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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น องค์ประกอบทางการตลาด และแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งเพล ให้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนทุ่งเพลมีรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้หน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสําคัญของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลและทําการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพเป็นหลักด้วยการสัมภาษณ์
ระดับลึก และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ จํานวน 3 คน หน่วยงานของภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ จํานวน 4 คน
ประชาชนในท้องถิ่น จํานวน 6 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 7 คน และการวิจัยในครั้งนี้จะทําการวิเคราะห์
ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้การ
วิจัยมีผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องมากขึ้น ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ
Conjoint Analysis และ Multidimensional Scaling ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
ผลจากการศึกษาพบว่า ชุมชนทุ่งเพลนั้นต้องพัฒนาทางด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ ด้านการสรรหา
บุคลากร และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาให้ชุมชนทุ่งเพลได้รับการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นําไป
ดําเนินการและพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไป
คําสําคัญ: ศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว, การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น, องค์ประกอบทางการตลาด
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Abstract
This is a study of improvement on the ecotourism of Tung-peang community, Chantaburi.
The study aims to look into the potential of tourism, the involvement of the local community,
market segments, and ways to improve the tourism of the Tung-peang community in order to
help further improve the resources, promote the local community to receive an income from
tourism, and to raise the tourism market so that more tourists visit the community. This will also
result in the involvement of state agencies or related institutes to foresee the importance of the
tourism in the community and keep the ecotourism alive.
This research is conducted as qualitative research mainly using the collection of qualitative
information by conducting in-depth interviews. Select respondents will use the purposive sampling
method. The target respondents will be 3 state agency personnel, 4 private institute personnel or
entrepreneurs, 6 local residents and 7 local tourists. This research also involves the use of
quantitative research information by using questionnaires. The data collected will ensure the
solid findings of the research are reliable and accurate. There will be the use of a social sciences
program, and the use of Conjoint Analysis and Multidimensional Scaling to analyze the data of
tourist respondents that visited the Tung-peang community.
From the research results, the Tung-peang community needs to improve on amenities,
basic infrastructure, tourist activities, and involvement of the local community, marketing public
relations, personnel recruitment, and support from state agencies. The results from this case study
will become a guideline for the Tung-peang community to become an ecotourism community
with the right institute and will be useful information to further improve the community in the
future.
Keywords: Tourism Resources Capability, Local Community Involvement, Market Segments

1. บทนํา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ให้กับประเทศมากที่สุด
ยิ่งวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมากเท่าใด ก็ยิ่งทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทมากขึ้น
เท่านั้น และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึงการให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนให้มีงานมีรายได้เป็นผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
ช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับสังคมและประเทศ
สมชัย เบญจชย (2549) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่จะทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริม
การศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างรายได้ และยังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มรายได้ เมื่อประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ก็จะช่วยลดความจําเป็นในการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดํารงชีพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้การ

4

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินควบคู่กันไปได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สํานักงานเทศบาลตําบลฉมัน (2551) การที่ได้เลือกพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทุ่งเพลนั้น ได้มี
การศึกษาวิถีชีวิตคนในชุมชนทุ่งเพล และทรัพยากรทางธรรมชาติ ชุมชนทุ่งเพลมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยทันที จากการที่คนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้จากการ
ทําสวนผลไม้ ประมาณ 2-3 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม จากการทํางานทั้งปีรายได้จากการขายผลผลิต
ทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต เพราะมีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทําให้ผลไม้มีราคาตกต่ํา รายได้
ของคนในชุมชนจึงน้อยกว่ารายจ่าย ทําให้คนในชุมชนต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) เพื่อ
นํามาใช้ในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนนํามาเพื่อแก้ไขปัญหาวิถีชีวิตให้กับคนในชุมชนทุ่งเพล และจากความพร้อม
ของทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนทุ่งเพล มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เนื่องจากพื้นที่ภายใน
ชุมชนทุ่งเพลนั้นมีศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่า-เขา พืชพรรณไม้ และสัตว์ป่า
นานาชนิด รวมทั้งทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิเช่น ผาหินกูบ ที่มีความมหัศจรรย์
บนยอดเขาที่สร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติ น้ําตกอ่างเบง ที่มีความสวยงาม ถึง 7 ชั้น ที่สวยงามไม่แพ้น้ําตกใด ๆ ใน
ภาคตะวันออก หรือจะศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้วยการชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลของชาวบ้าน
และเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งได้เลือกชิมผลไม้รสโอชานานาชนิด เป็นต้น
จากการที่ได้กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการที่ได้เลือกชุมชนทุ่งเพลแล้วนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าชุมชนทุ่งเพล
มีความพร้อมทั้งทางบุคคลและความพร้อมทางศักยภาพในพื้นที่ เพียงแต่ชุมชนทุ่งเพลยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือ
ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวจากหน่วยงานทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จึงทําให้
ชุมชนทุ่งเพลยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งที่ชุมชนทุ่งเพลมีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น การวิจัย
ครั้งนี้จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทุ่งเพล ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง จักได้นําไปดําเนินการ
และพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทุ่งเพล
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการตลาดการของชุมชนชุมชนทุ่งเพล
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนทุ่งเพล
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศักยภาพของทรัพยากร
ท่องเที่ยว
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
เส้นทางคมนาคม
สิ่งอํานวยความสะดวก

การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ชุมชนทุ่งเพล ตําบลฉมัน
อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น
(โกวิทย์ พวงงาม, 2545
อ้างถึงใน วาสนา
คงสกุลทรัพย์, 2554)

ด้านร่วมคิด
ด้านร่วมตัดสินใจ
ด้านร่วมปฏิบัติการ
ด้านติดตามและประเมินผล
ผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบทางการตลาด
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ , 2545)

ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กระบวนการซื้อ
การจัดรวมผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือทางธุรกิจ

ภาพที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2540) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า กลยุทธ์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้เป็นแนวทางที่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นําไปพิจารณาดําเนินการด้วยเช่นกัน โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวิธีการที่สําคัญ คือ
1.1 การสงวนรักษา ฟื้นฟู ควบคุมดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้ เพื่อสามารถนํามาเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้นานที่สุดหรือตลอดไป
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1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจําเป็นต้องได้รับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยป้องกันและ
ลดสาเหตุที่อาจทําให้เกิดปัญหามลพิษ
1.3 เจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว สถาบันต่าง ๆ ในสังคม
องค์กรประชาชน และประชาชนในท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ รักษาสภาพ ไม่ทําลายหรือสร้างความ
เสียหายแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเที่ยว มีวิธีการที่สําคัญ คือ
2.1 มีความเข้มงวดในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และมี
ความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การบริการที่พัก
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. กลยุทธ์ด้านการศึกษาและสื่อความหมายธรรมชาติ ประกอบด้วยวิธีการที่สําคัญ คือ
3.1 เป็นสื่อกลางทางการศึกษาและการเรียนรู้ด้านระบบนิเวศของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะสร้างจิตสํานึก
ที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 มีการให้ข้อมูลก่อนการท่องเที่ยว การศึกษาระหว่างการท่องเที่ยว รวมทั้งการให้การศึกษาเพิ่มเติม
ในภายหลังด้วย
3.3 ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง และได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้นั้น ๆ
เช่น การสื่อความหมายธรรมชาติ การฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง กรณีศึกษา การเล่นเกม บทบาท
สมมติ การอภิปราย
4. กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีการที่สําคัญ คือ
4.1 ให้ความสําคัญแก่ประชาชนในท้องถิ่น ในด้านที่จะมีบทบาทในการกํากับดูแลและควบคุมการ
ท่องเที่ยวได้มากขึ้น และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
4.2 ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน และ
ระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ร่วมพัฒนาจุดขายต่าง ๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย
ภัตตาคาร การนําเสนอลูกค้าด้านวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณีต่าง ๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
5. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการนําเที่ยว ประกอบด้วยวิธีการที่สําคัญ คือ
5.1 จัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถในการรองรับของพื้นที่ กับปริมาณนักท่องเที่ยว
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นทรัพยากรที่มีความอ่อนไหว อาจได้รับผลกระทบได้ง่าย หากมีนักท่องเที่ยว
มากเกินไป
5.2 มุ่งส่งเสริมให้พัฒนาเป็นตลาดที่มีคุณภาพ ไม่ใช่พยายามเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวแต่เพียง
อย่างเดียว
5.3 ให้มีการจัดบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และควบคุมพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการลงทุน มีวิธีการที่สําคัญ คือ
6.1 รัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐจะต้องมีส่วนสนับสนุนอย่างแข็งขัน ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น
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4.2 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
4.2.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
พรสวรรค์ มโนพัฒนะ (2553, หน้า 58) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้
นิศา ชัชกุล (2550, หน้า 260) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มีคุณค่า
มนุษย์สร้างขึ้น ที่หมายถึง ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนนัน้ ๆ รวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจ หรือเป็น “จุดขาย” ของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนครั้งแล้ว
ครั้งเล่า
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 46) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของ
การท่องเที่ยว อันเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยมีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทุกประเภทเข้ามาเยี่ยมเยือน
4.2.2 องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 50-57) ได้กล่าวไว้ว่าทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย 3 องค์ระกอบ มีดังต่อไปนี้ คือ
1. ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (Attraction) เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งดึงดูดใจอย่างใดอย่าหนึ่งในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนในสถานที่
นั้น ๆ
2. ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง (Accessibility) เป็นปัจจัยที่สําคัญของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีเส้นทางหรือโครงข่ายขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจนสามารถติดต่อ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง แต่ถ้าขาดเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว แม้ว่า
แหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงามมากเท่าไรหรือมีคุณค่าสูงเพียงไร ก็ตามย่อมจะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง
3. ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) เป็นปัจจัยที่สําคัญของทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ ทําให้
นักท่องเที่ยวอยากท่องเที่ยวนานวันขึ้น
Burkart and Medlink (1981, pp. 45-46) ที่ได้กล่าวว่า ถึงองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจว่าต้องประกอบไปด้วย
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
2. ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง (Accessibility)
3. สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Amenity) เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย
ในการท่องเที่ยว
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
โกวิทย์ พวงงาม (2545 อ้างถึงใน วาสนา คงสกุลทรัพย์, 2554) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ
ประชาชนในการพัฒนา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบท
ยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว การดําเนินงานต่าง ๆ
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เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสําคัญของการ
ดําเนินงานเหล่านั้น
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงาน เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้
ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนําเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงาน
ของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนดําเนินงานได้ด้วย
ตนเอง ทําให้ได้เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผลงานขาดการ
มีส่วนร่วม แล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทําไปนั้นได้รับผลดีหรือได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด
การดําเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากสําบาก
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาด
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2545, หน้า 59-60) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทางการตลาดไว้ว่าเป็นองค์ประกอบ
หลาย ๆ อย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือ หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถควบคุมหรือพัฒนาได้ (4Ps)
และปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ยากหรือความคุมไม่ได้ (นอกเหนือจาก 4Ps) เพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการทุกอย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขาย
2. ราคา (Price) ราคาของสินค้าและบริการและการกําหนดราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางจําหน่ายสินค้าและบริการให้ไปถึงลูกค้าโดยรวดเร็ว
และสะดวกที่สุด
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าและบริการ
เร็วขึ้นหรือซื้อมากขึ้น
5. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง บรรยากาศขณะซื้อสินค้าและบริการ
และขณะที่ลูกค้าบริโภคสินค้า ที่สามารถสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจได้ทันที
6. กระบวนการซื้อ (Purchasing) หมายถึง การศึกษาข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการซื้อ
ของนักท่องเที่ยวและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
7. การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวหลาย ๆ อย่างที่
เหมาะสมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ
8. การร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การประสานร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ในธุรกิจท่องเที่ยวในการร่วมมือกันเสนอขายสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและระดับราคาที่เหมาะสม
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5. ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนิเวศ: กรณีศึกษาชุมชนทุ่งเพล ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานของภาคเอกชน
(ผู้ประกอบการ) ประชาชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ คือ หน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานของภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) ประชาชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 3 คน
ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนทุ่งเพล
จํานวน 4 คน
ประชาชนในท้องถิ่น
จํานวน 6 คน
นักท่องเที่ยวชาวไทย
จํานวน 7 คน
1.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ชุมชนทุ่งเพล
5.2 การเลือกพื้นที่ศึกษา
การเลือกพื้นที่ศึกษา เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากต่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงและเพียงพอสําหรับการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้น การเลือกพื้นที่ศึกษาจะต้องกระทําอย่างรอบคอบโดยอาศัยการเลือกเชิงทฤษฏี
(Theoretical Sampling) ซึ่งมีหลักสําคัญ คือ เป็นพื้นที่ที่สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ปัญหา
วิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดลักษณะของพื้นที่ศึกษาไว้ดังนี้ คือ ชุมชนทุ่งเพล ตําบล
ฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตําบลฉมัน ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านพญา บ้านฉมัน บ้านฉมัน
บ้านคลอง บ้านตลิ่ง บ้านคลองปรือ บ้านตะบกเตี้ย บ้านทุ่งเพล บ้านสระโอ่ง ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาใน
4 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองปรือ บ้านตะบกเตี้ย บ้านทุ่งเพล และบ้านสระโอ่ง ที่ได้เลือกพื้นที่ศึกษาจํานวน 4 หมู่บ้านนี้
เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนมากที่สุด และมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมี
การรวมกลุ่มของชุมชนในการดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวอีกด้วย
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded
Theory Methodology) ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วทิ ยา (Phenomenology) (นภาภรณ์ หะวานนท์
และ คณะ, 2543) อธิบายว่า ทฤษฎีฐานราก คือ ทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมโดยทฤษฎีจะถูกสร้าง
(Construct) และได้รับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
ทางสังคมอย่างเป็นระบบ การสร้างทฤษฎีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
เช่น การสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดกลุ่มสนทนา โดยข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์จะต้องเป็น
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ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม ในเรื่องที่ศึกษาอย่างรอบด้าน การบันทึกข้อมูลในลักษณะนี้
มักอาศัยการบรรยายเหตุการณ์ ประสบการณ์ของคน เรื่องเล่าสภาพสังคม การบรรยายอย่างละเอียดนี้เป็นความ
พยายามที่จะทําความเข้าใจถึงความหมายประสบการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อจะช่วยให้ผู้วิจัยตีความปรากฏการณ์
นั้น ๆ ได้ตรงตามความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นอันจะนําไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์นั้น ๆ
ดังนั้น เครื่องที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมทั้ง
ในด้านการใช้ระเบียบวิธีวิจัย และด้านทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือในด้านระเบียบวิธีวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสร้างทฤษฎีฐานรากให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ได้เข้าฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ผ่านการฝึกอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ การเรียนรู้และฝึกการตีความและแปลความหมาย
ข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางการวิจัยสร้างทฤษฎีฐานราก สําหรับการเตรียมตัวด้านการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้
เตรียมแนวคําถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ช่วยเตือนความจําระหว่างการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท
โดยยึดหลักว่าแนวคําถามเป็นเพียงแผนที่ที่มีความยืดหยุ่นในการชี้นําการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมและตรง
ประเด็น นอกจากการเตรียมตัวผู้วิจัยในด้านระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแนวคําถามประกอบการเก็บ
ข้อมูลแต่ละประเภทแล้ว ผู้วิจัยได้เตรียมอุปกรณ์การวิจัย เช่น เครื่องบันทึกเสียง แบตเตอรี่ กล้องถ่ายรูป สมุดโน้ต
ปากกา รวมทั้งของที่ระลึกสําหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก และของใช้อื่นที่จําเป็น เพื่อให้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ที่ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และได้ผลสมบูรณ์ที่สุด แบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ชุด ดังนี้
คําถาม ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์หน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คําถาม ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนทุ่งเพล
คําถาม ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น
คําถาม ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย
5.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่เป็นคําถามชนิดปลายปิด โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ลักษณะการเดินทาง และวัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง โดยมีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในการให้ลําดับความสําคัญของการ
ท่องเที่ยวชุมชนทุ่งเพล โดยใช้ลักษณะของการเก็บข้อมูลแบบ Preference Data หมายถึง ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์
แล้วครั้งนึงจากผูก้ รอกข้อมูลก่อนที่จะนํามาประมวลผลด้วยเทคนิคนี้ โดยระบุถึงลําดับ (Rank) ความสําคัญของ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และ
การตลาดประชาสัมพันธ์ โดยให้เรียงลําดับจาก 1-5 คือ มากที่สุดไปน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการให้ลําดับความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล จํานวน 10 ชุด (Profile) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดเรียงลําดับเรียงลําดับความสําคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากมากไปน้อย ตามลําดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด
5.3.3 ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทําการทดสอบ (Pretest) จํานวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่เหลืออยู่จากการ
คัดเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความ
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เหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการหาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ค่า
Cronbach’s Alpha ที่เกิน 0.70 (Cronbach, 1951; Nunnaly, 1978)
5.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นเครื่องมือ
ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะทําทุกครั้งที่สิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน
ผู้วิจัยจะถอดเทปและเขียนรายละเอียดของการสัมภาษณ์ออกมา เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์
คนต่อไปโดยผู้วิจัยอ่านทําความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดว่าข้อมูลแต่ละเรื่องสื่อถึงเรื่องใด ควรนํา
ประเด็นใดมาพิจารณาบ้าง โดยอาศัยความไวทางทฤษฎีจากประสบการณ์ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของผู้วิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้
1. เปิดรหัส ข้อมูลจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อหาความสอดคล้องที่จะสะท้อนประเภท
หรือแก่นที่อยู่ในข้อมูล หลังจากแยกประเภทแล้ว ก็จะศึกษาต่อเพื่อหาคุณสมบัติที่จะแยกแยะแต่ละประเภทได้
โดยทั่วไปการเปิดรหัสจะหมายถึงการทําให้ข้อมูลลดลงเป็นหน่วยย่อย
2. หาแก่นของรหัส สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเภทใหญ่และย่อย โดยจะเน้นไปที่ เงื่อนไขที่มี
บริบทที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่ใช้เพื่อจัดการผลลัพธ์จากแนวทางนั้นผู้วิจัยจะทํางานสลับกันระหว่างการเก็บข้อมูล
เปิดรหัสและหาแก่นของรหัส ทั้งจัดประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ
3. เลือกรหัส จะเอาประเภทและความสัมพันธ์รวมกันเพื่อสร้าง “บท” ซึ่งจะอธิบายว่า “อะไรเกิดขึ้น”
ในสิ่งที่เรากําลังศึกษา
4. พัฒนาทฤษฎี เป็นทฤษฎีในรูปของภาษา รูปภาพ หรือสมมุติฐานจะเกิดขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ที่สงสัย ทฤษฎีจะบอกลักษณะของปรากฏการณ์และอธิบายว่า เงื่อนไขหนึ่ง ๆ นําไปสู่การกระทําหนึ่ง ๆ ได้อย่างไร
และการกระทํานั้นนําไปสู่การกระทําอื่นได้อย่างไร โดยจะเรียงลําดับเหตุการณ์เอาไว้ ผลลัพธ์ก็คือ ทฤษฎีที่ได้มาจาก
ข้อมูลที่เก็บมาได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล โดยใช้สถิติ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธี Conjoint Analysis
การวิเคราะห์ Conjoint สามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
(Hauser and Rao, 2002) ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจในคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในสินค้า
และสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้พบว่า
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มีการศึกษาในสินค้า เช่น อาหาร รถยนต์ คอมพิวเตอร์ สบู่ ยาสีฟัน เครดิตการ์ด ระบบการดูแลสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธี Multidimensional Scaling
การวิเคราะห์เริ่มจากการหาค่า Euclidean Distance ซึ่งเป็นการหาค่าระยะทางระหว่างกลุ่มของ
ตัวแปรที่กําหนด ซึ่งได้จากค่าของข้อมูลจากการประเมินและเมื่อได้ค่า Euclidean Distance จึงนําค่าดังกล่าวมา
พิจารณาหาระยะค่า Stimuli ที่เกี่ยวข้องกับการผกผันกับระยะทางของจุดที่ตรงกันในพื้นที่ด้วยสมการ
Multidimensional Scaling เพื่อจะกําหนดจุดนําไป Plot ลงในกราฟ ใช้ในการพิจารณาจัดอันดับความสําคัญ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมิน

6. ผลการวิจัย
6.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล ผลการศึกษาพบว่า
ชุมชนทุ่งเพลจําเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้
1. ทําการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โดยทําการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย ให้กลับมาใช้
งานได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนในชุมชน
2. สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลให้กับนักท่องเที่ยว อย่างเช่น การจัด
แสดงการทําทุเรียนทอด การทําไวน์ลูกหว้า หรือจะเป็นการพาชมการทําสวนแบบเกษตรอินทรีย์
3. ทําการปรับปรุงพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีจํานวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่การสร้างโฮมสเตย์ต้องคํานึงถึงการไม่ไปทําลายธรรมชาติในชุมชน
ด้วย
4. ทําการปรับปรุงห้องน้ําห้องสุขา ให้มีจํานวนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
และต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ําอยู่เสมอ
5. จัดตั้งร้านค้าชุมชน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการซื้อสิ่งของให้กับนักท่องเที่ยว
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว อย่างเช่น การนํา
นักเรียนในชุมชนมาฝึกฝนเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้ข้อมูลความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชน
2. ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการจัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้
นําสินค้ามาขายในช่วงวันหยุด
1.3 ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
1. จัดทําการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล เพื่อที่จะเป็นการโฆษณาชุมชน
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จะทําให้ชุมชนทุ่งเพลมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการทําป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทําการโฆษณาลงในเว็บไซด์การท่องเที่ยวต่าง ๆ
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2. จัดทําสินค้าชุมชนนํามาขายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อซื้อเป็นของฝาก พร้อมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนควบคู่ไปด้วยกัน
1.4 ด้านงบประมาณ
ทาง อบต. จะจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เส้นทางคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
1.5 ด้านบุคลากร
จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตอนนี้ชุมชนทุ่งเพลยัง
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
2.1 ด้านความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนทุ่งเพลมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง
เนื่องจากภายในชุมชน ประกอบไปด้วย ภูเขา ป่าไม้ น้ําตก ลําธาร
2.2 ด้านความสวยงามของทัศนียภาพ ชุมชนทุ่งเพลมีทัศนียภาพที่สวยงาม เนื่องจากสองข้างทาง
ในชุมชนทุ่งเพลล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้าน อย่างเช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ เป็นต้น พร้อมทั้ง
มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขา ป่าไม้ และลําธาร ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงดงามต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว
2.3 ด้านการเดินทาง ความสะดวกสบายในการเข้าถึง การเดินทางเข้ามาในชุมชนทุ่งเพลอาจจะ
ใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากชุมชนอยู่หางจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร แต่เส้นทางการเดินทาง
ก็ค่อนข้างสะดวกสบายเนื่องจากเป็นถนนลาดยางทั้งหมด แต่อาจจะมีบางช่วงที่ถนนมีการชํารุดเสียหายบ้าง รวมถึง
ป้ายบอกทางก็มีจํานวนเพียงพอ แต่อาจจะมีขนาดที่เล็กไปทําให้มองเห็นไม่ชัดเจน
2.4 ด้านสถานที่พักแรม ด้านสถานที่พักแรมในชุมชนทุ่งเพล มีบรรยากาศที่เย็นสบาย น่าพักผ่อน
เพราะโฮมสเตย์แต่ละหลังจะสร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด
2.5 ด้านร้านค้าร้านอาหาร ด้านร้านค้าร้านอาหารในชุมชนจะมีอยู่ไม่มาก จึงทําให้ไม่สะดวกใน
การหาซื้อสิ่งของของนักท่องเที่ยว
2.6 ด้านห้องน้ําห้องสุขา
ห้องน้ําในชุมชนทุ่งเพลนั้นจะมีบริการไว้ในแหล่งท่องเที่ยว คือ น้ําตกอ่างเบง ซึ่งเป็นห้องน้ํา
สาธารณะ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะใช้บริการห้องน้ําในโฮมสเตย์
2.7 ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหลากหลายแล้วแต่
นักท่องเที่ยวจะเลือกว่ากิจกรรมไหนเหมาะกับตนเอง
3. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้น โดยทางเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนลงใน
เว็บไซต์ของตําบลฉมัน
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3.2 ด้านเส้นทางคมนาคมและความสะดวกสบายในการเข้าถึง
การบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมนั้น ทางหน่วยงานได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนํามา
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งสายให้มีสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชํารุด และสามารถเดิน
ทางเข้าออกได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้งจัดทําป้ายบอกสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน
3.3 ด้านสถานที่พักแรม
การบริหารจัดการด้านสถานที่พักแรมนั้น ทางหน่วยงานจะเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานกับกลุ่ม
ธุรกิจโฮมสเตย์ในชุมชน และจะส่งนักท่องเที่ยวที่ติดต่อหรือจองล่วงหน้าไว้ส่งไปยังโฮมสเตย์ที่จัดไว้
3.4 ด้านร้านอาหารและร้านค้า
การบริหารจัดการร้านค้าร้านอาหารนั้นในชุมชนอาจจะยังมีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามา ทางกลุ่มธุรกิจโฮมสเตย์จึงจําเป็นต้องตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นมาเพื่อไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3.5 ด้านห้องน้ําห้องสุขา
การบริหารจัดการด้านห้องน้ําห้องสุขานั้น ทางหน่วยงานได้มีการจัดสร้างห้องน้ําสาธารณะไว้
ใกล้กลับบริเวณแหล่งท่องท่องเที่ยว คือ น้ําตกอ่างเบง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ํา
3.6 ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
พื้นที่ชุมชนทุ่งเพลนี้นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
สถานที่ท่องเที่ยว ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้ได้เลือกอย่างครบครัน
3.7 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชุมชนทุ่งเพล จะปลูกฝั่งจิตสํานึกให้กับคนในชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติไว้ และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจะได้สามารถให้คําแนะนําในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและช่วยกันป้องกันการทําลายธรรมชาติจากนักท่องเที่ยวได้
4. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากจะทําอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะคอยให้ข้อมูลแนะนําเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวบ้าง ส่วนชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวเป็นกลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์แล้ว ซึ่งสามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในท้องถิ่นได้ 4 ด้าน ดังนี้
4.1 ด้านความคิด
คนในชุมชนจะต่างคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกธุรกิจ
โฮมสเตย์ที่จะมาประชุมกันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และแสดงวามคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางแก้การแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ
4.2 ด้านตัดสินใจ
ส่วนใหญ่ประชาชนในท้องถิ่นจะช่วยกันตัดสินใจ เนื่องจากมีข้อมูลอะไร กลุ่มสมาชิกธุรกิจโฮมสเตย์
จะต้องนํามาบอกให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึงข้อมูลกันทุกคน และจะนําความ
คิดเห็นในเรื่องนั้นมาทําการตัดสินใจก่อนลงมือปฏิบัติ
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4.3 ด้านปฏิบัติการ
ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน และเมื่อมีเวลาว่างจาก
งานหลักก็จะมารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมของชุมชน อย่างเช่น การรวมกลุ่มทําผลไม้แปรรูป การเป็นมัคคุเทศก์น้อย
เป็นต้น
4.4 ด้านติดตามและประเมินผล
ส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกธุรกิจโฮมสเตย์จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล และเมื่อได้ผลการประเมิน
ออกมาก็จะมาจัดกลุ่มประชุม เพื่อพูดคุยกันถึงปัญหาหรือผลประโยชน์จากชุมชน
5. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
ด้านการตลาดในชุมชนทุ่งเพลยังมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาน้อยเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ไม่ค่อยรู้จักชุมชนนี้ ส่วนใหญ่จะรู้จักจากกลุ่มญาติหรือเพื่อนที่เคยเดินทางมาก่อนแล้วบอกต่อ ๆ กันมา มีความคิดเห็น
ว่าการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลนี้ยังขาดการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นนําสินค้าของชุมชน
มาขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสินค้าที่ชุมชนได้ทําเอง อย่างเช่น ไวน์ลูกหว้า แกงชมวง ทุเรียนทอดเป็นต้น โดยทาง
กลุ่มสมาชิกธุรกิจโฮมสเตย์จะจัดสถานที่ไว้ให้ชาวบ้านนําสินค้ามาขายก็คือ ร้านค้าชุมชน ซึ่งจะนําสินค้ามาขายกัน
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
6. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
6.1 ปัญหาด้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว โดยมีวิธีการ
ทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้
1. ปลูกจิตสํานึกให้กับคนในท้องถิ่นในการรักษาธรรมชาติของชุมชนไว้
2. ให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในชุมชน
3. พยามจัดนักท่องเที่ยวให้อยู่ในรูปแบบกลุ่มและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
4. กลุ่มธุรกิจโฮมสย์จะรวมกลุ่มกับทางผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติจากนักท่องเที่ยว
6.2 ปัญหาด้านการจัดการขยะและความสะอาดในบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวิธีการ
ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
1. ทางชุมชนจะมีการจัดถังขยะไว้ให้ตามจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
2. ชุมชนจะทําการแยกขยะเปียก ขยะแห้งเอาไว้ และจะนําขยะที่ได้จากการคัดแยกไปขาย
3. ทําการรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนโดยเริ่มจากในบ้านเรือน
ของตัวเองก่อน
6.3 ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีวิธีการทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้
1. มีตํารวจชุมชนคอยดูแลในพื้นที่ท่องเที่ยว ถ้าหากเกิดเหตุ สามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชม.
2. การจัดระบบเวรยาม ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว
3. คนในชุมชนจะช่วยกันดูแลในด้านนี้
4. ทางชุมชนจะมีสถานีอนามัยอยู่ในชุมชน ถ้าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บทางสถานี
อนามัยสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
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6.2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยสามารถสรุปผล การวิจัยเชิงปริมาณได้ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการ
เดินทาง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ
36-40 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทําอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล และเดินทางกลับมาด้วยเหตุผลว่า
มีธรรมชาติที่สวยงาม ส่วยใหญ่รู้จักชุมชนจากญาติหรือเพื่อน และใหญ่สนใจกิจกรรมพักค้างคืนร่วมกับชุมชน
(Home Stay) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน มีลักษณะการเดินทางแบบครอบครัว
โดยใช้ยาพาหนะเป็นรถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่มีการพักค้างคืน มีลักษณะการพักค้างคืนแบบ พักค้างคืนร่วมกับชุมชน
(Home Stay) มีระยะเวลาการพัก 1 คืน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,001-3,000 บาทต่อวัน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ลําดับความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
ทุ่งเพล โดยใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลแบบ Conjoint Analysis
ตารางที่ 1: ค่าความสําคัญ (Importance Values)
Attribute
โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
การตลาดการประชาสัมพันธ์

ค่าคุณลักษณะ
19.398
30.147
14.829
22.009
13.626

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คําตอบเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลใน 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น อันดับที่ 3 คือ โครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 4 คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว และอันดับที่ 5
คือ การตลาดการประชาสัมพันธ์

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

17

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ลําดับความสําคัญของการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งเพล
โดยใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลแบบ Multidimensional Scaling
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
การตลาดและการประชาสัมพันธ์

1
48
59
25
42
18

2
19
12
4
38
8

ความถี่
3
8
9
19
25
10

ค่าเฉลี่ย
4
12
10
39
21
29

5
13
10
13
12
25

2.23
2.00
3.11
3.37
3.05

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวให้ลําดับความสําคัญของการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
อันดับที่ 1 คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อันดับที่ 2 คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 3 คือ ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ อันดับที่ 4 คือ ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว และอันดับที่ 5 คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น

ภาพที่ 2: แสดงแผนที่การรับรู้รวม
จากภาพที่ 2 แบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํา
ที่มีความสะอาดและมีจํานวนเพียงพอ โฮมสเตย์ที่มีจํานวนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ร้านค้า
ร้านอาหารที่มีจาํ นวนเพียงพอและหาซื้อได้ง่าย ด้านเส้นทางคมนาคม ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชํารุด
เสียหาย และป้ายบอกทางให้มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน กลุ่มที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ต้องการให้คนในชุมชนนํา
สินค้าพื้นบ้านมาขาย เช่น ทุเรียนทอด แกงหมูชมวง ไวน์ลูกหว้า เป็นต้น และมีบุคลากรให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

18

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

กับนักท่องเที่ยว และต้องการให้ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและมีคน
รู้จักมากขึ้น ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้นด้วย กลุ่มที่ 3 คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต้องการเดิมทางมาพักผ่อนและต้องการทํากิจกรรมในชุมชน อย่างเช่น การขี่จักรยานชมสวน
ผลไม้ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนลานผาหินกูบ การชมความสวยงามและเล่นน้ําที่น้ําตกอ่างเบง โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการมาทํากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนว่ามีกิจกรรมใดที่น่าสนใจบ้าง

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
จากการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
(Attraction) พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนทุ่งเพลส่วนใหญ่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง
เนื่องจากภายในชุมชนประกอบไปด้วย ภูเขา ป่าไม้ น้ําตก ลําธาร ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
เนื่องจากคนในชุมชนทุ่งเพลจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่เหมือนเดิมมากที่สุด ส่วนความ
สวยงามของทัศนียภาพชุมชนทุ่งเพลมีทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะสองข้างทางในชุมชนทุ่งเพล ล้อมรอบไปด้วย
สวนผลไม้ของชาวบ้าน อย่างเช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ เป็นต้น พร้อมทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ภูเขา ป่าไม้ และลําธาร ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงดงามต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว และมีกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหลากหลายแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกว่ากิจกรรมไหนเหมาะสมกับตนเอง
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนลานผาหินกูบ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย เหมาะกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่า การศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริง
2. การชมสวนผลไม้ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําสวนผลไม้
พร้อมทั้งเก็บผลไม้รับประทานสด ๆ ได้จากต้น เพราะปราศจากสารพิษ เนื่องจากเป็นการทําสวนแบบเกษตรอินทรีย์
3. การชมความสวยงามของน้าํ ตกอ่างเบง ซึ่งเป็นน้าํ ตกจากธรรมชาติโดยแท้จริง ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
ของน้ํา และพรรณพืชต่าง ๆ เหมาะกับการมาเล่นน้ํายามพักผ่อนเป็นอย่างมาก
ซึ่งการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) เกี่ยวกับการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ในเรื่องลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวที่พิจารณาจากระบบนิเวศภายในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเดิมแท้
มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏอยู่ภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่พิจารณาในด้านการมีส่วนกระตุ้นและดึงดูดใจ เช่น มี
ลักษณะเด่นเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม น่าสนใจ เป็นต้น ที่มักสะท้อนถึงความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว และ
การมีองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่พิจารณาจากองค์ประกอบภายในแหล่งที่มีความหลากหลาย
เช่น มีลักษณะทางวัฒนธรรม หรือมีโบราณสถานภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีลักษณะธรรมชาติที่สมบูรณ์
เหมาะต่อการท่องเที่ยวเสริมในแหล่งวัฒนธรรม เป็นต้น
ด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง (Accessibility) พบว่า การเดินทางเข้ามาในชุมชนทุ่งเพลอาจจะใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เนื่องจากชุมชนอยู่หางจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร แต่เส้นทางการเดินทางก็ค่อนข้าง
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สะดวกสบายเนื่องจากเป็นถนนลาดยางทั้งหมด แต่อาจจะมีบางช่วงที่ถนนมีการชํารุดเสียหายบ้าง รวมถึงป้ายบอกทาง
ก็มีจํานวนเพียงพอ แต่อาจจะมีขนาดที่เล็กไปทําให้มองเห็นไม่ชัดเจน
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) พบว่า สถานที่พักแรมในชุมชนทุ่งเพลนั้นมีบรรยากาศที่เย็นสบาย
น่าพักผ่อน เพราะโฮมสเตย์แต่ละหลังจะสร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุด และจะอยู่ในสวนผลไม้ของ
เจ้าของโฮมสเตย์ ซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมาก ส่วนร้านค้าร้านอาหารทางกลุ่มธุรกิจโฮมสเตย์
ได้มีการจัดการตั้งร้านค้าชุมชนขึน้ มา เพื่อที่จะมีไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ หรืออาหาร
ต่าง ๆ ร้านค้าชุมชนนี้จะเปิดขายทุกวัน แต่เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ จะมีการนําสินค้าจากชาวบ้านเข้ามาขาย
อย่างเช่น พวกผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และทางด้านห้องน้ําห้องสุขาในชุมชนทุ่งเพลนั้นจะมีบริการ
ไว้ในแหล่งท่องเที่ยว คือ น้ําตกอ่างเบง ซึ่งเป็นห้องน้ําสาธารณะไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ํา
2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทุ่งเพล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทุ่งเพล พบว่า ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
มีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะทําอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่มีความรู้ในด้านการ
ท่องเที่ยว แต่จะมีส่วนร่วมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการให้ข้อมูลและแนะนําเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
ส่วนชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวก็จะเป็นกลุ่มของสมาชิกโฮมสเตย์ ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าน
ความคิดนั้น กลุ่มของสมาชิกธุรกิจโฮมสเตย์จะมารวมตัวกันและจัดประชุมกันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแสดง
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และแสดงวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
ด้านการตัดสินใจส่วนใหญ่ชาวบ้านจะช่วยกันตัดสินใจ เมื่อได้ข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ ๆ จะต้องนํามาบอก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึงข้อมูลกันทุกคน และจะนําความคิดเห็นในเรื่องนั้น
มาทําการตัดสินใจหรือทําการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ
ด้านปฏิบัติการส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปฏิบัติหน้าของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน และเมื่อมีเวลาว่างจากงานหลัก
ก็จะมารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมของชุมชน อย่างเช่น การร่วมกลุ่มทําผลไม้แปรรูป การนําสินค้าในท้องถิ่นมาขาย
ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ การเป็นมัคคุเทศก์น้อย การทํากิจกรรมทําความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เป็นต้น
ด้านติดตามและประเมินผล ส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกธุรกิจโฮมสเตย์จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล และเมื่อ
ได้ผลการประเมินการประเมินออกมาก็จะมาจัดกลุ่มประชุม เพื่อพูดคุยกันถึงผลการปฏิบัติงานและผลประโยชน์จาก
ชุมชน อย่างเช่น ในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากทําให้โฮมสเตย์มีรายได้จากเข้าพักมาก ก็จะมีการแบ่ง
ส่วนของรายได้มาเข้ากองทุนของชุมชนเพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียน การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชน การ
ช่วยค่าฌาปนกิจศพของชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในชุมชน
ซึ่งผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นไปในทางเดียวกับแนวคิดของ โกวิทย์
พวงงาม (2545) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาควรมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบท
ยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว การดําเนินงานต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสําคัญของการ
ดําเนินงานเหล่านั้น
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2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้
ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนําเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงาน
ของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนดําเนินงานได้ด้วย
ตนเอง ทําให้ได้เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผลงานขาดการ
มีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทําไปนั้นได้รับผลดีหรือได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด
การดําเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบความยากสําบาก
3. การศึกษาองค์ประกอบทางการตลาดการของชุมชนทุ่งเพล
จากการศึกษาองค์ประกอบทางการตลาดการของชุมชนทุ่งเพล พบว่า ชุมชนทุ่งเพลยังมีการประชาสัมพันธ์
หรือการโฆษณาน้อยเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยรู้จักชุมชนนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะรู้จักจากกลุ่ม
ญาติหรือเพื่อนที่เคยเดินทางมาก่อนแล้วบอกต่อ ๆ กันมา และนักท่องเที่ยวยังมีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวใน
ชุมชนทุ่งเพลนั้นยังขาดการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นนําสินค้าของชุมชน
มาขายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในชุมชนจะได้มีการซื้อของฝากจาก
ชุมชนกลับไป และยังเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสินค้าที่ชุมชนได้จดั ทําขึ้นเพื่อ
นํามาขายให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ไวน์ลูกหว้า แกงชมวง ทุเรียนทอด เป็นต้น โดยทางกลุ่มสมาชิกธุรกิจโฮมสเตย์
จะจัดสถานที่ไว้ให้ชาวบ้านนําสินค้ามาขาย คือ ร้านค้าชุมชน ซึ่งจะนําสินค้ามาขายกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
จากการศึกษาด้านองค์ประกอบทางการตลาดในชุมชนทุ่งเพลแล้วนั้น ชุมชนทุ่งเพลยังขาดการบริหาร
จัดการด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2545) ในด้านองค์ประกอบ
ทางการตลาด ดังนั้น ชุมชนทุ่งเพลควรนําทฤษฎีองค์ประกอบทางการตลาดมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล เพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชนประสบความสําเร็จมากขึ้นต่อไป
4. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนทุ่งเพล
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนทุ่งเพล ควรที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การตลาดการประชาสัมพันธ์
การจัดสรรบุคลากร การจัดงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนานั้นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และยึดหลักการและปรัชญาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเคร่งครัด เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชนทุ่งเพลได้ ดังนี้
1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โดยทําการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า เส้นทางคมนาคมภายในชุมชนทุ่งเพลนั้นมีความ
สะดวกสบายดี เพราะเป็นถนนที่ได้ทําการลาดยางแล้ว แต่ในบางช่วงของถนนยังมีการชํารุดเสียหาย ซึ่งเป็นหลุด
เป็นบ่อ ผิวถนนยังขรุขระไม่เรียบ อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนที่มองไม่ค่อยเห็น
ได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวช่วยปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางภายในชุมชนด้วย
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2. ปรับปรุงป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการมองเห็นของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายบอกแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลนั้นยังมีขนาดเล็กไปบ้าง ทําให้มองเห็นไม่ชัดเจน เกิดการสับสนกับป้ายบอกทางอันอื่นบ้าง
จึงทําให้เกิดการหลงทางหรือสับสนในตัวป้าย จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขนาดของป้ายให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น และมีข้อความที่เห็นได้ชัดเจน มองดูแล้วไม่เป็นการสับสนในการเดินทาง
3. ปรับปรุงหรือพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีจํานวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบนั นี้ธุรกิจโฮมสเตย์ได้ผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกวัน ทําให้ธุรกิจ
โฮมสเตย์ในชุมชนทุ่งเพลไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาท่องเที่ยวในปริมาณที่มากขึ้น อย่างเช่น
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มต้องการมาสัมผัสกับธรรมชาติในชุมชนทุ่งเพล แต่ไม่ได้ทําการจองที่พักไว้ล้วงหน้าจึงทําให้เสีย
โอกาสในการท่องเที่ยว และทําให้เกิดการรองรับของโฮมสเตย์ที่ไม่เพียงพอ จึงอยากให้กลุ่มธุรกิจโฮมสเตย์ได้ทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีจํานวนมากขึ้น ซึ่งทางกลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์อาจจะเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทํา
โฮมสเตย์ให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะทําให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้การสร้าง
โฮมสเตย์จะต้องคํานึงถึงการไม่ไปทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ข้อมูลความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่จะมาประกอบธุรกิจโฮมสเตย์
4. ปรับปรุงห้องน้ําห้องสุขา ให้มีจํานวนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และต้องมีการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องน้ําอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนและไม่พกั ค้างคืนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนมีปริมาณมากขึ้นกว่าในอดีต ทําให้สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการรับรองของ
จํานวนนักท่องเที่ยวที่มามากขึ้น อย่างเช่น ห้องน้ํา ซึ่งทางชุมชนทุ่งเพลได้มีการจัดทําห้องน้ําสาธารณะไว้ใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างน้ําตกอ่างเบงแล้ว ซึ่งขณะนี้ห้องน้ํามีจํานวนไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวอีกต่อไป จึงอยากให้ทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทําการเพิ่มจํานวนห้องน้ําสาธารณะให้มากขึ้น และควรจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรักษาทําความ
สะอาดเป็นประจํา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อไป
5. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว อย่างเช่น การจัดแสดงการทําทุเรียนทอด
การทําไวน์ลูกหว้า หรือจะเป็นการพาชมการทําสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในชุมชนทุ่งเพล พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนและมาทํา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งให้ความคิดเห็นไว้ว่า อยากให้ชุมชนมีกิจกรรมการแสดงการทําผลไม้แปรูป
อย่างเช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนเชื่อม ไวน์ลูกหว้า แยมมังคุด หรือการทอเสื่อจันทบูร ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้ด้วย
6. เพิ่มปริมาณร้านค้าชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด ดังนั้น ร้านค้า
ร้านอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางชุมชนควรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็น
อย่างมาก เพราะการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญกับร้านค้าร้านอาหารมากที่สุด เพราะ
บางทีนักท่องเที่ยวขาดเหลืออะไร สามารถมาหาซื้อได้ในชุมชน หรือต้องการหาซื้ออาหารรับประทาน ชุมชนก็สามารถ
มีบริการร้านอาหารไว้รองรับให้กับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ยังช่วยเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นให้มี
รายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย
7. ทําการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม
ให้กับคนในชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการทําให้คนในชุมชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

22

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

ท่องเที่ยว ซึ่งการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้นั้นไม่ใช่มีแค่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว แต่การมี
ส่วนร่วมของชุมในท้องถิ่นนั้นก็มีความสําคัญมากเช่นกัน ถ้าประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความมือก็จะไม่ครบองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้น หน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนกับประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างเช่น สนับสนุนให้มีการทําสินค้าพื้นฐานบ้านมาขายในช่วงวันหยุด หรือ
ส่งเสริมให้เด็กๆในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านั้นเกิดการซึมซับและเข้าใจในการมีส่วนร่วมกับการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น
8. จัดทําการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล เพื่อเป็นการโฆษณาชุมชนให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทําการโฆษณาลงในเว็บไซด์การท่องเที่ยวต่าง ๆ
เพราะจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพลนั้นส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้จักชุมชนทุ่งเพล
มาก่อน แต่จะรู้จักจากญาติหรือเพื่อนฝูงที่แนะนําบอกต่อ ๆ กันมาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางทีนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ชอบ
การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอาจจะไม่รู้จักทําให้ชุมชนเสียโอกาสและเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ จึงจําเป็นที่
ต้องได้รับความมือจากหลาย ๆ ฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์ และทําการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งเพลให้
เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
9. ขอการสนับสนุนงบประมาณในด้านแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
โครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุม เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
เพราะปัจจุบันนี้ชุมชนทุ่งเพลยังไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวจากหน่วยงานทางภาครัฐอย่างจริงจัง จึงทํา
ให้ขาดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่จะมาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในตอนนี้ได้จากการรวมกลุ่มของธุรกิจโฮมสเตย์ ซึ่งเป็น
เพียงเงินปันผลที่ได้จากการมาพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว ซึ่งทางธุรกิจโฮมสเตย์ก็จะนําเงินปันผลเหล่านี้มาทําการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนด้านต่าง ๆ ซึ่งก็อาจจะมีจํานวนเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อการนํามาพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็นที่จะต้องขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทางภาครัฐมาทําการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในชุมชนทุ่งเพลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังต่อไป
10. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนํามาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล เนื่องจากตอนนี้ชุมชนทุ่งเพลยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ทําให้ชุมชนยังขาดการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบและถูกต้องเหมาะสม เพราะปัจจุบันนี้จะมีบุคลากรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น
ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง ถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารจัดการอาจจะทําให้ชุมชนต้องสูญเสียทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ด้านไปได้
11. การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
1. ปัญหาด้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว ทางชุมชนมีวิธีการ
แก้ปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว โดยมีวิธีการทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้
1.1 ปลูกจิตสํานึกให้กับคนในท้องถิ่นในการรักษาธรรมชาติของชุมชนไว้ เพื่อที่คนในชุมชนจะได้
เกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ และไม่ทําลายธรรมชาติในชุมชนของตัวเอง และคน
ในชุมชนก็จะคอยเป็นหูเป็นตาไม่ให้นักท่องเที่ยวมาทําลายธรรมชาติในชุมชน
1.2 ให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในชุมชน ให้รักษาธรรมชาติเอาไว้อย่าไป
ทําลาย เพราะไม่เช่นนั้นชุมชนจะไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้ให้ท่านชื่นชนในครั้งต่อไป เพราะการ
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เดินทางมาที่ชุมชนทุ่งเพลนี้ทุกคนมาด้วยความต้องการที่จะสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ถ้านักท่องเที่ยวไปทําลาย
ธรรมชาติ ความสวยงามและความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็จะหมดไป
1.3 พยามจัดนักท่องเที่ยวให้อยู่ในรูปแบบกลุ่มและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เพราะจะสามารถดูแล
และควบคุมนักท่องเที่ยวได้ง่าย แต่ถ้าปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้ทํากิจกรรมการท่องเที่ยวตามอิสระก็จะทําให้ไม่
สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึง
1.4 กลุ่มธุรกิจโฮมสย์จะรวมกลุ่มกับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติจากนักท่องเที่ยว และจะมาหารือกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อที่จะช่วยกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
2. ปัญหาด้านการจัดการขยะและความสะอาดในบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ทางชุมชนมี
วิธีการแก้ปัญหาด้านขยะและความสะอาดในบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีวิธีการทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
2.1 ทางชุมชนจะมีการจัดถังขยะไว้ให้ตามจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
2.2 ชุมชนจะทําการแยกขยะเปียก ขยะแห้งเอาไว้ และจะนําขยะที่ได้จากการคัดแยกไปขาย
โดยจะมีคนมารับซื้อทุกวันเสาร์
2.3 ทําการรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนโดยเริ่มจากในบ้านเรือนของ
ตัวเองก่อน และเมื่อเห็นขยะตามข้างทางหรือแหล่งท่องเที่ยวจะได้เกิดจิตสํานึกช่วยกันเก็บขยะเพื่อให้ชุมชนดูสะอาด
ตาต่อผู้พบเห็น
3. ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางชุมชนมีวิธีการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีวิธีการทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้
3.1 มีตํารวจชุมชนคอยดูแลในพื้นที่ท่องเที่ยว ถ้าหากเกิดเหตุ สามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชม.
3.2 การจัดระบบเวรยามตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้ดูแลรักษาความปลอดภัย
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3.3 คนในชุมชนจะช่วยกันดูแลในด้านนี้ และคอยเป็นหูเป็นตาให้เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาก็จะทําการ
แจ้งไปที่ตํารวจชุมชน
3.4 ทางชุมชนจะมีสถานีอนามัยอยู่ในชุมชน ถ้าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บทางสถานีอนามัย
สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของ ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2540) ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ต้องควบคู่ไปกับ
นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นแนวทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะได้นําไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

8. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ผลงานการวิจัยทําให้ได้ข้อเสนอแนะ 3 ด้าน ได้แก่
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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2. รัฐควรจัดงบประมาณให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนน ห้องน้ํา ที่จอดรถ
ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก เป็นต้น
3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่
ของตนเอง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตั้งแต่การค้นหาสาเหตุของปัญหา การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. การส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยตรง เช่น การจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การ
บริจาคเงินให้กับแหล่งท่องเที่ยว การซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นต้น
2. จัดตั้งองค์กรท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อนุรักษ์
เพื่อช่วยกันตรวจสอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4. จัดอบรมและเปิดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจําท้องถิ่น เพื่อดูแลตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบ เมื่อเกิดการบุกรุกหรือทําลายทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วย
5. ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การชมวิถีชีวิตการทําสวนผลไม้หรือการทําเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคม และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
2. ควรมีการศึกษาด้านการบริการจัดการโฮมสเตย์ในชุมชนทุ่งเพล
3. ควรมีการศึกษาถึงความสําเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระยะติดตาม เช่น 1 ปี 3 ปี
5 ปี เป็นต้น
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9. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งผู้เขียน
ขอขอบคุณ ดร.กฤช จรินโท อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้คําปรึกษาแนะนํา ใน
การศึกษาค้นคว้าตลอดเวลาที่ทําการวิจัย ร่วมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
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11. ภาคผนวก

แผนภาพภาพมโนทัศน์ที่แสดงถึงแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
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แผนภาพภาพมโนทัศน์ที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น
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แผนภาพภาพมโนทัศน์ที่แสดงถึงศักยภาพการท่องเที่ยว ความต้องการในการพัฒนา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การท่องเที่ยวในชุมชนทุ่งเพล
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