว น ร่ ว ม ใ น การรั บ ผลประโยชน์
อาจเป็ นประโยชน์ทางวัตถุ สังคม หรื อทางใจ
4) การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล ตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมเพือปรับใช้ ในครังต่อไป
2. งานวิจัยที6เกี6ยวข้ อง
จุฬา ศรี บตุ ตะ (2554) ได้ ทําการศึกษาการมีสว่ นร่ วม
ของประชุมชนในการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์
ของชุมชนบ้ านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้ า อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชน
บ้ านโคกโก่งมีความรู้ เกียวกับการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
แบบโฮมสเตย์ ใ นระดับ สูง และมี ค วามคาดหวัง ที จะ
ได้ รับจากการท่องเทียวในระดับปานกลาง ส่วนการมีสว่ นร่วม
ในการท่ อ งเที ยวพบว่ า ประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ภาพรวมใน
ระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าประชาชน
มีสว่ นร่วมด้ านการลงทุน การดําเนินกิจกรรม การวางแผน
และการตัดสินใจในระดับปานกลาง ส่วนด้ านการประเมินผล
พบว่าประชาชนมีสว่ นร่วมในระดับตํา
ดวงพร อ่อนหวาน และพิศาพิมพ์ จันทร์ พรหม
(2555) ได้ ศึกษาวิจัยเรื องความต้ องการการสนับสนุน
เพือพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน ในอําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย ใช้ วิ ธี ก าร ผสมผสานระหว่า ง
การวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื อศึ ก ษา
ศัก ยภาพของอํา เภอกัล ยาณิ วัฒ นา ในการเป็ นพื นที
ท่ อ งเที ยวเชิ ง นิเวศ และเพื อศึ ก ษาความต้ องการ
กา ร สนั บ สนุ น เพื อ พัฒนาการท่อ งเที ยวโดยชุม ชน
จากการศึ ก ษานั นพบว่ า ในพืนทีตําบลบ้ านจันทร์
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และตํ า บลแจ่ ม หลวง อํ า เภอกัล ยาณิ วัฒ นา จัง หวัด
เชียงใหม่ เป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพพอทีจะเป็ นแหล่งท่องเทียว
เชิงนิเวศ เมือพิจารณาจุดดึงดูดในด้ านการท่องเทียว
และเรี ยนรู้ ของแหล่งธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ ของ
แหล่งธรรมชาติ ความเกียวข้ องของวัฒนธรรมท้ องถิน
กับแหล่งธรรมชาติ และความปลอดภัยของแหล่งธรรมชาติ
ในการท่องเทียว ส่วนด้ านความต้ องการการสนับสนุน
เพือพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน พบว่าคนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้ าใจเรื องการท่องเทียวโดยชุมชน และ
เห็นความสําคัญของการท่องเทียวโดยชุมชน ทีจะมีผล
ต่อการพัฒนาชุมชนแต่ขาดความมันใจในการเริ มต้ น
จั ด การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชน และต้ องการได้ รั บ
การช่วยเหลือสนับสนุนเพือจัดการท่องเทียวโดยชุมชน
จากหน่วยงานภายนอกพืนที

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จัย ครั งนี เป็ นการวิ จัย เชิ ง พรรณนา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการวิจยั เพือทําการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ซึงผู้วิจยั สร้ างขึนจากการศึกษาทบทวน
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จัย ที เกี ยวข้ อ ง โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล
เป็ นคําถามปลายเปิ ด ความรู้ ในการจัดการการท่องเทียว
โดยชุมชน จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชน และการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน
ได้ แก่ t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลียของกลุม่ ตัวอย่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD หาค่า
สั ม ปร ะสิ ท ธิt สหสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น ใ นการ หาค่ า
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ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในแต่ละคู่
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที .05

ผลการวิจัย
1. ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล จากการวิ จั ย ครั งนี พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 52.7) อายุ
39-52 ปี (ร้ อยละ 36.1) มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นหรื อตํากว่า (ร้ อยละ 38.6) สถานภาพสมรส
(ร้ อยละ 76.6) ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม (ร้ อยละ
32.8) มี ร ายได้ ครอบครั ว ต่อเดือนตํากว่า 25,000
(ร้ อยละ 39.8) ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนน้ อยกว่า
36 ปี (ร้ อยละ 35.7)
2. ความรู้ ในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
จากการวิจยั ครังนีพบว่าประชาชนมีความรู้ ในการจัดการ
การท่องเทียวโดยชุมชนโดยรวมในระดับสูง (ค่าเฉลีย
0.97) เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า ความรู้ ในการจัดการ
การท่องเทียวทุกด้ านนันอยู่ในระดับสูง โดยความรู้ ใน
การจัดการการท่องเทียวโดยชุมชนด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม และด้ านการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลียสูงทีสุด
(ค่าเฉลีย 0.98) รองลงมาเป็ นความรู้ ในการจัดการ
ก า ร ท่ อ ง เ ที ย ว โ ด ย ชุ ม ช น ด้ า น อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น
และด้ านการจัดการ (ค่าเฉลีย 0.96)
3. จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม จากการวิจัยครังนีพบว่าประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม
โดยรวมในระดับสูง (ค่าเฉลีย 4.30) เมือพิจารณารายด้ าน
พบว่า จิ ต สํา นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วัฒนธรรมมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด (ค่าเฉลีย 4.30) รองลงมาเป็ นจิ ต สํา นึ ก ใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าเฉลีย 4.29)
4. ความผูกพันต่อชุมชน จากการวิจยั ครังนีพบว่า
ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนโดยรวมในระดับสูง
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(ค่าเฉลีย 4.42) เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า ความผูกพัน
ต่อชุมชนด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมมีคา่ เฉลียสูงทีสุด
(ค่าเฉลีย 4.47) รองลงมาคือด้ านอัตลักษณ์ของชุมชน
(ค่าเฉลีย 4.43) ด้ านความรู้ สึกรักชุมชน (ค่าเฉลีย 4.42)
ด้ านหน้ าที (ค่าเฉลีย 4.41) และความผูกพันต่อชุมชน
ด้ านสถานทีมีคา่ เฉลียตําทีสุด (ค่าเฉลีย 4.40)
5. การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจัดการการท่องเทียว
โดยชุมชน จากการวิจยั ครังนีพบว่า ประชาชนมีสว่ นร่ วม
ในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชนโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.53) เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า
การมีส่ว นร่ วมในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
ด้ า นการดํ า เนิ น กิ จกรรมมี ค่า เฉลียสูง ที สุด (ค่าเฉลีย
3.74) รองลงมาคือด้ านการรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลีย
3.81) ด้ านการวางแผน (ค่าเฉลีย 3.54) และด้ านการประเมินผลมี
ค่าเฉลียน้ อยทีสุด (ค่าเฉลีย 3.28)
จากการทดสอบตามสมมติฐ านพบว่า ปั จ จัย
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
มี ส ่ว นร่ ว มในการจัด การการท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชน
ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน แต่ปัจจัย
ส่วนบุคคลในด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ครอบครั ว ต่ อ เดื อ น และระยะเวลาที อยู่ ใ นชุ ม ชน
แตกต่า งกัน มีส ่ว นร่ ว มในการจัด การการท่อ งเที ยว
โดยชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
เมือทําการทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ ของตัวแปร 2 ตัว
พบว่า ความรู้ ในการจัด การการท่อ งเที ยวโดยชุม ชน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชน จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรม มี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเทียว
โดยชุมชน และความผูกพันต่อชุมชน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเทียว
โดยชุมชน อย่ า งมี น ั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื อง ความรู้ในการจัดการการท่องเทียว
โดยชุมชน จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชน กับการมีสว่ นร่ วม
ในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชนของประชาชน
ผู้วิจยั ขออภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี
ความรู้ในการจัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
ผลการวิจยั พบว่าประชาชนมีความรู้ ในการจัดการ
การท่องเทียวโดยชุมชนอยูใ่ นระดับสูง ประชาชนทราบว่า
การท่องเทียวโดยชุมชนต้ องคํานึงถึงความยังยืนของ
สิ งแวดล้ อมในชุ มชน เนื องจากทรัพยากรธรรมชาติ
ทีอุดมสมบูรณ์นนั เป็ นสิงทีดึงดูดนักท่องเทียว และควร
เป็ นอย่างยิงทีจะให้ ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนแก่
นักท่องเทียว โดยการแสวงหาปราชญ์ ชุมชนเพือเป็ น
ผู้นําคนในชุมชน ในการเผยแพร่ และปลูกฝั งความรู้ ใน
เรื องการอนุรั ก ษ์ วัฒ นธรรมท้ อ งถิ น และภูมิ ปั ญ ญา
ท้ องถิน เพือให้ เกิดการแลกเปลียนวัฒนธรรมระหว่าง
คนในชุมชนและนักท่องเทียว อีกทังประชาชนยังทราบว่า
การท่อ งเที ยวโดยชุม ชนนันเป็ นเครื องมือ สํา คัญ ใน
การพัฒ นาชุ ม ชน ซึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ที โ ศ จิ ล ัก ษณ์
กมลศักดาวิกุล (2556) กล่าวว่า การท่องเทียวโดยชุมชน
นอกจากสามารถใช้ เป็ นเครื องมื อ ในการพั ฒ นา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้ สามารถจัดการท่องเทียว
ได้ ด้ ว ยตนเองแล้ ว ยัง กระตุ้น ให้ ค นในชุม ชนเล็ง เห็ น
คุณค่าของมรดกทางทางธรรมชาติและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้ องถิน และสามารถสร้ างความเป็ นปึ กแผ่น
ให้ กับคนในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเข้ ามาร่ ว ม
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เป็ นภาคีในการจัดการท่องเทียวได้ อีกด้ วย ประโยชน์ที
ได้ รับจากการท่องเทียวโดยชุมชน จึงมิใช่เพียงเม็ดเงิน
หรื อผลกําไรจากนักท่องเทียวเท่านัน แต่เป็ นการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนไปพร้ อมกัน อีกทัง
การท่องเทียวโดยชุมชนนันจําเป็ นทีจะต้ องอาศัยความร่ วมมือ
และการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน และยังสอดคล้ อง
กับประพันธ์ พงษ์ ชิณพงษ์ (2556) ทีกล่าวว่า ชุมชนมี
ความเข้ าใจว่าธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีเป็ นสิง
ดึ ง ดู ด ใจนัก ท่ อ งเที ยวให้ เข้ ามาท่ อ งเที ยวในชุมชน
และชุมชนควรมีบทบาทต่อการจัดการท่องเทียว ชุมชน
ทราบว่าหัวใจหลักของการท่องเทียวโดยชุมชน ได้ แก่
การมีสว่ นร่วมของชุมชน นักท่องเทียวต้ องการแลกเปลียน
และเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ชุมชนเห็นด้ วย
หากจะมี ก ารให้ ค วามรู้ แก่ นัก ท่ อ งเที ยวก่ อ นเข้ ามา
ท่ อ งเที ยวหรื อ พั ก ค้ างแรมในชุ ม ชน รวมถึ ง ควรมี
กฎระเบี ย บสําหรั บ นัก ท่อ งเที ยว และเป็ นเกี ย รติ เ มื อ
นัก ท่อ งเที ยวเข้ ามาในชุมชนและได้ แ สดงวัฒ นธรรม
ท้ อ งถิ นอัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชุม ชน ตลอดจนเกิ ด
ความหวงแหน สามัคคี และพึงพาอาศัยซึงกันและกัน
ในชุมชนมากขึน
จิ ตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ประชาชนมี จิ ต สํา นึ ก ใน
การอนุรั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่ใ น
ระดับสูง ประชาชนมีการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้ ค่า ไม่สินเปลือง
อีกทังยังนําของทียังใช้ ได้ กลับมาใช้ ซํา เลือกใช้ วสั ดุจาก
ธรรมชาติ หรื อ ถุง ผ้ าในการบรรจุสิงของ แทนการใช้
ถุงพลาสติก และสนับสนุนให้ มีการปลูกต้ นไม้ ทดแทน
ในชุมชนเพือความสมดุลของธรรมชาติ สอดคล้ องกับที
นิวตั ิ เรื องพานิช (2546) กล่าวว่า การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
หมายถึงการใช้ และระวังรักษาทรัพยากรด้ วยวิธีทีชาญฉลาด
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และเกิดประโยชน์มากทีสุด การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตินนั
ต้ องอาศัยความร่ วมมือทังภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
ตัว กฎหมาย เพื อให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ นรู ป ธรรมและ
บรรลุตามเป้าหมาย ในด้ านการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมนัน
พบว่า ประชาชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
และประเพณี ท้ องถิ น และเห็ น ความสํา คั ญ ใน
ความยังยื น ของวัฒ นธรรม อี ก ทังยัง รั ก ษาระเบี ย บ
ประเพณีปฏิบตั ิตามศาสนาทีตนเองนับถือ รวมทังคิด
ว่าขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถปรับให้ ร่วมสมัย
เพือให้ คงอยู่ส่รู ุ่ นลูกรุ่ นหลานต่อไปได้ สอดคล้ องกับที
ม.ร.ว. คึกฤทธิt ปราโมช (2525) กล่าวว่า การสืบทอด
วัฒนธรรมนันคนในสังคมต้ องยอมรับความจริ งข้ อหนึง
ทีว่า วัฒนธรรม เป็ นสิงทีมักมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ
วัฒนธรรมบางอย่างทีไม่สามารถปรับให้ เข้ ากับชีวิตของ
คนในสัง คมได้ ก็ สูญ ไป ฉะนันในการรั ก ษาสื บ ทอด
วัฒนธรรมจึงควรจะต้ องพิจารณาวัฒนธรรมทีสามารถ
ปรับให้ เข้ ากับสังคมอย่างไทย ๆ ได้
ความผูกพันต่อชุมชน
ผลการวิจยั พบว่าประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชน
อยู่ในระดับสูงสุด ประชาชนพอใจในสิงแวดล้ อมทีอาศัย
และวิถีชีวิตทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ภูมิใจในภูมิปัญญาท้ องถิน
และพร้ อมถ่ายทอดให้ แก่เยาวชน มีความรู้ สกึ ผูกพันกับ
ชุม ชนนี อี ก ทังยัง ใช้ สิ ท ธิ หน้ า ที ในฐานะสมาชิ กของ
ชุมชนอย่างเต็มที ประชาชนคิดว่าการพัฒนาชุมชนเป็ น
เรื องสําคัญ พร้ อมยังมุ่งมันทีจะพัฒนาโดยไม่ทิงรากเหง้ า
ของชุ ม ชน เห็ น ได้ จ ากเมื อในชุ ม ชนมี กิ จกรรมต่ าง ๆ
ประชาชนจะเข้ าร่ วม และทราบว่าตนเองต้ องรับผิดชอบ
ด้ านใด และมีความพอใจในบทบาททีมี ซึงการเข้ าร่ วม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชุ ม ชนนัน ก็ ทํ า ให้ ป ระชาชนเกิ ด
ความสัมพัน ธ์ อันดี กับคนอืน ๆ ในชุมชน รวมถึ งได้ รั บ
ความสนิ ทสนมจากเพื อนบ้ านอี กด้ วย สอดคล้ องกั บ ที
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สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2540) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
ชุ ม ชนนั บ เป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน
ประชากรในท้ องถินมีส่วนในกระบวนการพัฒนา และ
นําพาความเจริ ญมาสู่ท้องถิน แต่ในทางกลับกันหาก
ขาดชาวบ้ านไป ก็จะทําให้ ท้องถินเจริ ญไปได้ ยาก และ
สอดคล้ องกับที Kanter (1972) กล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อชุมชนเป็ นความต้ องการของสมาชิกในชุมชนทีจะทํา
สิงต่าง ๆ เพือรักษากลุ่มของตนไว้ ความต้ องการทาง
สัง คม ความผูก พัน ต่อชุม ชนไม่เ ป็ นเพีย งส่ว นสํา คัญ
หากแต่เป็ นสิงจําเป็ นสําหรับการอยู่รอดของประชาชน
และชุมชน
การมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเทียว
ผลกา รวิ จ ั ย พบว่ า ปร ะชา ชนมี ส ่ ว นร่ ว มใ น
การจัดการการท่องเทียวโดยชุมชนในระดับปานกลาง
โดยประชาชนมี ค วามคิ ด ริ เ ริ มโครงการที ส่ง เสริ ม
การท่องเทียว นําเสนอ รวมถึงมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ดําเนินการกิจกรรม โครงการการท่องเทียวต่าง ๆ ประชาชน
เข้ าร่ วมงานประเพณีของชุมชน และยังเชิญชวนให้ คน
ในชุมชน เข้ าร่ วมกิจกรรมหรื อประเพณีต่าง ๆ ทีชุมชน
จัดขึน โดยมีความรู้ สึกภูมิใจทีตนเองได้ เป็ นส่วนหนึง
ของกิจกรรม และชุมชน ได้ ร่วมกันทํากิจกรรมทีชุมชน
จัดขึนกับคนอืน ๆ ด้ วยความสามัคคี สอดคล้ องกับที
ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี (2526)กล่าวว่าการมีสว่ นร่วมเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ ม และเมือ
ประชาชนได้ มีสว่ นร่วมแล้ ว จะเกิดความปรารถนาทีจะ
อยู่ร่วมกันกับผู้อืน และพร้ อมทีจะอุทิศตนเพือกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีชุมชนจัดขึน หากแต่ประชาชนยังมีสว่ นร่ วมใน
ด้ านการวางแผนอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงควรสนับสนุน
ให้ ประชาชน เข้ ามามี ส ่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั นตอนของ
การดําเนินการดังทีโศจิลกั ษณ์ กมลศักดาวิกุล (2556)
ได้ กล่าวไว้ ว่าควรส่งเสริ มให้ คนในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม

ในการดําเนินงานท่องเทียวโดยชุมชนทุกขันตอนเริ ม
ตังแต่การรวมกลุม่ ผู้สนใจดําเนินงาน การสํารวจชุมชน
และศึ ก ษาความเป็ นไปได้ การกํ าหนดเป้าหมาย
การดําเนินงานร่ วมกัน การดําเนินการเก็บข้ อมูลของดี
ของชุมชน การวางแผนการดําเนินงานท่องเทียวโดย
ชุมชน การกําหนดเส้ นทางและโปรแกรมการท่องเทียวที
เหมาะสม การพัฒ นาศัก ยภาพการสื อความหมาย
การพัฒนาคน ฝ่ ายต่าง ๆ การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์
การทดลองจั ด การท่ อ งเที ยวและการสรุ ป บทเรี ย น
ร่ ว มกั น เพื อเปิ ดโอกาสให้ คนในชุ ม ชนได้ เรี ยนรู้
ศั ก ยภาพของตนเองและชุ ม ชนที ตนเองอาศั ย อยู่
นอกจากนี การที ชุม ชนเป็ นแหล่ง ท่อ งเที ยว ยังทํ าให้
ประชาชนมี ร ายได้ เพิ มขึ น โดยรายได้ ที ได้ รั บ นัน
ถู ก กระจายอย่ า งทั วถึ ง กัน สอดคล้ องกับทีทวีทอง
หงส์วิวฒ
ั น์ (2527) ได้ กล่าวถึงความหมายของการมี
ส่วนร่วมในชุมชน ของประชาชนไว้ ว่า เป็ นการทีประชาชน
หรื อชุมชนนัน มี ก ารพั ฒ นาความสามารถของตนเอง
ในการจัด การ และควบคุม การใช้ และการกระจาย
ทรัพยากร และปั จจัยการผลิตทีมีอยู่ เพือประโยชน์ใน
การดํา รงทางเศรษฐกิ จ และสังคมตามความจํ า เป็ น
ตลอดจนประชาชนยังสามารถทีจะบอกได้ ว่า สิงใดที
ชุมชนควรปรับปรุ ง พัฒนา หรื อส่งเสริ มการท่องเทียว
และยังมีสว่ นร่วมในการรับรู้ความก้ าวหน้ าของกิจกรรม
ทีจัดขึนในชุมชนอีกด้ วย อีกทังประชาชนยังเป็ นผู้กําหนด
ทิศทางของการท่องเทียว วางแผน และดําเนินการ ดูแล
และพัฒนาร่วมกัน ซึงเป็ นไปตามแนวทางในการมีสว่ นร่วม
ทีอนุภรณ์ สุวรรณสทิศกร (2529) ได้ ให้ ไว้ คือสมาชิกใน
ชุมชนมีสว่ นร่ วมในการประชุม ปรึ กษาหารื อ วางแผน
โครงการ วิธีการดําเนินงาน ติดตามผล และตรวจสอบ
งาน การดูแลรักษา เพือให้ โครงการ หรื อกิ จกรรมนัน
บรรลุผลตามทีตังใจ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื6อการนําผลการวิจัยไปใช้ งาน
1. ผู้นําชุมชนควรสนับสนุนให้ มีกลุม่ มัคคุเทศก์น้อย
อาสา เพือให้ เยาวชนได้ ร้ ู จักชุมชนของตนเองมากขึน
อันจะก่อให้ เกิดความผูกพันต่อชุมชนเพิมขึน
2. สถาบันการศึกษาควรเพิมการเรี ยนรู้ด้านทรัพยากร
ในชุ ม ชนให้ แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ยน จั ด เป็ นกิ จ กรรมนอก
ห้ องเรี ยน หรื อผสมผสานกับรายวิชาทีสอนให้ เข้ ากับ
ชุมชน
3. ควรมี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ ข้ อมู ล ใน
ชุมชนเกี ยวกับ ทรั พยากรธรรมชาติแ ละวัฒนธรรมใน
ท้ องถิ น และ ขย ายข อบข่ า ยของข้ อมูลให้ กว้ า งขึน
โดยเพิมแหล่งท่องเทียวในชุมชนใกล้ เคียง รวมไปถึ ง
การปรั บ ปรุ ง ข้ อมู ล การท่ อ งเที ยวในชุ ม ชนให้ เป็ น
ปั จจุบนั ทังในรู ปแบบของ Hard Copy เช่น สูจิบตั ร
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รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Website และสือ
online ทีเกียวข้ องด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังA ต่ อไป
1. ขยายขอบเขตการวิจัยไปยังประชากรกลุม่ อืน ๆ
เช่น นักท่องเทียว เพือนํา ข้ อมู ล ที ได้ มาเปรี ยบเทียบ
และเป็ นแนวทางในการให้ ประชาชนเกิดการพัฒนา
2. ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี ได้ ทํ า การศึ ก ษากั บ
ประชาชนตําบลบางนําผึง ซึงมีแหล่งท่องเทียวสําคัญ
คือตลาดนําบางนําผึง แต่ในบริ เวณใกล้ เคียง ยังมีบางกระเจ้ า
ซึงเป็ นแหล่งท่องเทียวทีโดดเด่นการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมาก สามารถทําการศึกษาวิจยั เพือให้ ครอบคลุม
พืนทีปอดกรุงเทพฯ
3. ทําการวิจัยเชิ งคุณภาพ หรื อมีการสัมภาษณ์
ปราชญ์ ชุมชน ผู้นํา ชุม ชน ผู้นํ ากลุ่มในชุม ชน เพื อให้
ได้ มาซึงข้ อมูลเชิงลึก
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