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การวิจยั เร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล

อ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษานโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชน และศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี เก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียว วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่ นโยบายการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ มียุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจ อาชีพ รายได ้โดยเฉพาะการพฒันาคนในชุมชน ดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียวของชุมชน
พบวา่ มีจุดแขง็ท่ีส าคญั 5 อนัดบั เร่ืองของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความสวยงามและความ     
โดดเด่น ความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี และความสะดวกในการ
เดินทางเขา้ถึงและความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว และมีจุดอ่อนท่ีส าคญั 5 อนัดบั เร่ือง
ของความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและความพร้อมของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 
ศูนยบ์ริการท่ีใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว ความพร้อมของชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งพบวา่ ปัญหาของการสร้างเครือข่ายของชุมชน 
เกิดจากขาดภาวะของผูน้ าท่ีขบัเคล่ือนและการก าหนดทิศทางของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนขาด
ความเขา้ใจและความพร้อมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียว ขาดการด าเนินการ
จดัตั้งกลุ่ม การก าหนดโครงสร้างการท างาน การวางแผนงาน และการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน
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ขาดการกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และขาดการสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวจาก
ภาคหน่วยงานภายนอก 

ผลการศึกษาเหล่าน้ี น าไปสู่การสังเคราะห์แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวดักระบ่ี ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์          
ยึดหลกัความส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวของชุมชนให้เขม้แข็ง 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของชุมชนอย่างย ัง่ยืน 3) ยุทธศาสตร์การพฒันาตลาดการท่องเท่ียวของชุมชน และ            
4) ยทุธศาสตร์การสร้างองคค์วามรู้และเพิ่มมูลค่าใหก้ารท่องเท่ียวของชุมชน 
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This study presents development guidelines for community-based ecotourism Ban 

Khuan-O, Tambon Ao Luek Noi, Amphoe Ao Luek, Krabi Province. It is a qualitative research 
which is aimed to studying tourism policies involving the community, assessing the ecotourism 
potential and learning about the foundation of tourism network in order to propose development 
guidelines for community-based ecotourism Ban Khuan-O, Tambon Ao Luek Noi, Amphoe Ao 
Luek, Krabi Province. The data collection methods of the study consisted of literature reviews, 
and semi-structured interview of four groups of participants; community, government officers, 
private sectors, and tourists. Content Analysis was used for data analysis. 

The results of the study revealed that regarding Ban Khuan-O’s tourism policies, there 
were development strategies in economics, occupation, income, and especially people 
development. There were five tourism potentials of the community: abundance of nature, beauty 
and uniqueness, safety of tourism locations, appropriateness between activities and areas, and 
accessibility and accommodability. Meanwhile there were five unpromising factors: 
unavailability of travel facilities and readiness of local tour guides, tourist information centers, 
readiness of the community towards tourism management, involvement of the community, and 
tourist signs. Moreover, the study suggested that the tourism network issue was caused by the 
lack of leadership and tourism direction of the community. The community was lacked of 
understanding and readiness to create tourism network, working group formation, structured work 
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process, planning, and clear goals. It was also lacked of equitable distribution of income and 
benefits, and tourism support from external sectors. 

The results of the study lead to the synthesis of development guidelines for community-
based ecotourism Ban Khuan-O, Tambon Ao Luek Noi, Amphoe Ao Luek, Krabi Province into 
four strategies based on the importance of sustainable tourism development: 1) strategy to build a 
strong community tourism network 2) strategy to strengthen the potential of sustainable 
community-based ecotourism 3) strategy to develop tourism market of the community, and         
4) strategy to create knowledge and add value to tourism community. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศก าลงัพฒันา           
ท่ีประสบความส าเร็จในการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ และสังคมไดใ้นระดบัสูง กลายเป็นประเทศ 
ท่ีมีรายได้ปานกลาง มีการพึ่ งพิงรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและบริการแทนรายได้จากภาค
เกษตรกรรม ส่งผลให้อตัราความยากจนของประเทศลดลง (อานันท์ชนก สกนธวฒัน์, 2555: 14) 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน การท่องเท่ียวถือเป็น
อุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคัญในต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย        
การท่องเท่ียวจึงได้ถูกก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาประเทศ ตั้ งแต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 เป็นตน้มา (พฒัน์ศจักร อรรถาศิลป์, 2552: 1) ถึงแมช่้วงท่ี  ผา่น
มาประเทศไทยตอ้งประสบกบัปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งปัญหาดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ 
และด้านภยัธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบท่ีได้จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  แต่พลงั
ขบัเคล่ือนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยนั้น ยงัคงมีความเจริญเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งเกิดการแข่งขนักนัอย่างสูงในภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในทุก
ภูมิภาคส่วนของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดท่ี้ส าคญั 
และเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบนั  

จากการท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีบทบาทส าคญัต่อการสร้างรายได ้
ให้แก่ประเทศนั้น เน่ืองจากประเทศไทยมีความได้เปรียบทางทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความ
หลากหลาย และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม อีกทั้งยงัมีศกัยภาพ
ความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียวในหลายดา้นดว้ย ประกอบกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    
ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน จนท าให้ชุมชน
หลายพื้นท่ี โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยูใ่นเขตการท่องเท่ียวเร่ิมน าทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ภายในชุมชน      
มาเป็นฐานตน้ทุนการผลิตทางการท่องเท่ียว โดยชุมชนมีความมุ่งหวงัวา่การท่องเท่ียวจะสามารถ
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยพฒันาชุมชนของตน และท าให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกว่าเดิม   
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แต่ชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อน ามาเป็น
ฐานตน้ทุนทางการผลิตให้เกิดการท่องเท่ียว และยงัขาดความเขา้ใจในการท าตลาดการท่องเท่ียว   
จนไม่สามารถแข่งขนักบัตลาดการท่องเท่ียวภาคทุนได ้อีกทั้ง การพฒันาให้เกิดการท่องเท่ียวใน
ชุมชนบางพื้นท่ีนั้น ไม่ได้เกิดจากพลังความต้องการภายในของคนในชุมชน แต่เกิดจากความ
ตอ้งการจากหน่วยงานภายนอกชุมชนแทน เพราะส่วนใหญ่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรของชุมชนมากกว่าคนในชุมชน และน า
ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่งสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของชุมชนและของส่วนตน 
และตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเป็นหลกั โดยมิได้ค  านึงถึงศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว ขีดความสามารถในการรองรับ และการพฒันาดา้นคุณภาพของชุมชน ทั้งทางส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกนั และไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบของการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน จึงอาจท าให้การท่องเท่ียวกลายเป็นตวัการสร้างผลกระทบท่ีสะท้อนกลับมาท าลาย
ทรัพยากรและวถีิชีวติของชุมชน อนัน าไปสู่ความสูญเสียในระยะยาว และยากเกินกวา่ท่ีแกไ้ขได ้ 

ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ชุมชน โดยท าใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็ง เพื่อเป็น
รากฐานแห่งการพฒันาทรัพยากรของชุมชนอยา่งย ัง่ยนืได ้โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเป็นหลกั ให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางและตอ้งเป็นแกนก าลงัส าคญัในการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการมีส่วนร่วมทางความคิด ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลประโยชน์ (ธเนศ   
ศรีวิชยัล าพนัธ์, 2555: 7) บนฐานตน้ทุนทางทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีชุมชนมี เพราะคนในชุมชน 
ถือเป็นหัวใจส าคญัแห่งการพฒันาชุมชน และทุกคนเปรียบเสมือนเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจากการท่องเท่ียว (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั อา้งถึงใน สินธ์ุ สโรบล, 
2546: 12) โดยอาจท าการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนหรือองคก์รชุมชนทางการท่องเท่ียว
ร่วมกนั เพราะถือเป็นเทคนิควิธีหน่ึงท่ีท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม และทราบถึงทิศทางในการ
จดัการและพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนบนฐานวิถีของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี และตอ้งถูกพฒันา
อยา่งเป็นองคร์วม โดยการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้หน่วยงาน
เหล่าน้ีคอยอ านวยความสะดวกและสนบัสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการไดมี้ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้ ง ชุมชนต้องเน้นการสร้างเอกลักษณ์คุณค่าจากต้นทุนทางสังคม วิถีชีวิต 
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดีท่ีมีอยู่ในชุมชนมาเป็นสินคา้และบริการการท่องเท่ียวท่ีให้คุณค่า
มากกวา่มูลค่า รวมถึงชุมชนตอ้งตระหนกัถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนดว้ย และเม่ือไม่มีการท่องเท่ียวในชุมชนแลว้ ชุมชนตอ้งสามารถ
ด าเนินชีวิตไดเ้หมือนเดิมบนฐานทรัพยากรท่ียงัคงอยู่อย่างสมบูรณ์ เพราะการท่องเท่ียวเป็นเพียง
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เคร่ืองมือเสริมของการพฒันาชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย ัง่ยืน และน าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

การบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ยงัมีความสอดคล้องและตอบสนองกับแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้งแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในประเด็นยุทธศาสตร์
ของการพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื และยทุธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554: 26) แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 ในประเด็นยุทธศาสตร์ของการสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง   
ธรรมาภิบาลและความมัน่คงของทุนชุมชน (กรมการพฒันาชุมชน, 2554: 15) อีกทั้ง การส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้จดัท าแผนส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวควบคู่กบัการสร้างความ
ย ัง่ยืน สร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ท าให้คนในทอ้งถ่ิน
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียวในอนาคต 
ผา่นการส่งมอบประสบการณ์เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Local Experience) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2559ก) และสอดคลอ้งกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีมีทิศทางในการพฒันาสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและชุมชน เกิดการกระจายตวัของ
นกัท่องเท่ียวและกระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชน สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

จงัหวดักระบ่ีมีจุดแข็งทางทรัพยากรการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และยงัมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งป่าเขา น ้ าตก แม่น ้ า รวมถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีควรค่าแก่การเขา้มาสัมผสัและศึกษาดว้ย การเจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็วของการท่องเท่ียวกระแสหลกัของจงัหวดักระบ่ี ท าให้จงัหวดัตระหนกัถึงผลกระทบท่ีมีต่อ 
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จึงได้จดัท าปฏิญญาการพฒันาการท่องเท่ียวจังหวดักระบ่ี          
สู่ความย ัง่ยนื และจดัท านโยบายการพฒันาจงัหวดักระบ่ี นโยบาย “Krabi Global City” เพื่อผลกัดนั
ใหจ้งัหวดักระบ่ีเป็นเมืองส าคญัและเมืองแลนดม์าร์คของโลก โดยมีแนวทางการพฒันา 7 ดา้น ซ่ึง 1 
ใน 7 ดา้น มีแนวทางดา้น Krabi Goes Green เนน้ให้จงัหวดักระบ่ีพฒันาการท่องเท่ียวสู่ความเป็น
เมืองท่องเท่ียวสีเขียว และใส่ใจส่ิงแวดลอ้มโดยยดึหลกั 7 Greens และจดัระบบกลไกระดบัหมู่บา้น/
ชุมชน เพื่อสนบัสนุนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์การเป็นเมืองท่องเท่ียวสีเขียว และให้การสนบัสนุน



4 

โครงการของหมู่บ้านชุมชน โดยจัดท าแผนพฒันาการท่องเท่ียววิถีชุมชนจงัหวดักระบ่ี จดัตั้ ง
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน 19 ชุมชน จาก 8 อ าเภอ ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในการน าเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนไปสู่
ความย ัง่ยืน โดยสามารถสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน าเอาวิถีชีวิตภูมิปัญญา ประเพณีวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ โบราณคดีทอ้งถ่ินมาเป็นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางหน่ึงในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี รวมถึงสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนโดยเป็นแหล่งรายไดใ้หม่ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี          

หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึกน้อย จงัหวดักระบ่ี เป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ใน
อ าเภออ่าวลึก มีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนภายในอ าเภอถึง 6 ชุมชน มีจ านวนมากท่ีสุดในจงัหวดักระบ่ี 
และสามารถเดินทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงสู่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัพงังา และจงัหวดัภูเก็ต        
ไดโ้ดยง่าย หมู่บา้นควนโอมีทรัพยากรทอ้งถ่ินเชิงนิเวศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทั้งดา้นธรรมชาติ ประกอบ
ไปด้วยพนัธ์ุไมข้องป่าชายเลนนานาชนิดโอบล้อมตลอดแนวเทือกเขาหินปูนท่ีมีช่ือว่าเทือกเขา      
กาโรส ทอดตวัยาวไปกบัแนวทะเลในและมีรูปร่างหน้าตาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อีกทั้ง ยงัเป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ า และมีการผสมผสานกบัวฒันธรรมโดยสะทอ้นจากภาพเขียนสีโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีอยู่บนผนงัถ ้าของเทือกเขากาโรส ท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวร้อยเรียงความเป็นมาของ
อ าเภออ่าวลึกและจงัหวดักระบ่ี วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นชุมชนลกัษณะแบบชนบทประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั และมีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ริมฝ่ังทะเลเหมาะแก่การส่งเสริมเป็นให้แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามนโยบายของภาครัฐและจงัหวดักระบ่ี และจากการศึกษาเอกสารการสรุป
ขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวเขากาโรส (2556: 23) ทราบว่าแหล่งท่องเท่ียวเขากาโรสเปิด
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่ด้วยเหตุผลของการบริหารจดัการและ
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ียงัไม่สามารถรองรับการท่องเท่ียวอยา่งสมบูรณ์แบบ จึงท าให้การท่องเท่ียว
ไม่ต่อเน่ือง และไม่สามารถเดินทางสู่ความส าเร็จไดอ้ย่างท่ีชุมชนมุ่งหวงั และจากแผนพฒันา 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย มีความประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นแหล่งสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เพื่อมุ่งหวงัในการยกระดบั
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน พร้อมทั้งให้องคก์รประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์และพฒันา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ต่างๆ ของชาติ และยุทธศาสตร์
ของจงัหวดั (องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย, ม.ป.ป.) 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงมีความส าคญัท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมการท่องเท่ียวให้แก่ชุมชน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโออย่างย ัง่ยืน 
และตอบสนองกับวตัถุประสงค์ของชุมชน และยุทศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัจึงน าหมู่บ้าน     
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ควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางการพฒันา 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 

1.2 ค าถามการวจิัย 
 

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษานโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

2) เพื่อประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

3) เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

4) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล 
อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ประชาชนในทอ้งถ่ิน สามารถน าผลการศึกษาไปจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของชุมชนใหมี้ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และสามารถพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวของ
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ อนัจะท าใหค้นในชุมชน ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการท่องเท่ียว เกิด
ความรัก ความหวงแหน และตระหนกัถึงการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว เสมือน
ประชาชนของหมู่บา้นควนโอทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากร และน ามาซ่ึงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 

2) หน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย ท่ีว่าการอ าเภออ่าวลึก 
ส านกังานพฒันาชุมชนอ่าวลึก ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียวแห่ง 
ประเทศไทย (ททท.) ส านักงานกระบ่ี และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าผลงานวิจยั         
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มาก าหนดนโยบายและวางแผนทางการตลาดทางการท่องเท่ียวของภาครัฐ ให้สอดคลอ้งกบัพื้นท่ี
และความต้องการของประชาชนและนักท่องเท่ียว เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชนบนฐานวถีิของชุมชนต่อไป 

3) แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้
นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัชุมชน ทั้งด้าน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวฒันธรรม เม่ือน าแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว     
เชิงนิเวศโดยชุมชนไปปรับใชใ้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา คือ หมู่ท่ี 5 บา้นควนโอ ต าบลอ่าลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร   

1) ชุมชน ได้แก่ ผูน้  าชุมชน ประชาชน ครู และเยาวชน ท่ีอาศยัในหมู่บ้านควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

2) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวภายในจงัหวดักระบ่ี 
3) หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวภายในจงัหวดักระบ่ี 
4) นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก 

จงัหวดักระบ่ี 
 

1.5.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
1) แนวคิดทางดา้นท่องเท่ียว ครอบคลุมเน้ือหาดา้นนิยามการท่องเท่ียว ความส าคญั   

และผลกระทบของการท่องเท่ียว องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว การตรวจสอบทรัพยากรและการ
ประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียว ขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเท่ียว  

2) แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ครอบคลุมเน้ือหาดา้นความเป็นมาของการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3) แนวคิดด้านชุมชนกับการท่องเท่ียว ครอบคลุมเน้ือหาด้านการท่องเท่ียว           
โดยชุมชน การอนุรักษท์รัพยากรของชุมน การจดัการทรัพยากรของชุมชน การมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน และเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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5) ขอ้มูลเฉพาะพื้นท่ีการศึกษา ทั้งทางกายภาพ สังคมและวฒันธรรม ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว และเศรษฐกิจ 

6) เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา  
ผูว้จิยัท าการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

1) ชุมชน คือ หมู่ท่ี 5 บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอยู่ในชุมชน หมู่ท่ี 5 

บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี และน ามาปรับใช้เป็นทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

3) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน คือ ความพร้อมทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของชุมชนหมู่บา้นควนโอ โดยประเมินศกัยภาพจากองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น 
คือ ดา้นพื้นท่ี ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่
การก าหนดทิศทางในการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และรูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเท่ียว
ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

4) เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายของคนในชุมชน
หมู่บา้นควนโอ เพื่อเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมระหว่างกนั และเกิดการ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ 

5) การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน คือ การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนหมู่บา้นควนโอ โดยยึดหลกัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
ของการพัฒนา ผ่านกระบวรการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ค านึงถึงศักยภาพของขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรของชุมชน  
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1.7 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของชุมชน
หมู่บ้านควนโอ  

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น 
1) ดา้นพื้นท่ี 
2) ดา้นการจดัการ 
3) ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ 
4) ดา้นการมีส่วนร่วม 

 

แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 
เชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ  

ต าบลอ่าวลกึน้อย  
อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

นโยบายการท่องเที่ยวที่เกีย่วข้องกบัชุมชน
หมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย  

อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน
หมู่บ้านควนโอ 

1) เครือข่ายในระดบัชุมชน 

2) เครือข่ายระดบัภายนอกชุมชน 



 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาแนวทางการการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล
อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดดา้นการท่องเท่ียว 
2.1.1 นิยามการท่องเท่ียว 
2.1.2 ความส าคญัและผลกระทบของการท่องเท่ียว 
2.1.3 องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว 
2.1.4 การตรวจสอบและการประเมินศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
2.1.5 ขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเท่ียว 

2.2 แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2.2.1 ความเป็นมาของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2.2.2 การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2.2.3 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.3 แนวคิดดา้นชุมชนกบัการท่องเท่ียว 
2.3.1 การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2.3.2 การอนุรักษท์รัพยากรของชุมน 
2.3.3 การจดัการทรัพยากรของชุมชน 
2.3.4 การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2.3.5 เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2.4 ขอ้มูลเฉพาะพื้นท่ีการวิจยั 
2.4.1 กายภาพ 
2.4.2 สังคมและวฒันธรรม 
2.4.3 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
2.4.4 เศรษฐกิจ 
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2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคดิด้านการท่องเทีย่ว 
 

2.1.1 นิยามการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียว ถือเป็นกิจกรรมนนัทนาการรูปแบบหน่ึง (กมลพร อศัวมงคลสวา่ง, 2552: 7) 

ท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัไปยงัแหล่งท่องเท่ียวดว้ยความสมคัรใจ และเป็นการเดินทาง
เพียงชัว่คราว มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได ้โดยการเยือนแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
นั้น จะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวแต่ละบุคคลท่ีมีความสนใจ และวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกนั เป็นตวักระตุน้ (จิราวดี อ่อนวงศ์, 2539: 10) ให้เกิดการเดินทาง เช่น เพื่อหาประสบการณ์ 
เพื่อผอ่นคลาย และยงัรวมถึงผูท่ี้เดินทางเพื่อการประชุม หรือเพื่อการศึกษาดว้ย และเป็นกิจกรรมท่ี
ท าให้รู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจ าวนั (ศุภสุตา สิกขฤทธ์ิ, 2552: 20) และการ
ท่องเท่ียวยงัเป็นกิจกรรมหน่ึง ท่ีหมายรวมถึงผูใ้ห้บริการธุรกิจการท่องเท่ียวดว้ย โดยการท่องเท่ียว
นั้นจะมีวิวฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัดงักล่าวดว้ย เดิมการท่องเท่ียวเป็น
การพกัผ่อนให้เพียงพอเพื่อท่ีจะท างานต่อได ้แต่ในปัจจุบนัเป็นการท างานเพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอ
ต่อการใชจ่้ายในการท่องเท่ียว (ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู, 2547: 19-20) 

นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแลว้นั้น 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัส่งผลให้เกิดความส าคัญและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 
วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ทั้งดา้นบวกและด้านลบไม่ว่าต่อบุคคล ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ จนถึง
ระดบัโลกในหลายดา้น เช่น ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ 
ดงันั้น การพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวในแต่ละระดบั ตอ้งค านึงถึงความส าคญัและผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้ นๆ โดยส่งเสริมการเพิ่มผลกระทบด้านบวกและลด
ผลกระทบดา้นลบใหล้ดนอ้ยท่ีสุด หรือมิใหเ้กิดเลย การรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอาจมี
อิทธิพลโดยตรง หรือโดยออ้มต่อการสนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียว (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และ
คณะ, 2553: 262)  

 
2.1.2 ความส าคัญ และผลกระทบของการท่องเทีย่ว 
หากผูมี้ส่วนเก่ียวของทางการท่องเท่ียว อาทิ เจา้ของทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองคก์รอิสระ ไดท้ราบและรับรู้ถึงผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้น
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ลบของการท่องเท่ียวแลว้ จะส่งผลให้การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวของแต่ละระดบันั้น 
มีทิศทางท่ีสมดุล และเกิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพึงพอใจระหวา่งเจา้บา้นกบั
ผูม้าเยอืนดว้ย โดยสามารถแยกผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบตามตารางท่ี 2.1 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2.1  ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบของการท่องเท่ียว 
 

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
1) ดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทในการ
กระตุน้ใหเ้กิดการผลิต มีผลต่อเศรษฐกิจทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ก่อเกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพใหแ้ก่คนในสังคม ก่อใหเ้กิดการกระจาย
รายได ้การลงทุนสู่ภูมิภาค สร้างเงินตราเขา้
ประเทศอยา่งมหาศาล และเกิดความเสถียรภาพใน
ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศดว้ย  

 
 
 

2) ดา้นสังคมและวฒันธรรม ท าให้เกิดการจา้งงาน
และความเจริญสู่ทอ้งถ่ิน ยกระดบัคุณภาพชีวิต
ให้ดีข้ึน เน่ืองจากความพร้อมของส่ิงอ านวย
ความสะดวกทั้ งระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และสวัสดิการทางสังคมท่ี
เพิ่มข้ึน และยงัเพิ่มโอกาสทางการศึกษา(Maria 
Ana Borges, Giulia Carbone, Robyn Bushel and 
Tilman Jaeger, 2011: 7-10) จึ ง ช่ ว ย ล ด ค ว า ม
เหล่ือมล ้ าทางสังคม และปัญหาการอพยพยา้ย
ถิ ่น ข อ ง ช ุม ช นท อ้ ง ถิ ่น  แ ล ะ ย งั เ ก ิด เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการ
ตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม 
รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่

1) ด้านกายภาพ หากทรัพยากรการท่องเท่ียว      
มีการพัฒนาจนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับแลว้ ยอ่มน ามาซ่ึงผลกระทบทางกายภาพ
มากท่ีสุด เช่น ปัญหามลพิษ การก่อสร้างท่ี
ท าลายทศันียภาพหรือภูมิทศัน์ของพื้นท่ี เกิดการ
ลดคุณค่าของสถานท่ีนั้น (อนุชา เล็กสกุลดิลก, 
2542: 63) การรุกล ้ าพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีป่า
สงวน จนน าไปสู่ปัญหาด้านความเส่ือมโทรม
เ กิดความเ สียสมดุลของระบบนิเวศ และ
ส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีไป  
2) ดา้นเศรษฐกิจ เม่ือบุคคลมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
จากอตัราค่าจา้งสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตจึงสูงข้ึน
ตาม ส่งผลให้ค่าครองชีพและราคาสินค้าใน
ทอ้งตลาดเพิ่มสูงข้ึนตาม ซ่ึงเป็นไปตามกลไก
ของกฎอุปสงคแ์ละอุปทาน และเกิดการเก็งก าไร 
แย่งชิงปัจจัยการผลิต อาทิ ท่ีดินมีมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึน การแย่งงานของแรงงานนอกพื้นท่ี (ม่ิง
สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2553: 264) หากแหล่ง
ท่องเท่ียวใดมีค่าครองชีพสูง และตน้ทุนการผลิต
ท่ีสูง แต่เกิดการสวนทางกบัคุณภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีลดลง จะมีผลต่อจ านวนปริมาณ และ
ระยะเวลาของผูม้าเยือนให้มีจ านวนลดลง (สุขุม 
ภู่ทอง และคณะ, 2539: 42) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
3) ด้านบุคคล ท าให้มนุษยไ์ด้เปิดประสบการณ์
และความ เข้ า ใจ ร่ วมกั บท้ อง ถ่ิ น  ในด้ าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
เทคโนโลยี อนัส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งมนุษยชาติ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (พจนา สวนศรี, 
2546) 
4) ด้านการเมือง การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยใหเ้กิดสันติภาพ ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
ประเทศ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดบัโลก ก่อให้เกิดองคก์รและหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีใหก้ารส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว  

3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม การท่องเท่ียว มีผล 
กระทบโดยตรงต่อประชาชนในทอ้งถ่ินเกิดการ
เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต และความเป็นเอกลกัษณ์
ดั้งเดิมของชุมชน มีการรับวฒันธรรมใหม่ๆ จาก
บุคคลภายนอกท่ี เข้ามา เยือน และเกิดการ
บิดเบือนขนบธรรมเนียม ประเพณี และเทศกาล
โดยเนน้การจดัแสดงมากกวา่พิธีกรรมท่ีสืบทอด
กนัมา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้
มาเยอืน นอกจากนั้นอาชีพเดิมของประชาชนใน
ท้องถ่ินท่ีเคยท าเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบัน
เป ล่ี ย นม าประกอบ อาชี พ เ ป็น ลู กจ้ า ง ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแทน การเปล่ียนแปลง
การท างานนั้น มีผลต่อการยา้ยถ่ินฐาน ท าให้เกิด
ปัญหาทางสังคมตามมา เช่น การลกัทรัพย ์ยาเสพ
ติด  อ าชญากรรม  ก า ร เ อ า รั ด เ อ า เป รี ย บ
นกัท่องเท่ียว โสเภณี โรคระบาด เป็นตน้  

 
ดงันั้น การบริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่มองแต่ภาพดา้นบวกเป็นส าคญั แต่

ควรมองถึงผลกระทบทางดา้นลบควบคู่ไปดว้ย เพื่อหาแนวทางรองรับกบัปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต ทั้งดา้นของส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม และเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ี
น าไปสู่การพฒันาชุมชน และผลกระทบของการท่องเท่ียวนั้นมิใช่จะเกิดข้ึนเฉพาะต่อพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว  หรือดา้นอุปทานเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อฝ่ังดา้นอุปสงค์ดว้ย เพราะการท่องเท่ียว จะเกิดข้ึน
ได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้ น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจถึง
องค์ประกอบของการท่องเท่ียวด้วย เพราะเป็นการน าองค์ประกอบด้านอุปสงค์และอุปทานมา
สนับสนุนกนั เพื่อส่งผลให้เกิดการกระตุน้ และการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียว และเกิดความ
สมดุลต่ออุปทานดว้ย จึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ าหนดองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวท่ีกล่าวถึง
ทั้งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยผูว้จิยัสรุปไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2.1.3 ดงัน้ี 
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2.1.3 องค์ประกอบทางการท่องเทีย่ว 
อนุชา เล็กสกุลดิลก (2542: 3-1-3-4) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวไว ้3 ประเภท 

คือ 
1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของการเดินทาง       

เพราะเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
2) ตลาดการท่องเท่ียว คือ ความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว และหมายรวมถึง การเผยแพร่ การให้ขอ้มูลข่าวสาร และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็น
กระบวนการทางการตลาดอีกดว้ย เช่น การประชาสัมพนัธ์ แผ่นปลิว หรือกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด เป็นตน้ เพื่อเชิญชวน กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวของตน 

3) บริการการท่องเท่ียว ท่ีเป็นรูปแบบการบริการและเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การคมนาคมขนส่งพื้นฐาน     
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวให้สามารถเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวไดส้ะดวกมากข้ึน และธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจท่ีพกัแรม ซ่ึงรวมถึงการบริการ
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ภายในท่ีพกัแรมดว้ย ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขายของท่ีระลึก         
ธุรกิจบริการน าเท่ียว ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียว (Tourist Activities) 
และกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) นั้ น ได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญใน
ปัจจุบนัเพราะเป็นการส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสไดร่้วมท ากิจกรรมกบัชุมชนและแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ระหวา่งเจา้บา้นกบัผูม้าเยือนผา่นกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ การบริการยงัรวมถึง
การให้ขอ้มูลข่าวสาร และแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย รวมทั้ง
ยงัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวดว้ย เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย ์สถานีบริการน ้ ามนั ห้อง
สุขา และการรักษาความปลอดภยั โดยมีหน่วยงานพิเศษท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดูแลนกัท่องเท่ียว  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 28-29) ท่ีกล่าววา่ องคป์ระกอบของทรัพยากร   
การท่องเท่ียวควรมีองคป์ระกอบหลกัอยา่งนอ้ย 3 อยา่ง หรือ 3A’s คือ  

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจ (Attraction)  
2) ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีเส้นทางขนส่งเขา้ถึง (Accessibility)  
3) ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)  

จากองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวดงักล่าวนั้น สามารถจ าแนกประเภทขององคป์ระกอบ
ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว หรือส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดของ
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การท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2551: 19) ไดแ้บ่ง
ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ทั้ งท่ีมีสภาพดั้ งเดิมปราศจากการ
ดดัแปลง หรือมีการดดัแปลงปรุงแต่ง หรือท่ีมีการดดัแปลงก่อสร้างเพิ่มเติม  

2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม  

นอกจากทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้ ง 3 ประเภทน้ีแล้ว ยงัมีนักวิชาการหลายท่านได้จัด
ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวเพิ่มเติม จึงอาจสรุปไดด้งัน้ี ทรัพยากรเหตุการณ์ส าคญั ทรัพยากร
กิจกรรม ทรัพยากรบริการ (สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม, 2545 อา้งถึงใน 
ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 2551: 70-71) ทรัพยากรท่ีไดมี้การจดัสร้างข้ึน (พระราชบญัญติันโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ.2551, 2551: 21) ทรัพยากรนนัทนาการ ทรัพยากรบนัเทิง (ปรีชา แดงโรจน์, 
2544: 229-230; สมชาย เล้ียงพรพรรณ, 2547: 15; Goeldner and Ritchie, 2009: 214) รวมถึง
ทรัพยากรบุคลากรทางการท่องเท่ียวดว้ย (ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2551)  

ดงันั้น จึงอาจสามารถจดัหมวดหมู่ทรัพยากรการท่องเท่ียวดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ออกเป็น 2 
หมวดใหญ่ คือ 

1) หมวดทรัพยากรท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ถ ้ า ชายหาด สัตวป่์า ทิวทศัน์ 
รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Weaver & Lawton, 2010: 115-132) เช่น สุริยุปราคา พระ
อาทิตยเ์ท่ียงคืน เป็นตน้  

2) หมวดทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
พิพิธภัณฑ์ คู เมือง ก าแพง ภู มิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี กิจกรรม กีฬา บันเทิง สวนสนุก 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ (จีรพร ศรีวฒันานุกูลกิจ, 2544: 9-10; ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2551; วรรณา 
วงษว์านิช, 58-61) 

นอกจากนั้น Dwyer and Kim (2003: 377) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเภทของทรัพยากร
การท่องเท่ียวว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวอาจแบ่งได้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ได้แบ่งตามธรรมชาติ 
ประวติัศาสตร์ หรือวฒันธรรม แต่เป็นการก าหนดประเภททรัพยากรท่ีมองในภาพของทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตกทอดมา ท่ีหมายรวมถึงทรัพยากรทั้งธรรมชาติ และทางประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม โดยมีการตกทอดมาจากอดีตจนมาถึงปัจจุบนั  

จะเห็นได้ว่าทรัพยากรทางการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ นั้ น อาจเกิดจากการเช่ือมโยง
ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวฒันธรรมดว้ย โดยวฒันธรรมเป็นตวัการ อาศยัธรรมชาติเป็น
ตวักลาง ซ่ึงมนุษยเ์ขา้ไปจดัการผา่นกาลเวลาภายใตอิ้ทธิพลของขอ้จ ากดัทางกายภาพ เกิดการรับรู้
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ในเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีและวฒันธรรมนั้น โดยการให้ความหมายจนก่อเกิดคุณค่าของพื้นท่ี จึงเรียก
ผลลพัธ์ของการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมและธรรมชาติน้ีวา่ “ภูมิทศัน์วฒันธรรม” และสามารถ
จ าแนกทรัพยากรของภูมิทศัน์วฒันธรรมออกเป็น 3 ดา้น คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม และทรัพยากรท่ีผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวฒันธรรม ดงันั้น การบริหารจดัการ
ทางการท่องเท่ียว ตอ้งให้ความส าคญักบัภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นอยา่งมาก เพราะการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว หรือการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนได ้จ าตอ้งอาศยัฐานตน้ทุนทางทรัพยากร
เดียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื้นท่ี อนัส่งผลให้เกิดการกระตุน้และตดัสินใจในการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวไปยงัทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นๆ (หทัยา สิริพฒันากุล, 2550; เกรียงไกร เกิด 
ศิริ, 2551: 47; สุดสันต ์สุทธิพิศาล, 2555)  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวและภูมิทัศน์วฒันธรรมจึงมีความส าคัญ เพราะไม่ได้แค่เพียง
ตอบสนองความตอ้งการและความประทบัใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเท่านั้น แต่มีคุณค่า
ในหลายดา้น (วรรณา วงษว์านิช, 2539: 20) ท่ีสามารถสะทอ้นถึงเร่ืองราวความเป็นมา ความเป็นอยู ่
วิถีชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ และพฒันาการของการด ารงอยู่ของกลุ่มชน หรือสังคมนั้น เพราะ      
ภูมิทศัน์วฒันธรรมไม่อาจสามารถสร้างข้ึนมาใหม่หรือทดแทนไดไ้วต่อการถูกท าลายและสูญหาย 
เม่ือสูญหายแลว้ไม่มีทางกลบัมาใหม่ได ้ดงันั้นคุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรมจะมีดว้ยกนัหลายดา้น 
โดยกฎบตัรเบอร่า (The Burra Charter) (The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance, 1999: 12) ไดใ้หแ้นวคิดการใหค้วามส าคญัของวฒันธรรม เพื่อใหรู้้และเขา้ใจถึงคุณค่า
และความส าคญั โดยมีเกณฑใ์นการประเมินคุณค่าของสถานท่ี ดงัน้ี 

1) คุณค่าด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) รับรู้ได้ทางประสาทสัมผสัทั้งท่ีเป็น
สุนทรียภาพท่ีจับต้องได้ (Tangible Aesthetic) และสุนทรียภาพท่ีจับต้องไม่ได้ ( Intangible 
Aesthetic)  

2) คุณค่าด้านประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน (Local Historic Value) สะท้อนให้เห็นถึง
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  

3) คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Value) สะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถใน
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีปัจจยัต่างๆ จ ากดั  

4) คุณค่าดา้นสังคม และจิตวิญญาณ (Social or Spiritual Value) สะทอ้นให้เห็นถึง    
จิตวิญญาณ สังคม วฒันธรรม การเมืองของชุมชน ท่ีส่วนใหญ่ก่อก าเนิดข้ึนจากชาติพนัธ์ุของพื้นท่ี
นั้น  

ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีต้องก าหนดคุณลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงท าให้เห็นถึง
ความส าคญัและคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว และสามารถจดัการและวางแผนทรัพยากรการ
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ท่องเท่ียวได้มากข้ึน (เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ, 2550: 11-14) โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนด 10 
ประการ คือ 

1) กรรมสิทธ์ิ/การถือครอง (Ownership) ถือเป็นคุณลักษณะท่ีส าคญัท่ีต้องน ามา
ค านึงในการจดัการและการวางแผนเพราะหากเป็นกรรมสิทธ์ิหรือถือครองโดยรัฐแลว้ รัฐตอ้งเป็น
ผูส้นับสนุนงบประมาณในการจดัการและวางแผน และต้องมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจและ
ก าหนดนโยบาย โดยการวางแผนนั้นตอ้งค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 
และส่วนใหญ่เนน้การวางแผนระยะยาวมากกวา่การวางแผนระยะสั้น 

2) ทิศทางการด าเนินการ (Orientation) การด าเนินการส่วนใหญ่มกัเก่ียวข้องกับ
ผลตอบแทน หากทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นอุทยานแห่งชาติ รัฐจะด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียม     
ในการเขา้ชมพื้นท่ี เพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรืออาจให้สัมปทานเอกชน     
เขา้ไปด าเนินการแทน 

3) ลกัษณะพื้นท่ีท่องเท่ียว (Special Configuration) ข้ึนกับลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
และลักษณะหรือขนาดของพื้นท่ีนั้น อาจมีการจดัแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนและมีการก าหนดจุด
ท่องเท่ียวท่ีชดัเจน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและจดัการ 

4) ลักษณะความเป็นของแท้/ดั้ งเดิม (Authenticity) ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียว
บางอยา่ง มีการจ าลองให้เหมือนของจริง เพื่อให้นกัท่องเท่ียวชมไดส้ะดวกมาข้ึน แต่การจ าลองความ
เป็นของแทข้ึ้นมานั้น ควรมีการช้ีแจง้เหตุผลให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจวา่อาจจ าลองข้ึนเพื่ออนุรักษแ์ละ
ปกป้องของเดิมใหค้งอยูต่่อไป ซ่ึงนกัท่องเท่ียวอาจมองวา่การสร้างหรือลองเลียนแบบเป็นส่ิงท่ีดี 

5) ความหายากในโลก/ภูมิภาค/ประเทศ (Scarcity: International/Regional/National) 
หากทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นมีเพียงแห่งเดียวหรือจ านวนนอ้ย หายาก ทรัพยากรนั้นจะสามารถ
ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจในการเดินทางมาเยีย่มเยอืนไดม้าก 

6) สถานภาพ (Status) ทรัพยากรการท่องเท่ียวหลกั (Primary Tourism Resources) 
เป็นปัจจยัส าคญัแห่งการดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือน ซ่ึงทรัพยากรหลกัอาจมี
มากกว่าหน่ึงแห่ง และมีส่วนส าคญัท่ีให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ความส าคญักับ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวหลกัเป็นอนัดบัแรก 

7) ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ทรัพยากรการท่องเท่ียวแต่ละ
ประเภทมีความสามารถในการรองรับในแต่ละดา้นแตกต่างกนัและข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีแตกต่าง กนั
ไป ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยากรแตกต่างกนัตามแต่ละเขตพื้นท่ี 
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8) ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (Accessibility) เก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง    
และการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางเขา้ไปเยี่ยมเยือนหรือประกอบกิจกรรม       
ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ  

9) ตลาด (Market) กระแสความตอ้งการท่องเท่ียว ข้ึนอยูก่บัทรัพยากรการท่องเท่ียว
และรสนิยมของนกัท่องเท่ียวของแต่ละแห่ง เพราะทรัพยากรการท่องเท่ียวบางแห่งเป็นทรัพยากร
แบบเฉพาะ และนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

10) ภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์ท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ลว้นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจหรือไม่ตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ดงันั้นภาพลกัษณ์
จึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการดึงดูดนกัท่องเท่ียว จึงควรมีการตรวจสอบภาพลกัษณ์ของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  

จากความส าคญัและคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้น แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตอ้งท าการรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงอยู่และย ัง่ยืน โดยใช้วิธีการ
จดัการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้ม บริบททางสังคมในปัจจุบนัดว้ย โดยจะ
กล่าวเพิ่มเติมไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2.3.2 การอนุรักษท์รัพยากรของชุมน 

 
2.1.4 การตรวจสอบและการประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
การพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืนได้นั้น ต้องเข้าใจขององค์ประกอบของการ

ท่องเท่ียวก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรการท่องเท่ียว เพราะถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด
ของการท่องเท่ียว โดยทรัพยากรการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีมีประเภทและชนิดของทรัพยากร และ
ศกัยภาพไม่เหมือนกนั บางท่ีอาจมีเพียงทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น หรือบางท่ีอาจผสมผสานระหวา่ง
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และบางท่ีอาจมี
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากร หรือบางท่ีอาจถูกบุกรุกและหลงเหลือความเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นท่ีนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นเม่ือประชาชนในท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง หรือผูว้ิจยั มีความประสงค์ท่ีจะออกแบบแนวทาง หรือนโยบายในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึนในพื้นท่ีนั้น จึงควรท าการศึกษาและท าการตรวจสอบทรัพยากร 
พร้อมทั้งประเมินศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวก่อน เพื่อจะไดท้ราบและเขา้ใจในทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีและเป็น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวไดต้รงจุด เหมาะสมกบั
พื้นท่ี และตอบสนองไดต้รงกบัขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว อนัน าไปสู่การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืได ้
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สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (2545 อา้งถึงใน ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 
2551: 70-71) จึงไดใ้หแ้บบการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว ซ่ึงมี 2 ขั้นตอนส าคญัดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเขา้ใจทรัพยากรการท่องเท่ียว วา่เป็นทรัพยากรประเภทใด เป็นทรัพยากร
หลกัท่ีเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียว หรือเป็นทรัพยากรรองหรือทรัพยากรสนับสนุน เพื่อสนับสนุน
ทรัพยากรหลกัในการดึงดูดนักท่องเท่ียว และชนิดของทรัพยากรนั้น เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรวฒันธรรม ทรัพยากรเหตุการณ์ส าคญั ทรัพยากรกิจกรรม หรือทรัพยากรบริการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยการเขียนรายงานทรัพยากรท่ีเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว โดยมีรายการ ดงัน้ี 

1) รายการทรัพยากรท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
กิจกรรมและบริการ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีพื้นท่ีจดัข้ึน 

2) รายการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ความเป็นมา ความส าคญั และลกัษณะของ
ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทรัพยากรบนพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อการดึงดูดใจของ
นกัท่องเท่ียว 

3) รายการทรัพยากรวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความโดดเด่น และส่ิงดึงดูดใจบนพื้นท่ี 
4) รายการทรัพยากรเหตุการณ์ส าคัญ ได้แก่ สาเหตุของความโดดเด่น ความ

ไดเ้ปรียบ และจ านวนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์บนพื้นท่ี 
5) รายการทรัพยากรกิจกรรม ไดแ้ก่ ความโดดเด่น และส่ิงดึงดูดใจบนพื้นท่ี 
6) รายการทรัพยากรบริการ รวมถึงดา้นท่ีพกัแรมและดา้นร้านอาหาร ไดแ้ก่ ช่ือและ

ประเภทของบริการ ท าเลท่ีตั้ง ระยะเวลาในการให้บริการ อตัราค่าบริการ จ านวนและปริมาณท่ี
สามารถใหบ้ริการ ประเภทของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 

7) การเก็บขอ้มูลทรัพยากรและการบริการตอ้นรับ โดยการใชแ้ผนท่ีแสดงท่ีตั้งทาง
กายภาพของทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม โดยก าหนดจุดท่ีจะพบทรัพยากร
กิจกรรมและบริการต่างๆ และท าการเก็บข้อมูลรายละเอียดให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่ละแห่งนั้นมีขอ้มูลพื้นฐานในการให้บริการนักท่องเท่ียว อาทิ แผ่นพบั แผนท่ี หรือ
บุคลากรทางการท่องเท่ียวท่ีคอยใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวหรือไม่ 

เม่ือท าการเขียนรายงานทรัพยากรท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแลว้นั้น จะตอ้งท าการประเมิน
ทรัพยากรในรายการดงัต่อไปน้ี 

1) คุณภาพทรัพยากร ไดแ้ก่ จุดแข็งและจุดอ่อน ความสม ่าเสมอของการดูแลรักษา
และความสามารถในการปรับปรุงและการพฒันาทรัพยากร 
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2) ความโดดเด่นของทรัพยากร ไดแ้ก่ สาเหตุ และองคป์ระกอบของความโดดเด่นท่ี
แตกต่างจากท่ีอ่ืน และสามารถสะทอ้นถึงเร่ืองราวและความภาคภูมิใจของสถานท่ีนั้นๆ 

3) อ านาจในการดึงดูดนักท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันากิจกรรม
และแหล่งท่องเท่ียวนั้นให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจแก่นักท่องเท่ียวในปัจจุบนั มีการวดัและ
ประเมินระดบัการใชเ้พื่อทราบถึงแนวโนม้ความตอ้งการในการท่องเท่ียวในอนาคต  

4) ฐานขอ้มูลของทรัพยากรการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความส าคญัและองคป์ระกอบของ
คุณค่า ต่อแหล่งท่องเท่ียว ประเภทของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมในพื้นท่ีนั้น และการพฒันา
เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างคุณค่าในอนาคตให้ส าคญัยิ่งข้ึน โดยค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคต่อ
การพฒันาท่องเท่ียวในอนาคตดว้ย 

National Park Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้แบบส ารวจภูมิทศัน์วฒันธรรม ทั้งท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อใชศึ้กษาและตรวจสอบทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะ
ของภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความส าคัญและคุณค่าของพื้นท่ีนั้ นๆ ซ่ึงแต่ละ
องค์ประกอบของภูมิทัศน์นั้ นอาจมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ดังนั้ น การส ารวจภูมิทัศน์
วฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้ทราบและเกิดความเขา้ใจถึงภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื้นท่ี 
และสามารถน าไปประเมินศกัยภาพของพื้นท่ี ก่อนท าการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน ให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพฒันาในล าดบัต่อไป (Page, Gibert and Dolan, 
1998: 7-11) ดงัน้ี 

1) ระบบธรรมชาติและภูมิประเทศ (Natural Systems and Features) 
2) การจดัระเบียบทางพื้นท่ี (Spatial Organization) 
3) การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี (Land Use) 
4) ประเพณีและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน (Cultural Traditions) 
5) การจดัการกลุ่ม (Cluster Arrangement) 
6) การเดินทาง การเขา้ถึง และการหมุนเวยีนภายในพื้นท่ี (Circulation) 
7) ลกัษณะภูมิประเทศ (Topography) 
8) พืชพรรณในพื้นท่ี (Vegetation) 
9) โครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม (Buildings and Structures) 
10) ทศันียภาพ (Views and Vistas) 
11) การจดัสรรน ้า (Constructed Water Features) 
12) องคป์ระกอบท่ีมีขนาดเล็ก (Small-Scale Features) 
13) โบราณสถาน (Archeological Sites) 
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ดงันั้น การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเท่ียวจะท าให้ทราบถึงศกัยภาพของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวดว้ย ซ่ึงบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 161-163) ไดก้ล่าวถึง เกณฑก์ารประเมินศกัยภาพความ
พร้อมของแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้
สามารถดึงดูดใจแก่นกัท่องเท่ียวได ้โดยประเมินความพร้อม 4 ดา้น คือ ความพร้อมดา้นทรัพยากร
การท่องเท่ียว ความพร้อมดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรท่องเท่ียว ความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว และความพร้อมดา้นการบริการท่องเท่ียว โดยตอ้งค านึงและพิจารณาวา่ชุมชนมี
ความพร้อมในการรองรับในแต่ละดา้นนั้นมากน้อยเพียงใด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวแก่
นกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นการท าลายทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนให้
เ ส่ือมลง อีกทั้ งย ัง เ ป็นการสนับสนุนการท่องเ ท่ียวของชุมชนท้อง ถ่ินให้ เ กิดความเป็น
มาตรฐานสากลไดอี้กดว้ย 

อนุชา เล็กสกุลดิลก (2542: 3-12, 3-14) ไดท้  าการศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ เพื่อคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเบ้ืองตน้ จึงไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการประเมิน ดงัน้ี 

1) ศกัยภาพของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากชนิดของแหล่งท่องเท่ียว ว่า
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีสภาพดั้งเดิม หรือถูกดดัแปลง หรือสร้างข้ึนใหม่ และพื้นท่ีมีค่า
ต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้อยลงตามล าดับ และพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม ท่ีมีความส าคญัและความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทั้งทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีผสมผสาน และล าดบั
ความโดดเด่นดา้นศกัยภาพหรือความดึงดูดใจมากนอ้ยตามล าดบั 

2) ศกัยภาพของการจดัการ พิจารณาจากสภาพการจดัการในปัจจุบนัทั้งเร่ืองของ
รูปแบบการจดัส่ือความหมายของการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากการ
จดัการป้องกนัและรักษาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว โดยมีมาตรการควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งมาตรการควบคุมจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพิจารณาถึงองคก์รในการจดัการท่ีให้ความส าคญัของการร่วมมือ และระดบัของ
การมีส่วนร่วมในการควบคุมการท่องเท่ียวของชุมชน 

ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว (2548: 2-3) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชอ้งคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เป็นตวัก าหนดเกณฑม์าตรฐาน ดงัน้ี 

1) ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด     
ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรจะเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีสามารถก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้
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และสัมผสักบัระบบนิเวศ อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้
ลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ โดยมีดชันีมาตรฐานคุณภาพ 4 ดชันี ไดแ้ก่ 

(1) แหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดดา้นการท่องเท่ียวและเรียนรู้ 
(2) มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 
(3) แหล่งธรรมชาติมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(4) ความปลอดภยัของแหล่งธรรมชาติในการท่องเท่ียว 

2) การจดัการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ประกอบดว้ย
ดชันีมาตรฐานคุณภาพ 4 ดชันี ไดแ้ก่  

(1) การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของตวัแหล่งท่องเท่ียว 
(2) การจดัการดา้นบริการนกัท่องเท่ียว  
(3) การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(4) การจดัการด้านการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอนั

เน่ืองมากจากการท่องเท่ียว 
3) การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึก ตอ้งประกอบดว้ยดชันีมาตรฐาน

คุณภาพ 4 ดชันี ไดแ้ก่  
(1) มีศูนยบ์ริการท่ีใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
(2) มีการให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวในดา้นการประหยดัพลงังานและการก าจดั

ของเสียอยา่งถูกวธีิ 
(3) มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กับ

พนกังานน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวและชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี 
(4) มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ให้บริการดา้นความรู้

แก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว และชุมชน 
4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว ตอ้งเปิดโอกาสให้ชุมชน

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์
จากการท่องเท่ียวทั้ งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงจะท าให้ชุมชนท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ เป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 
องคป์ระกอบน้ี ประกอบดว้ย 2 ดชันี ไดแ้ก่  

(1) ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
(2) ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
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วิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธัมมะ (2546: 1-5-1-6) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวของพื้นท่ี โดยใชปั้จจยัดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพื้นท่ี คือ ความสวยงาม ความโดดเด่น 
ระดบัความสูง ภูมิอากาศ วฒันธรรมชุมชน และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินและสินคา้ท่ีระลึก 

2) ปัจจยัด้านการเข้าถึงพื้นท่ี คือ ระยะทางจากตวัเมือง ระยะทางจากทางหลวง
แผ่นดินหรือทางหลวงจงัหวดั สภาพเส้นทาง ความพร้อมของการขนส่งสาธารณะ และความต่าง
ระดบัของเส้นทาง 

3) ปัจจัยด้านระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกของพื้นท่ี  มี  3 
องคป์ระกอบ คือ ความพร้อมในดา้นท่ีพกั ความพร้อมในดา้นระบบสาธารณูปโภค และความพร้อม
ในดา้นการบริการ อาหาร และเคร่ืองด่ืม 

4) ปัจจยัดา้นความเช่ือมโยงกบัตลาดการท่องเท่ียวภายนอก คือ ความเป็นไปไดข้อง
ธุรกิจน าเท่ียว เครือข่ายของแหล่งท่องเท่ียว และการประชาสัมพนัธ์ของพื้นท่ีโครงการ 

5) ปัจจยัดา้นความสนใจของนกัท่องเท่ียว คือ ปริมาณนกัท่องเท่ียวต่อพื้นท่ี ความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และล าดบัความสนใจของนกัท่องเท่ียว 

ธรรมศักด์ิ โรจนสุนทร (2542: 43-44) ได้ก าหนดปัจจัยบ่งช้ีทางศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1) ปัจจยัจูงใจหลกัของการท่องเท่ียว พิจารณาจากสถานท่ีตั้ง และลกัษณะของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวหลายๆ ดา้น เช่น ความตอ้งการในดา้นความสงบใน
การพกัผอ่น ความสนุกสนาน การหาประสบการณ์ ซ่ึงปัจจยัจูงใจหลกัแบ่งได ้3 ชนิด ไดแ้ก่ ปัจจยั
จูงใจดา้นธรรมชาติ ปัจจยัจูงในดา้นประวติัศาสตร์และศาสนา และปัจจยัจูงใจทางดา้นกิจกรรมท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 

2) ปัจจยัประกอบ ไดแ้ก่ คุณค่าดึงดูดใจจากสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม การเมือง และภยัธรรมชาติ 

3) ปัจจยัสนบัสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านจ าหน่าย
ของท่ีระลึก การส่ือความหมาย ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

4) ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ 
และบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า ประปา การระบายน ้ า การก าจดัขยะ ตลอดจนระบบการส่ือสาร
โทรคมนาคม 
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นิรันดร์ บุญเนตร (2547: 42-96) ไดน้ าเสนอแนวทางการศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัน้ี 

1) ความพร้อมดา้นบริบทนิเวศ และกายภาพของชุมชน ค านึงถึงระบบนิเวศวิทยา
ของชุมชน สภาพการตั้งบา้นเรือน และทศันียภาพ การเดินทาง ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ น ้ า ดิน 
สัตวป่์า พรรณไม ้ประวติัศาสตร์ ประเพณี ความเช่ือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

2) ความพร้อมด้านการจัดการ ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การแบ่งพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ พื้นท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีป่าใชส้อย 
พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์การดูแลพื้นท่ีป่า และสัตวป่์า การจดัการส่ิงปฏิกลูและขยะในชุมชน 

3) ความพร้อมด้านกิจกรรม ค านึงถึงความพร้อมของบุคลากรในการจัดการ            
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตอ้งสอดคลอ้งกนั      
การส่งเสริมกลุ่มกิจกรรมของชาวบา้นเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4) ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วม ค านึงถึงความตระหนักของผูน้ าชุมชนในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม การให้โอกาสแก่ผูน้ าชุมชนด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศด้วยตนเอง การบริหารจดัการการแบ่งความรับผิดชอบเพื่อพฒันาพื้นท่ี ทกัษะและความ
ช านาญของบุคลากรในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  

น าชยั ทนุผล และคณะ (2543) กล่าวถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดงัน้ี 

1) ศกัยภาพทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจกสภาพทรัพยากรท่ีความเหมาะสม 
มีลกัษณะเฉพาะและคงลกัษณะพื้นถ่ินโดยเนน้ความส าคญัของระบบนิเวศหรือวฒันธรรมพื้นท่ี 

(1) ชนิดของแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากสภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว
หรือองค์ประกอบหลักภายในแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความเป็นสภาพธรรมชาติดั้ งเดิมหรือถูก
ดดัแปลง ตกแต่งเป็นบางส่วนแต่ยงัคงสภาพเดิมไวเ้ป็นหลกั หรือเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีสร้างข้ึนโดย
การผสมผสาน จ าลอง หรือตกแต่งใหม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี หรือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
สร้างแบบธรรมชาติมีค่าต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากนอ้ยตามล าดบั 

(2) องค์ประกอบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ พิจารณาจาก ความส าคญัของระบบนิเวศ 
ความสมบูรณ์ความหลากหลาย ลกัษณะท่ีหายาก และความสัมพนัธ์ท่ีเป็นระบบพื้นท่ี ความโดดเด่น
ดา้นกายภาพ คือมีความโดดเด่นมากหรือมีความโดดเด่นลดลงตามล าดบั สภาพท่ีมีความสวยงาม
ของธรรมชาติ มีความดึงดูดใจมากนอ้ยแค่ไหน รวมถึงความเหมาะสมในการจดักิจกรรมเชิงนิเวศวา่
มีอย่างไร องค์ประกอบทางดา้นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีผสมผสานหรือเพิ่มความ
ดึงดูดใจมากนอ้ยเพียงไร 
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2) ศกัยภาพของการจดัการ พิจารณาจากสภาพการจดัการในปัจจุบนั โดยการจดัการ
ท่ีอยู่ในกรอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน การพิจารณาการจดัการน้ี จะบ่งช้ีถึง
โอกาสในการเพิ่มศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวใหสู้งข้ึนได ้ประกอบดว้ย  

(1) มีการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจดัการท่ีส าคญัจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั สร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว และพิจารณาจากรูปแบบ
การจัดส่ือความหมาย กิจกรรมด้านการศึกษา (กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะของการให้
การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว) 

(2) มีการจดัการป้องกนั และรักษาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อป้องกนั
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม โดยมีมาตรฐานการควบคุมดู
และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน น ารายได้มาใช้ในการบ ารุงรักษาแหล่ง
ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ควบคุมจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว 
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหน 

(3) มีองคก์รในการจดัการท่ีใหค้วามส าคญัของการร่วมมือกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การมีส่วนร่วมของชุมชน พิจารณาจากรูปแบบองคก์รในการจดัการเนน้ความเป็นองคก์รประชาชน
หรือรัฐ และ/หรือเอกชน ดูระดบัของการมีส่วนร่วมวา่ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
ท่องเท่ียว ใหค้วามเห็นในการท่องเท่ียวและไดป้ระโยชน์จากการคา้และบริการ 

(4) การจดัการและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงตอ้งจดัการอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้สามารถรองรับการท่องเท่ียวภายใต้ขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม จดัการ
ดา้นการตลาดอยา่งย ัง่ยืน โดยให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และรักษาระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อทรัพยากรท่องเท่ียวและบริการจดัการด้านบริการ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 

ทศันาวลยั อุฑารสกุล (2550: 68) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว  
เชิงนิเวศ ดงัน้ี 

1) ดา้นพื้นท่ี พิจารณาจากโอกาสในการเดินทางไปท่องเท่ียว ความมีช่ือเสียงของ
แหล่งท่องเท่ียว ความสวยงามของเส้นทางจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ หรือถนนสายหลกัเพื่อเขา้สู่
แหล่งท่องเท่ียว ความมีคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ความ
หลากหลายของชนิดพืชและสัตวท่ี์พบในพื้นท่ี 

2) ด้านการจัดการอย่างย ัง่ยืน พิจารณาจากสภาพถนนท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
ระยะทางจากถนนสายหลกัหรือท่ีท าการอุทยาน การจดัการขยะในแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีจอดรถ 



25 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ความ
ปลอดภยัในการท่องเท่ียว และคุณภาพน ้า 

3) ดา้นการศึกษาส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาจากการส่ือในการให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
งานวิจัยและฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม บุคลากรมีความรู้ในดา้นนิเวศวทิยาและส่ิงแวดลอ้ม 

4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พิจารณาจากชุมชนมีรายได้จากกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว และคนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 

อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย ์(2544) ไดก้  าหนดปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นลกัษณะพื้นท่ี พิจารณาจากเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน
และอาจมีส่วนประกอบของวิถีชีวิติหรือวฒันธรรมชุมชน ประวติัศาสตร์ หรือเอกลกัษณ์โดดเด่น
อ่ืนๆ พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ให้แก่นักท่องเท่ียว สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศของพื้นท่ีไม่ถูกรบกวนหรือมีการ
ดดัแปลงโดยฝีมือมนุษยน์อ้ยท่ีสุดยกเวน้ในส่วนท่ีเป็นชุมชน หรือการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของชุมชน และพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีชุมชนจะเขา้ไปดูแลจดัการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
พื้นท่ีตามกฎหมาย 

2) องคป์ระกอบดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว พิจารณาจาก ก าหนด
เขตหรือการให้มีการแบ่งพื้นท่ีในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว ก าหนดให้มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ก าหนดให้มีมาตรการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ก าหนดให้มีระบบการจดัการขยะและการจดัการ
ดา้นมลพิษ ก าหนดใหมี้การวางแผนและออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกบัระบบนิเวศ
ทอ้งถ่ิน และก าหนดใหมี้มาตรการประหยดัพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ 

3) องค์ประกอบด้านกิจกรรม พิจารณาจาก เป็นกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด (กิจกรรมท่ีช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม) 
ก าหนดกฎระเบียบในการควบคุมนักท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้นกัท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีชุมชนทอ้งถ่ินสามารถจดัการและ
ด าเนินการเองได ้มีการก าหนดหรืออกแบบกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสร้างความเพลิดเพลินและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และเป็นกิจกรรมท่ียดึถือความเป็นเอกลกัษณ์หรือลกัษณะโดดเด่น
ของพื้นท่ีเป็นพื้นฐาน  
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4) องค์ประกอบด้านองค์กรชุมชน พิจารณาจากมีการก าหนดกฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบติัส าหรับสมาชิกชุมชนในการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียว มีการสร้างระบบและ
วิธีการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้สมาชิกและชุมชนโดยส่วนร่วมอยา่งเป็นธรรม มี
การสร้างระบบและการคืนผลประโยชน์สู่การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม/วฒันธรรม มีองค์กรชุมชน
รองรับในการด าเนินงานและการจดัการ มีระบบผูน้ าท่ีเขม้แข็ง และเป็นท่ีเช่ือถือของชุมชน มีการ
จดัการระบบและวิธีรักษาความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว มีความรู้และทกัษะในการจดัการและ
แก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและปัญหาอ่ืนๆ จากการท่องเท่ียวได้ ควรมีทกัษะการบริหาร
จดัการเบ้ืองตน้ เช่น ติดต่อประสานงาน จดัระบบน าเท่ียว การจดัการดา้นการตลาด การบญัชีและ
การเงิน มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียว มีความรู้ ความเขา้ใจในการเป็น
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินหรือนักส่ือความหมายได้เป็นอย่างดี ก าหนดมาตรฐานในการให้บริการ (ความ
สะอาด ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ฯลฯ) ควรมีทกัษะดา้นการบริการ เช่น วิธีการตอ้นรับ การ
บริการด้านท่ีพกั อาหารและอ่ืนๆ มีขีดความสามารถในการติดต่อหรือแสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว มีความสามารถในการระดมทุนจากสมาชิกชุมชนเพื่อการด าเนินงาน
เบ้ืองตน้เพียงพอ และควรมีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศพอสมควร 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การท าความเขา้ใจ ตรวจสอบและประเมินศกัยภาพของทรัพยากร   
การท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวของพื้นท่ี ช่วยให้ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น หรือนกัวิจยัได้รู้และเขา้ใจในคุณค่าและความพร้อมของพื้นท่ี ทั้ง
ทรัพยากรการท่องเท่ียว และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตน รวมถึงศกัยภาพของบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีนั้นดว้ย เพื่อน ามาก าหนดทิศทางในการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
และรูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ    
ว่ามีความพร้อมหรือจุดขายท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวดา้นใด เพื่อดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียว
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน อนัน าไปสู่การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ย ัง่ยืน และสามารถทราบได้ว่าพื้นท่ีใดบ้างท่ีควรได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง หรือ
เปล่ียนแปลง เพราะพื้นท่ีนั้นอาจมีความอ่อนไหวท่ีแตกต่างกนั และอาจเกิดผลกกระทบจากการเกิด
การท่องเท่ียวไดง่้าย ซ่ึงการตรวจสอบและการประเมินศกัยภาพของการท่องเท่ียวนั้นจ าเป็นตอ้ง
ทราบถึงขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวดว้ย 
 

2.1.5 ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเทีย่ว 
องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) (1977 อา้งถึงใน นพวชัร์ แดง

สระน้อย, 2551: 21) กล่าวว่า “ขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) คือ จ านวนคนสูงสุด
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ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวในเวลาเดียวกนัท่ีจะไม่ท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นเส่ือมโทรมทั้ง
ดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว”  

ซ่ึงการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น           
มีส่วนช่วยในการวางแผนและจดัการแหล่งท่องเท่ียว เพื่อก าหนดระดบัการอนุรักษ์ และพฒันา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวนั้น แต่การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของ
แต่ละแหล่งท่องเท่ียวนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน เพราะข้ึนอยู่กับประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวของพื้นท่ี จึงท าให้การก าหนดระดบัการอนุรักษแ์ละพฒันายอ่มแตกต่างกนัดว้ย และการ
ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวยงัช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างความพึง
พอใจในการให้บริการท่ีมีคุณภาพของประชาชนในชุมชน และความพึงพอใจของผูม้าเยือนในการ
รับบริการท่ีมีคุณภาพเช่นเดียวกนั และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดด้วย (ศูนยเ์พื่อการวาง
แผนการท่องเท่ียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (Asia Center for Tourism Planning 
and Poverty Reduction, 2549: 100-101)  

เม่ือมีการจดัการการท่องเท่ียวท่ีดีแลว้นั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สังคมมากเกินไป และท าใหก้ารท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีคงอยูต่่อไปได ้ดงันั้น การจดัการท่ีดีท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวดว้ย 
โดยโครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสถาบนัด ารงราชานุ
ภาพ (2541: 6-7) รวมทั้ง ทววีงค ์ศรีบุรี (2549ข: 5-4) Shelby และ Thomas (1986: 19-21) ไดก้  าหนด
ปัจจยัท่ีควรค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ขีดจ ากดัทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม คือ การท่ีจ านวนคนท่ีมากท่ีสุดท่ีสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวได ้โดยไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามธรรมชาติ และท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน รวมถึงระดบัความอ่ิมตวัของส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ี ยงัคงรักษาสมดุลระหว่างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพกบัประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ี
ยอมรับได ้และยงัไม่เป็นการท าใหร้ะบบนิเวศนั้นดอ้ยค่าหรือเส่ือมลง 

2) ขีดจ ากัดทางการตลาด คือ ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวปริมาณ
สูงสุด ท่ีจะไม่ท าให้ความสนุกสนานและความประทบัใจของนกัท่องเท่ียวจางหายไป เม่ือเกิดการ
ขยายตวัของการท่องเท่ียว และไม่ไปขดัขวางความสามารถของแหล่งท่องเท่ียวในการให้ประสบการณ์
ท่ีมีคุณภาพแก่นกัท่องเท่ียว 

3) ขีดจ ากดัของสังคม คือ ขีดจ ากดัความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว ก่อนท่ี
ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะรู้สึกถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว 
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นอกจากขีดความสามารถในการรองรับดงักล่าวแล้ว Pearce และ Kirk (1986 อา้งถึงใน   
นพวชัร์ แดงสระนอ้ย, 2551: 23-24) ไดเ้พิ่มหลกัส าคญัในขีดความสามารถในการรองรับทางเศรษฐกิจ 
คือ ระดบัการพฒันาท่ีระบบเศรษฐกิจด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยไม่เกิดปัญหาความขดัแยง้
ระหวา่งสมาชิกในสังคม และไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการด ารงชีพของประชากร 

จากแนวความคิดด้านการท่องเท่ียวทั้ งหมดนั้ น ทั้ งในเร่ืองของนิยามการท่องเท่ียว 
ความส าคญัและผลกระทบของการท่องเท่ียว องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียว 
การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเท่ียว การประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียว และขีดความสามารถ
ในการรองรับทางการท่องเท่ียวนั้น เป็นฐานรากท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจต่อการท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชน ทั้งดา้นส่ิงแวดล้อม สังคมและวฒันธรรม และเศรษฐกิจ โดยอาศยั  
การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือ และยงัเป็นแนวทางให้เกิดการตระหนกัถึงการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และพฒันาได้อีกด้วย และการพฒันาชุมชนนั้นตอ้งถูกพฒันาอย่างเป็นองค์รวม จึงจ าเป็น 
ตอ้งพิจารณาและเขา้ใจถึงแนวคิดดา้นชุมชนกบัการท่องเท่ียวดว้ย 

 

2.2 แนวคดิด้านการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  
 

2.2.1 ความเป็นมาของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
แนวคิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เป็นผลจากการประชุม “Earth Summit” ท่ีกรุงริโอ เดอ  

จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 และผลจากการประชุมคร้ังน้ี ท าให้ไดแ้ผน 
ปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของประชาคมโลก ในการด าเนินการเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และ Agenda 21 ไดก่้อให้เกิดกระแสท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว 3 ด้าน เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อนุชา เล็กสกุลดิลก,    
2542: 2-1-2-3) คือ 

1) กระแสความตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  
2) กระแสความต้องการของนักท่องเท่ียวในการศึกษาเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
3) กระแสความตอ้งการพฒันาคน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากความตอ้งการทั้ง 3 กระแสน้ี ก่อให้เกิดแนวความคิดของการพฒันาในทางท่ีย ัง่ยืน ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวโดยตรง และต่อระบบการจดัการการพฒันาการท่องเท่ียว รวมทั้ง
ต่อรูปแบบการท่องเท่ียวข้ึน การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นทางสังคม 
วฒันธรรมและวิถีชีวิต โดยการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้น ตอ้งสามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัด้วย โดยมีการปกป้องและสงวน
รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลงั และค านึงถึงผลกระทบและความสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน  เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวควรมีความเขา้ใจในประเพณีท้องถ่ินมากกว่า
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในระยะสั้น ตลอดจนการกระตุน้ให้ชุมชนร่วมมือกนัอนุรักษส่ิ์งท่ีดึงดูดใจ
ของนกัท่องเท่ียว การร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ องคก์รชมชน และชุมชน ในการระดมความคิดเพื่อ
หาแนวทางในการก าหนดรูปแบบมาตรฐานการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน และการจดักิจกรรม
ท่ีน่าสนใจให้เหมาะสมกบัสภาพชุมชน นอกจากนั้น ควรท่ีจะค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
ชุมชนดว้ย รวมทั้งการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ประมาณ เทพสงเคราะห์, 2550: 
10) ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน ามาซ่ึงการจดัระบบการจดัการท่ีกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ (Ecotourism) เพราะเป็นมาตรการหน่ึงของการพฒันาการท่องเท่ียวและการร่วมมืออนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ แต่การท่องเท่ียว  
แบบ Ecotourism นั้น เป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของการจดัการการท่องเท่ียวเท่านั้น และเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ยงัหมายรวมถึง การจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม  และระบบนิเวศดว้ย และการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนนั้น ตอ้งยึดหลกัการพื้นฐานของความ
ย ัง่ยืน ท่ีตอ้งพฒันาให้ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบของทุกส่วนการท่องเท่ียว โดยทุกส่วนตอ้งมุ่งสู่
ความย ัง่ยนื โดยไม่จ  าเพาะแต่การท่องเท่ียวเฉพาะอยา่ง การท่องเท่ียวขนาดเล็ก การท่องเท่ียวราคาแพง
หรือการท่องเท่ียวของกลุ่มตลาดบนเท่านั้น หากยงัรวมถึงการท่องเท่ียวคณะใหญ่ (Mass Market) 
ดว้ย (อนุชา เล็กสกุลดิลก, 2542: 2-12) 

 
2.2.2 การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
โสภารัตน์ จารุสมบติั (2551: 51-53) กล่าววา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การพฒันาในปัจจุบนัท่ี

ไม่ลดความสามารถในการพฒันาในอนาคต ดงันั้น การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเป็นการพฒันาบนพื้นฐาน
ของความเท่าเทียมกนัระหว่างคนต่างรุ่น และความเท่าเทียมของคนในรุ่นเดียวกนั โดยการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ 

1) แนวทางดา้นนิเวศวิทยา การพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัล าดบัสูงกบัคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนน้เร่ืองของความย ัง่ยืนของการท างาน และประสิทธิภาพของระบบนิเวศ 
เพื่อก่อให้เกิดความย ั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว ทั้ ง น้ี เพื่อส่งมอบทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ 
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ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และทุนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตและสินคา้งต่างๆ ให้คนรุ่น
อนาคตไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

2) แนวทางดา้นสังคม การพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของมนุษยไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดบัต่างๆ 
เพื่อมุ่งสู้เป้าหมายท่ีส าคญั คือ การรักษาคุณภาพชีวติของประชากรใหมี้ระดบัสูงข้ึนอยา่งยาวนาว 

3) แนวทางด้านเศรษฐกิจ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
อยา่งย ัง่ยืนยาวนาน บนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไวใ้ชป้ระโยชน์ส าหรับคนรุ่นปัจจุบนั
และรุ่นอนาคต ทั้ งน้ี จ  าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพฒันา
เทคโนโลยท่ีีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

Eber (อา้งถึงใน อนุชา เล็กสกุลดิลก, 2542: 2-10-2-12) กล่าวว่า แนวทางการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน (Sustainable Development) จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง
ฉลาด เพื่อให้ด ารงอยู่ยาวนาน ดงันั้นการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียว ผนวกกบัโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปัจจุบนัและอนาคต โดยด าเนินการภายใตขี้ด
ความสามารถตามธรรมชาติ รวมทั้งขนบธรรมเนียม และรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชน ชุมชน
ตอ้งได้รับส่วนแบ่งท่ียุติธรรมจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียว และเป็นไปตาม
ความประสงค์ของผูค้น และชุมชนท้องถ่ินในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ และการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนนั้น ตอ้งอาศยัหลกัการจดัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยมีองคป์ระกอบ 
10 ประการ คือ  

1) การใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้ทรัพยากร   
ธรรมชาติและวฒันธรรมอย่างพอดีเท่าท่ีจ  าเป็นและประหยดั เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรให้มีการใช ้
ยาวนานข้ึน 

2) การลดการบริโภคและของเสียท่ีเกินความจ าเป็น (Reducing Over Consumption 
and Waste) เป็นการลดการบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้าย
ในการท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

3) การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เ ป็นการรักษาความ
หลากหลายของธรรมชาติและวฒันธรรม ซ่ึงมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว และช่วย
ขยายฐานของการท่องเท่ียว 

4) การรวมการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้อยูใ่นการวางแผน (Integrating Tourism into 
Planning) เป็นการรวมการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบัแผนพฒันาแห่งชาติและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
อีกทั้ง มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ซ่ึงการ
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ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การใชห้ลกัวชิาการในการคาดการณ์เก่ียวกบัผลกระทบทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบ ของการด าเนินโครงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีจะมีต่อส่ิงแวดลอ้มทุกดา้น ทั้ง
ดา้นทรัพยากรท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกนัผลกระทบดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึน
นอ้ยท่ีสุด อนัจะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาว 

5) การสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economics) เป็นการรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัดา้นราคาและคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยใหเ้กิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัการท าลายส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

6) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) เป็นการให้
ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพการจดัการการท่องเท่ียว 

7) การศึกษากนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน (Consulting Stakeholders and 
the Public) เป็นการปรึกษาหารือกนัอย่างสม ่าเสมอ ระหว่างรัฐบาล ผูป้ระกอบการ ประชาชน
ทอ้งถ่ิน องค์กรและสถานบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้ร่วมงานกนัในทิศทางเดียว รวมทั้งร่วมแกปั้ญหา
และลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ 

8) การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ินทุก
ประเภท ทุกระดบั ให้มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงจะช่วย
ยกระดบัของการบริการท่องเท่ียว 

9) การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว เพื่อเผยแพร่ไปยงันักท่องเท่ียวให้เข้าใจและเคารพใน
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ และวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งช่วยยกระดบัความพอใจของ
นกัท่องเท่ียวดว้ย 

10) การวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจยัและ ติดตาม
ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาและเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่นกัท่องเท่ียว 
รวมถึงนกัลงทุน 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 18-19) ได้ให้หลักส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนื ท่ีควรยดึค านึงถึง ประกอบดว้ย 8 ประการ ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว 
2) ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียว 
3) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อแหล่งท่องเท่ียว 
4) คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียว 
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5) ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 
6) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว 
7) ส่ิงก่อสร้างในแหล่งท่องเท่ียว 
8) ความส าเร็จของแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนทั้ งภายในประเทศ และต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
สิริวฒันา ใจมา (2549 อา้งถึงใน ประมาณ เทพสงเคราะห์, 2550: 12-13) จึงได้กล่าวถึง

เง่ือนไขความส าเร็จต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน ว่าการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน   
จะประสบผลส าเร็จ ตอบสนองต่อกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนได้มากน้อยเพียงใดนั้น จ  าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของชุมชน โดยมีเง่ือนไขทั้ง
ภายในและภายนอก ดงัน้ี 

1) เง่ือนไขภายในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว นอกจากตอ้งมีลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาและการเขา้ถึงของนกัท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีอุดมสมบูรณ์และความเป็นตวัตนของชุมชน หรือมีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน ตลอดจนวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกล่อมเกลากบัการสร้างชุมชน ซ่ึงถือเป็นลกัษณะอนัเป็นทุนเดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
ก่อนการพฒันาแลว้ ยงัจ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขนาดของชุมชนท่ีท าการพฒันาการท่องเท่ียวไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป 
(2) ชุมชนควรมีลกัษณะทางชาติพนัธ์ุท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
(3) ชุมชนต้องมีศักด์ิศรีและภูมิใจในวิถีการด าเนินชีวิตดั้ งเดิม ความเช่ือ 

วฒันธรรมของตน และภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 
(4) วถีิการด ารงชีวติของชุมชนเก่ียวโยงอยูก่บัทรัพยากรธรรมชาติอยา่งชดัเจน 
(5) สมาชิกภายในชุมชนเคารพกฎระเบียบท่ีก าหนด ไวใ้ช้เป็นบรรทดัฐานใน

การอยูร่่วมกนั 
(6) ชุมชนตอ้งยอมรับผลท่ีจะตามมาจากการพฒันาการท่องเท่ียว 
(7) ชุมชนตอ้งตระหนกัร่วมกนัไดว้า่ การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเป็นเคร่ืองมือส าหรับ

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
(8) แกนน าชุมชนหรือผูน้ าชุมชนควรมีความเขม้แข็ง เป็นท่ียอมรับของสมาชิก

ในชุมชน 
2) เ ง่ือนไขภายนอกพื้นท่ี คือ การมีสายสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน

ภายนอกในเชิงอุปถมัภ ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนได ้ทั้งโดยตรงและในรูป
เครือข่ายเน่ืองจากชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะความรู้ และประสบการณ์ดา้นการจดัการท่องเท่ียว 
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ท่ีตอ้งประกอบดว้ยระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี การตลาดท่ีเขม้แข็ง เทคนิคการก าหนดและต่อรอง
ราคา รวมทั้งการอ านวยความสะดวกและการบริการการท่องเท่ียว   

ดังนั้ น การจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืนได้นั้ น ต้องค านึงถึงปัจจัยของการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 3 ประการ (อุษาวดี พลูพิพฒัน์, 2545: 38-48) คือ  

1) คุณภาพ (Quality) หมายถึง การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ตอ้งให้ประสบการณ์ท่ีมี
คุณภาพส าหรับนักท่องเท่ียว ต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน และต้องยืนหยดัคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2) ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ตอ้งสามารถท าให้
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติคงอยูไ่ม่เส่ือมค่า ท าใหว้ถีิวฒันธรรมของชุมชนคงอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง โดย
สามารถน าความพึงพอใจมาสู่นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3) ความสมดุล (Balance) หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ท่ีท าให้เกิดความพอดี 
หรือดุลยภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การรักษาส่ิงแวดล้อมและชุมชนทอ้งถ่ิน โดยอาศยั
ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 

โดยขอบเขตของการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื ตอ้งครอบคลุมทุกส่วนของการ
ท่องเท่ียว (มณฑาวดี พลูเกิด, 2552: 14-15)  ดงัน้ี 

1) กิจกรรมการท่องเท่ียวจะตอ้งด ารงอยูไ่ด ้
2) มีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยอืนอยา่งสม ่าเสมอ 
3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงรักษาความดึงดูดใจไดไ้ม่เส่ือมคลาย 
4) กิจการการบริการมีก าไร แมต้อ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการอยู่

เสมอ 
5) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม 

ดงันั้น การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นการพฒันาการ
ท่องเท่ียว ท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการพฒันาชุมชนและการพฒันาแบบยัง่ยืนด้วย เพราะเป็นการ
พฒันาท่ีค านึงถึง ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการให้
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ผา่นกระบวรการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพื่อพฒันา 
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ท่ีดี ข้ึน ค านึงถึงศักยภาพของขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเป็นหลกั ซ่ึงการพฒันาการท่องเท่ียวควรตอ้งมีการก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ี เพื่อควบคุมการบริหารจดัการ และกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดความสมดุลใน
แต่ละพื้นท่ี และต้องอาศัยความเช่ือมโยงร่วมกับภาคีท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือและ
สนับสนุน การพฒันาชุมชนด้านการท่องเท่ียว และการพฒันานั้น ตอ้งควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
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ทรัพยากรของชุมชน ดว้ยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็นตน้ทุนของชุมชนใน
เชิงอนุรักษ์และพฒันาอย่างชาญฉลาดและเต็มศกัยภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และตอ้งไม่เป็น
การลดทอนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของอนุชนรุ่น
หลงั สามารถส่งเสริมการพฒันาท่ีเพิ่มผลกระทบทางบวกและปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงผลกระทบ
ทางลบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ให้น้อยท่ีสุด และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น ตอ้งพิจารณาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนัดว้ย เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามคัคี เคารพซ่ึงกนัและกนั ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั อีกทั้ง การพฒันาชุมชนด้านการท่องเท่ียวยงั
ก่อให้เกิดโอกาสอนัดีแก่ชุมชนในการพฒันาศกัยภาพ หรือของดีท่ีชุมชนมีอยู่เป็นสินคา้ท่องเท่ียว
ของชุมชน และเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวในอนาคต (World Commission on 
Environment and Development (ม.ป.ป. อา้งถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2546: 3) 

 
2.2.3 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีกรอบและโครงสร้างเล็กๆ รวมกนัแลว้

สามารถน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนได้ บนพื้นฐานของการท่องเท่ียวท่ีมีความ
รับผดิชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม อาจรวมไปถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี และวฒันธรรมท่ีปรากฏใน
พื้นท่ีธรรมชาตินั้นด้วย ดงันั้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งทางบกและทางทะเล และทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีถูกสร้างหรือพฒันาข้ึนมารองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น สถานท่ีพกั ส่ิงอ านวย
ความสะดวก สาธารณูปโภค และรายการท่องเท่ียว เป็นตน้  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นจ าเป็นต้องให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ในทุกกระบวนการ โดยเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และตอ้งให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้งทางตรง
และทางออ้ม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นตอ้งเน้นการให้การศึกษาและให้เกิดการตระหนกัถึง
ความส าคญัในการอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดลอ้ม และธรรมชาติท่ีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ พร้อมยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนทอ้งถ่ิน และการจดัการ
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ไม่ไดมุ้่งเนน้การจ ากดัขนาดการท่องเท่ียว แต่เนน้การจดัการและ
จ ากดัรูปแบบกิจกรรมและขนาดให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี เพื่อให้ไม่เป็นการท าลายและส่งผลกระทบ
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ต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและระบบนิเวศให้เส่ือมโทรม และให้มีความสมดุลกบัความสามารถ
ในการรองรับนกัท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี โดยรูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีทั้ง
แบบเขม้ขน้ ไดแ้ก่ การศึกษาธรรมชาติ การเดินป่า การดูนก การด าน ้ าดูปะการัง การล่องแพ การ
พายเรือแคนู เป็นตน้ และแบบก่ึงนิเวศ ซ่ึงเป็นรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีอาจไม่มีการศึกษาระบบนิเวศ 
เช่น การศึกษาทอ้งฟ้าและดวงดาว การปีนเขา การข่ีจกัรยาน ซาฟารีทวัร์ และการตกปลา เป็นตน้ 
โดยเน้นการจดัการท่ีให้ความส าคญักบัการให้คุณค่าของธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มากกว่าการ
สร้างหรือพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงอยา่งเดียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวให้ได้สัมผสั เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกับท้องถ่ินและ
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติโดยตรง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544: 2-5; จุฑาทิพย ์เจริญลาภ 
และรุ่งทิพ วอ่งปฏิการ, 2545: 6-9; อุดม เชยก่ิวงศ ์และคณะ, 2548: 83-85) 

โดยองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี 4 ประการ คือ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2544: 2-4) คือ 

1) องค์ประกอบดา้นพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติท่ีมีความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศใน
พื้นท่ีนั้นๆ ดว้ย  

2) องค์ประกอบด้านการจัดการ  เ ป็นการท่องเท่ียวท่ี มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคมของพื้นท่ี โดยการท่องเท่ียวตอ้งไม่น ามาซ่ึงผลกระทบ และตอ้งอาศยั
หลกัการจดัการท่ีย ัง่ยนืทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม เช่น การป้องกนัและก าจดัมลพิษ การจดัการท่ี
ย ัง่ยืนนั้น ยงัครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมี
ขอบเขตดว้ย 

3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว 
รวมทั้งสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีถูกตอ้ง แก่นกัท่องเท่ียว 
ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั      
ในการตระหนกัถึงการอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
และเกิดความประทบัใจจากการท่องเท่ียวในท่ีสุด  

4) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ินในทุกกระบวรการ ทั้งการคิด การวางแผน การปฏิบติัตามแผนการ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มจาก
การท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดการกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม สู่การยกระดบัคุณภาพชีวิต
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ของชุมชน และการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ระดบัรากหญา้จนถึงการปกครองทอ้งถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางการท่องเท่ียว ในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ 

หลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบ่งไดเ้ป็น 5 หลกัการ (Page and Dowling, 2002: 65-69 อา้งถึง
ใน รุ้งตะวนั เกิดโภคา, 2553: 19-20 ) ดงัน้ี 

1) การอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature-Based) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยู่กบัธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการอนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการวาง
แผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) การจดัการระบบนิเวศให้ย ัง่ยืน (Ecologically Sustainable) การจดัการท่ีย ัง่ยืน
ตอ้งครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นเป็นรูปแบบ
ของการท่องเท่ียวท่ีสามารถเขา้มาจดัการระบบนิเวศทั้งในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศให้เกิด
ความย ัง่ยนื โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

3) การให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม (Environmentally Educative) ต้องให้การ 
ศึกษาท่ีสามารถส่ือความหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

4) ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจา้ของกิจการ (Locally Beneficial) ชุมชนมีส่วนร่วม    
ในการจดัการ และปรับปรุงคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในทอ้งถ่ิน
นั้นให้ดีข้ึน เพื่อให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากาการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้มในดา้น
ต่างๆ น าไปสู่การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมและยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ข้ึน 

5) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Satisfaction) เม่ือนักท่องเท่ียวเกิด
ความประทบัใจ และพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว ก็จะเกิดความตอ้งการท่ีอยากจะกลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง 
และเกิดการบอกต่อ ดงันั้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว นบัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระยะยาว แต่การความพึงพอใจนั้นจะตอ้งอยูใ่นกรอบของการอนุรักษด์ว้ย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 29-30) ร่วมกบัสมาคมไทย การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
และผจญภยั ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1) เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ 
2) หากแหล่งท่องเท่ียวมีท่ีพกัแรม จะตอ้งเป็นท่ีพกัแรมระดบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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3) มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีมีความรอบรู้ 
4) มีความพร้อมในดา้นของการบริหารจดัการ มีศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ภายในศูนยมี์

บริการอ านวยความสะดวกเบ้ืองตน้  
5) มีการบริหารจดัการพื้นท่ี ร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน องคก์รภาครัฐบาล องคก์ร

เอกชน องคก์รพฒันาเอกชน องคก์ารบริหารทอ้งถ่ิน (เทศบาล และอบต.) 
6) มีป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่

นกัท่องเท่ียว 
7) มีการจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลบัทางเดิม เส้นทางเป็น

แบบทางรอบหรือวงกลมระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตรเป็นตน้ไป 
8) มีแผนท่ีและคู่ มือน า เ ท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมายเพื่อให้ความรู้ต่อ

นกัท่องเท่ียว 
9) มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีจ  านวนนกัท่องเท่ียวต่อคร้ัง

ต่อวนั 
10) มีแผนพฒันาบุคลากร และการบริการข้ึนสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
11) มีแผนพฒันาพื้นท่ี มีนโยบายต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ชดัเจน เช่น การจดัการขยะ การจดัการน ้าเสีย การจดัการป้องกนัมลพิษต่างๆ 
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ยศ สันตสมบติั (2544: 205) กล่าวว่า การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน นับเป็น

รูปแบบของการสร้างโอกาสใหก้บัชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชน 
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม โดยใช้ตัวช้ีวดัเพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 4 ตวัช้ีวดั คือ 

1) ความสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดลอ้ม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งสร้างความ
ตระหนกัและกระตุน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากร และท าให้สภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2) การกระจายรายได ้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได ้  และ
อาชีพเสริมใหก้บัชุมชนเท่านั้น แต่ยงัสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายไดใ้หท้ัว่ถึง 

3) เกิดโครงการพฒันาชุมชน การจดัตั้งกองทุนของหมู่บา้นท่ีน าไปสู่การประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อน าเอาเงินรายไดจ้ากกองทุนชุมชนมาใชใ้นการด าเนินโครงการพฒันา 
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4) เกิดกระบวนการเรียนรู้ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ข้ึนใน
ชุมชน อีกทั้งยงัเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัจารีตประเพณีเดิม และสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนได ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื (อุดม เชยก่ิวงศ ์และคณะ, 2548: 108-110) ดงัน้ี 

1) ตอ้งมีการควบคุมดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรให้คงสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
หลีกเล่ียงหรือยกเลิกในพื้นท่ีท่ีอ่อนไหวง่ายต่อการถูกกระทบและฟ้ืนตวัไดย้าก 

2) การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูมี่การ
จัดกิจกรรมเหมาะสมและการปรับให้เกิดความสมดุลกับรูปแบบ และกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่พึง
หลีกเล่ียงความขดัแยง้อยา่งรุนแรงต่อการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ หากเนน้ในการแปรประโยชน์ จาก
การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่การท่องเท่ียวโดยรวม 

3) ตอ้งค านึงถึงการพฒันาด้านให้การศึกษาสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาระบบ
นิเวศร่วมกนั มากกวา่การมุ่นเนน้ความเจริญทางเศรษฐกิจ และการมีรายไดเ้พียงอยา่งเดียว 

4) การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้งใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร การบริการ การแลกเปล่ียนความรู้และ
วฒันธรรมชุมชนในกระบวนการท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา หรือให้
ประชาชนมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดบั 

5) ให้ความส าคญัของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นความจ าเป็นอนัดบัตน้
ในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ทั้งน้ีใหอ้งคก์รต่างๆ ก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร และก าหนดวธีิการจดัการท่ีเหมาะสม 

6) น าแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเข้าสู่แผนพฒันาระดบัต่างๆ อย่างมี
ความส าคญั ไดแ้ก่ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนพฒันาภาค และแผนพฒันาจงัหวดั พร้อมทั้งให้มีการัด
สรรและกระจายงบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 

7) สนบัสนุนการศึกษา วิจยั และประเมินผลการพฒันาอย่างรอบดา้นเพื่อก าหนด
แนวทางจดัการ การแกไ้ขปัญหา และการปรับปรุงแผนอยา่งเป็นขั้นตอน 

8) มีการใช้กฎหมายในการควบคุม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว
อยา่งเคร่งครัด โดยเนน้การแนะน าตกัเตือน และสร้างวนิยัการท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ย 

9) จดัท าแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือการจดัการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพฒันา การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งถูกตอ้ง 
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10) จดัใหมี้เครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนโดยให้มีการ
ประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสารและการจดัการร่วมกนัทุกระดบั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545 อ้างถึงใน ทวีวงค์ ศรีบุรี , 2549ก: 2-12-2-14) ได้สรุป
แนวความคิดพื้นฐานหรือหลกัการท่ีควรพิจารณาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัน้ี 

1) การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาติและทอ้งถ่ิน
เดิม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความน่าสนใจ ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากสภาพธรรมชาติ และ เอกลกัษณ์
ของพื้นท่ี และนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศมักเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความปรารถนา หรือสนใจใน
การศึกษาเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์จากธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้ความสนใจกบัการ
บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกประเภทท่ีให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพธรรมชาติเป็นหลกั
ดงันั้น การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกจึงเน้นเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการ
ประกอบกิจกรรมเท่านั้น การออกแบบทางสถาปัตยกรรมควรสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี
ซ่ึงภาพรวมแลว้จะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกขนาดเล็ก (Small Scale) มีความกลมกลืนกบัสภาพ
ธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยสุด (Low Impact) 

2) การจดัการและการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การพฒันาการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืตอ้งพฒันาอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย 

(1) การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้รองรับการท่องเท่ียวได้อย่างย ัง่ยืน 
ภายใตขี้ดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียวทั้งเชิงกายภาพและ เชิง
นิเวศวทิยา โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(2) การจดัการดา้นการตลาดอยา่งย ัง่ยืนโดยให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม
และรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรัพยากรและการบริการ 

(3) การจดัการดา้นการบริการ ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดจนการส่ือความหมายทางธรรมชาติ 

(4) ความย ัง่ยนืในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
3) การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจ าเป็นในการปกป้องรักษาธรรมชาติแวดลอ้มและสร้างจิตส านึก
ท่ีดีในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงท่ีควรแนะน านกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีเป้าหมาย
ในกลุ่มอ่ืนๆ ก็ควรพิจารณา เช่น ชุมชนทอ้งถ่ิน มคัคุเทศก์และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การสร้างจิตส านึก
เก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติสามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบ มกัเนน้ไปท่ีการจดัท าโปรแกรมการ
ส่ือความหมาย (Interpretation Programs) เช่น การจดัใหมี้ศูนยบ์ริการ หรือจุดบริการขอ้มูล เพื่อเป็น
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ศูนยก์ลางในการเผยแพร่ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว จดัให้มีเอกสาร ส่ิงพิมพ ์นิทรรศการ แผน่ป้าย รวม
ไปถึงการฝึกอบรมมคัคุเทศก์และเจา้หน้าท่ีให้สามารถช้ีแนะและอธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติและ
ระบบนิเวศของส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) การเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศมกัมุ่งเนน้
การท่องเท่ียวท่ีควบคู่ไปกับการศึกษาเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์จากธรรมชาติ วิถีชีวิต 
ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน มกัพอใจกับส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ธรรมชาติแวดลอ้มมากกว่า ดงันั้น การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงควรพิจารณาถึงการจดัการ
ส่ือความหมายทางธรรมชาติเพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างจิตส านึก
เก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5) การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน การได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวิถีชีวิตของสมาชิกใน
ชุมชนนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั และจ าเป็นต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหา
ความขดัแยง้หรือการต่อตา้นจากชุมชนในภายหลงัชุมชนทอ้งถ่ินและชุมชนท่ีตั้งอยู่รอบๆ แหล่ง
ท่องเท่ียว ควรได้รับการพิจารณาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการส่งเสริมและการจดัการการ
ท่องเท่ียว เพราะการท่องเท่ียวจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนในระยะยาว ผลต่อเน่ืองท่ีตามมาคือชุมชนจะ
ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงเท่ากบัเป็นการส่งเสริมเร่ืองการ
อนุรักษ ์หวงแหน รักษาทรัพยากรท่องเท่ียว 

อีกทั้ง รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นไปได ้เช่น การพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า (Low Scale-Low Impact Tourism 
Development) การเป็นมคัคุเทศก์ (Nature Guide) การน าสินคา้พื้นบา้นหรืองานหัตถกรรมมาขาย
เป็นของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 

2.3 แนวคดิด้านชุมชนกบัการท่องเทีย่ว 
 

2.3.1 การท่องเทีย่วโดยชุมชน  
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ถือเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ี

มีชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน โดยหวัใจส าคญัของการท่องเท่ียว โดย
ชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยตั้งอยู่บนฐานของความเข้มแข็งของชุมชน โดยอาศยั
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องค์ประกอบทั้งชาวบ้าน ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน 
ชาวบ้านทุกคนถือเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเท่ียว จึงต้อง
ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน ให้สามารถจดัการการท่องเท่ียวไดทุ้กกระบวนการ 
เร่ิมตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติั และขั้นติดตามประเมินผลดว้ยตนเอง (ยุพาพร ชยัศิริ, 
2549: 12-13)  

ซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น อาจมีความจ าเป็นท่ีตอ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เขา้มามีบทบาทส าคญัร่วมกบัชุมชนในการจดัการ
การท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินมากข้ึน โดยชุมชนจะน าเอาทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ มาเป็นตน้ทุนของการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างเหมาะสม โดยฐาน
ทรัพยากรหรือตน้ทุนของชุมชน มีทั้งทุนทางธรรมชาติ (Nature Resources Capital) ทุนทางสังคม
และวฒันธรรม (Social and Culture Capital) ทุนทางภูมิปัญญา (Wisdom Capital) และทุนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Capital) ซ่ึงไดแ้ก่ สาธารณูปโภคต่างๆ (เพชรา บุดสีทา, 2550: 22) ผ่านการ
จดัการอยา่งสมดุลซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรมสู่คนรุ่นลูก
รุ่นหลาน โดยชุมชนตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม ดว้ยตนเอง ชุมชนตอ้งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน พร้อมทั้งยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนให้ดีข้ึนด้วย ประชาชนในชุมชนจึงเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์อีกทั้งยงัเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เกิดความตระหนกัใน
การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรของชุมชนให้เกิดความย ัง่ยืน ดงันั้น จึงถือว่าการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชน ทั้งดา้นเศรษฐกิจของชุมชน การจดัการทรัพยากรของ
ชุมชนและสังคม (พจนา สวนศรี, 2546; สินธ์ุ สโรบล, 2546: 12, 60,72; พชัชาพลอย สุทธิชูวงศ์, 
2552: 30; มณฑาวดี พลูเกิด, 2552: 35-36) 

2.3.1.1 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับการพฒันาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติของ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรท่ีน ามาใชใ้นการจดัการการ
ท่องเท่ียว อาทิ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และประเพณี เป็นทรัพยากรเดียวกบัทรัพยากร
ของชุมชน จึงมีฐานตน้ทุนการผลิตเดียวกนั โดยท่ีวฒันธรรมและสังคมเป็นตวัขบัเคล่ือนในการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ดังนั้นองค์ประกอบหลกัของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงมี 4 ดา้น คือ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2550: 22–24) 
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1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ถือเป็นส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชน โดยท่ีชุมชนต้องมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีวฒันธรรม
ประเพณีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน อาศยัหลกัการพึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยนื 

2) ดา้นองคก์รชุมชน ชุมชนตอ้งมีระบบสังคมท่ีเขา้ใจกนั มีปราชญ ์หรือผูมี้
ความรู้และทกัษะในดา้นต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของ เกิดความหวงแหนและตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากร จนกระทัง่เขา้มามี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทางการท่องเท่ียวในชุมชนของตนเองทุกขั้นตอน 

3) ด้านการจัดการชุมชนต้องมีทิศทางและเป้าหมายของการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมของชุมชน โดยการออกกฎระเบียบและกติกาท่ีมีองคก์รหรือกลไกใน
การท างานเพื่อจดัการการท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืน และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการ
พฒันาชุมชนได้ เกิดการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม สนับสนุนการจัดตั้ งกองทุนท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4) ดา้นการเรียนรู้ การเกิดกระบวนการสร้างการรับรู้เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยอืนนั้น ไดมี้การจดัการผา่นกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
ให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะของพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในวิถีชีวิต
และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง โดยปลูกฝังการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมทั้งในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยือน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นตอ้งมีการพฒันา ทั้ง
ศกัยภาพของคน ในการรู้จกัรากเหงา้ของตนเองเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ขอ้มูล และน าไปสู่การเกิดความสามคัคีในการท างานร่วมกันได้ และศกัยภาพของพื้นท่ี หมาย
รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบสานต่อกนัมา เพื่อให้
คนในชุมชนเกิดความรักความหวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนของตน 
(อุบลวรรณ์ ประดบัสุข, 2549: 2)  

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีกล่าวไวใ้นแผนพฒันาวิถีชีวิตชุมชน
จงัหวดักระบ่ี มี 7 องคป์ระกอบ (ส านกังานจงัหวดักระบ่ี, 2557) ดงัน้ี 

1) มีองคก์ร/กลไก ในการบริหารจดัการท่องเท่ียว  
(1) มีองคก์ร/กลไก ท่ีเกิดจากการรวมตวัของคนในชุมชน เพื่อเป็นแกน

น าในการบริหารจดัการท่องเท่ียว  
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(2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียว  
2) มีระบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื  

(1) มีระบบบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชน และกฎกติกาท่ีใชใ้นการ
บริหารการท่องเท่ียว และสามารถเช่ือมโยงกบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ของชุมชน  

(2) การเสริมศกัยภาพของคนในกลุ่มท่องเท่ียวและชุมชน  
(3) การปฏิบติัตามกฎระเบียบและรูปแบบท่ีใช้สาหรับบริหารจดัการ

ท่องเท่ียวของชุมชน 
(4) การตลาดและประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างรายไดท้างการ

ท่องเท่ียวใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
3) สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของชุมชน  

(1) สนบัสนุนการพฒันาชุมชน  
(2) กระจายรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวชุมชนอย่างเป็นธรรมและ

สร้างโอกาสในการมีรายไดเ้สริม  
4) ส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชน  

(1) กลุ่มท่องเท่ียวมีขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  
(2) มีการถ่ายทอดวฒันธรรมจากภายในสู่คนภายนอก  
(3) มีกฎ กติกา และแนวทางเพื่อเคารพและปกป้องวฒันธรรมชุมชน  
(4) กลุ่มท่องเท่ียวมีการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบทอดวฒันธรรม  

5) มีส่วนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน  
(1) กลุ่มท่องเท่ียวมีขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
(2) มีการออกแบบกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื  
(3) จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนและอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ  
(4) มีการป้องกนั จดัการ และแกไ้ขปัญหามลภาวะ  

6) สร้างการเรียนรู้  
(1) กิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการเรียนรู้ ความเขา้ใจในวิถี

ชีวติ และวฒันธรรมของชุมชน ใหแ้ก่ผูม้าเยอืน  
(2) สร้างจิตสานึกและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และวฒันธรรม ทั้งคนในชุมชนและผูม้าเยอืน  
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7) มีการบริการท่ีดีและปลอดภยั ทั้งด้านท่ีพกั ยานพาหนะ นักส่ือ
ความหมายทอ้งถ่ิน เจา้ของบา้น และการประสานงานท่ีดีระหวา่งกลุ่มในชุมชนเพื่อใหบ้ริการ 

2.3.1.2 หลกัการท างานและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งอาศยัหลกัการท างานและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน    

ซ่ึง พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย ์(2553: 132-133) ไดใ้ห้หลกัการท างานของการท่องเท่ียวชุมชน อาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวของชุมชนตอ้งเกิดข้ึนมาจากความตอ้งการของคนในชุมชนอย่าง
แทจ้ริงก่อน โดยให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การปฏิบติั การติดตาม
ประเมินผล การเรียนรู้ร่วมกนั และการรับผลประโยชน์ร่วมกนั โดยชุมชนควรรวมตวัจดัตั้งเป็น
กลุ่ม ชมรม หรือองค์กรข้ึน และตั้งอยู่ในกฎระเบียบกติกาท่ีวางร่วมกัน เพื่อเป็นตัวแทนของ
สมาชิกท่ีอยู่ในชุมชนระดบัหน่ึง และเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนสามารถร่วมก ากบัดูแลได ้
และท าใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนร่วมกนั โดยรูปแบบ
และกิจกรรมของการท่องเท่ียวนั้น ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีมาจากขอ้ตกลงร่วมกนัภายในชุมชน 
มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านบวกทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์และลด
ผลกระทบดา้นลบ หรือไม่ให้เกิดข้ึนเลย และการท างานของการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น จะตอ้ง
ร่วมมือกบัภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อคอยสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่อการท างานของ
ชุมชนใหมี้ทิศทางท่ีเหมาะสมและมีความชดัเจน แต่ชุมชนตอ้งพึงตระหนกัอยูเ่สมอวา่การท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มานั้น เป็นเพียงอาชีพเสริมมิใช่อาชีพหลกัของชุมชน โดยชุมชนสามารถหยุดการท่องเท่ียวได้
เม่ือการท่องเท่ียวนั้นเกินความสามารถในการจดัการหรือเป็นตวับ่อนท าลายชุมชน และเม่ือชุมชน
ไดรั้บรายไดจ้ากการท่องเท่ียวแลว้ รายไดน้ั้นควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและ
การอนุรักษท์รัพยากรของชุมชนดว้ย 

2.3.1.3 ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมินความส าเร็จของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553: 80-81) กล่าวว่า  ตัว ช้ีว ัดท่ีใช้ในการประเมิน

ความส าเร็จของการท่องเท่ียวชุมชนนั้นมีทั้งส้ิน 6 ตวัช้ีวดัหลกั ซ่ึงประมวลผลมาจากขอ้เสนอแนะ
และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีดงัต่อไปน้ี 

1) ความส าเร็จของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

2) ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้องกระจายสู่ชุมชนอย่าง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
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3) การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งด าเนินไปอย่างมีระบบท่ีดีและ
เป็นไปอยา่งระมดัระวงัเป็นส าคญั 

4) ควรท่ีจะมีความร่วมมือและการสนบัสนุนจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน 

5) ชุมชนตอ้งมีเอกลกัษณ์หรือจุดเด่นหรือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวหลกั
ของชุมชน เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

6) การท่องเท่ียวในชุมชนตอ้งพิจารณาถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มร่วมไป
ดว้ย 

2.3.1.4 ประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
หากการท่องเท่ียวของชุมชนไดด้ าเนินการตามองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว โดย

ชุมชน และตามหลกัการท างานและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และประสบความส าเร็จจากการ
ท่องเท่ียวของชุมนแลว้นั้น จะส่งผลให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวในดา้นของการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีรายได้เพิ่มมากข้ึน และฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นจะเป็น
ทรัพยากรเดียวกบัท่ีชุมชนมีและยงัส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาในแง่ของการเรียนรู้ มีการสืบทอดทาง
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่น ท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
คนในชุมชน รวมทั้งนกัท่องเท่ียวยงัไดรั้บประสบการณ์และความรู้จากชุมชนนั้นดว้ย ผลจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และคนในชุมชนกับนักท่องเท่ียวนั้น ท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมวลมนุษย ์และยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด การพฒันา
ตนเอง ท าใหทุ้นมนุษยถู์กพฒันาตามไปดว้ย ดงันั้น ชาวบา้นจึงเกิดความภาคภูมิใชใ้นศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันศักยภาพเพิ่มมากข้ึน และชุมชนยงัได้เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวมี อนัน าไปสู่การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน 
(กรวรรณ สังขกร, 2552: 43)  

 
2.3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน  
ทรัพยากรการท่องเท่ียวถือเป็นองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดทางการ

ท่องเท่ียว เพราะเป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และเป็นตวักระตุน้ให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจ
เดินทางมาเยี่ยมเยือนในพื้นท่ีนั้น และเม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนแล้วนั้น ต้องเกิดความ
ประทบัใจและความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน สมดุลกับ
ผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บจากการท่องเท่ียว และทรัพยากรเหล่านั้นเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เป็นแหล่งด ารงอยูข่องระบบนิเวศ มีความส าคญัต่อ
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มนุษยท่ี์ใชเ้ป็นแหล่งปัจจยั 4 และมีคุณค่าทางจิตใจ สามารถเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวสานสัมพนัธ์อนัดี
ของมนุษยชาติเขา้ไวด้ว้ยกนั  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้น มีความเปราะบางและมีขีดความสามารถในการรองรับการ
ท่องเท่ียวทั้งทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีจ ากดั โดยตอ้งสอดคลอ้งและสมดุล
กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว เพราะการอนุรักษ ์คือ การป้องกนั การรู้จกัใช ้การเก็บรักษา การคงสภาพเดิม การสงวน 
การปรับปรุงแกไ้ข การบ ารุงรักษา แต่มิไดห้มายความวา่จะไม่ใชท้รัพยากรเหล่านั้นเลย แต่เป็นการ
อนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการท่องเท่ียวอย่างชาญฉลาด ใช้อย่างมีเหตุมีผลใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเน่ืองไม่มี ท่ี ส้ินสุด โดยเกิดประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุดและเหมาะสมกับพื้นท่ี 
นอกจากนั้น การอนุรักษ์ยงัหมายรวมถึงการละเวน้การกระท าหรือประพฤติปฏิบติับางอย่างต่อ
แหล่งท่องเท่ียว เช่น การขีดเขียนตามผนงัถ ้า การท าลายหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้า เป็นตน้ (วรรณา 
วงษว์านิช, 2539: 63-64; ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2546: 24) และการอนุรักษจ์ะตอ้งเกิดจากคนในทอ้งถ่ินเห็น
ความส าคญัในการอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการพฒันาเสียก่อน เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินสามารถน าตน้ทุน
ทางทรัพยากรการท่องเท่ียว มาใช้ในการบริหารจดัการและด าเนินงานทางการท่องเท่ียวให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดและยาวนานท่ีสุดแก่คนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมผลกระทบดา้นบวกให้เพิ่มข้ึน 
และลดผลกระทบดา้นลบให้น้อยท่ีสุดหรือมิให้เกิดข้ึนเลย และท าให้คนในทอ้งถ่ินตระหนักถึง
คุณค่า ความส าคญั และเกิดความภูมิใจหวงแหนทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งด้านธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชุมชน ท่ีถูกหล่อหลอมรวมกนัเป็น
ชุมชน และท าให้เกิดทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ดังค ากล่าวท่ีว่า 
“แหล่งท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลกนั้น คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้นมีความสุข” (วรรณา 
วงษ์วานิช , 2539: 62; อุดม เชยก่ิวงศ์, วิมล จิโรจพันธ์ุ และประชิต สกุณะพัฒน์ , 2548: 178;             
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2550: 49; สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 2553: 9-12)  

อีกทั้ง การอนุรักษ์ยงัเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการจา้งงานและกิจกรรทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น อาคารท่ีไดรั้บการอนุรักษมิ์ไดเ้พียงท าให้คุณลกัษณะของเมืองดูดีข้ึน แต่ยงัท า
ให้อาคารนั้นถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก หรือถูกดดัแปลงไวเ้พื่อใชใ้นจุดประสงค์อ่ืนๆ เช่น เป็นท่ี
อยู่อาศยั เป็นโรงเรียน หรือเป็นพิพิธภณัฑ์ แต่บางคร้ังการอนุรักษอ์าจก่อให้เกิดผลในเชิงลบ เช่น 
การเวนคืนพื้นท่ีท ากิน เป็นตน้ ดงันั้น การอนุรักษ์จึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการวางแผนบริหารจดัการท่ีดี 
ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี และควบคู่ไปกบัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุล โดยตอ้งอาศยั
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ดา้นการอนุรักษใ์นทุกระดบั เร่ิมตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม 
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จนถึงระดบัรัฐบาล และอาจต้องให้ระดบัเอกชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการอนุรักษ์ด้วย เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (UNESCO Bangkok, 2012) 

โดยทรัพยากรการท่องเท่ียว ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและความส าคัญ ทั้ งด้าน
สุนทรียภาพ ด้านประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ด้านวิทยาศาสตร์ และคุณค่าด้านสังคมและจิตวิญญาณ 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ขององค์ประกอบของการท่องเท่ียวแลว้นั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งท าการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวให้คงอยู่และย ัง่ยืน โดยใช้วิธีการจดัการ
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบททางสังคมในปัจจุบัน ทั้งด้านส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม และเทคโนโลยีดว้ย และแนวทางนั้นจะตอ้งมี
ความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนตามบริบทของปัจจยัดงักล่าวได ้และตอ้งค านึงถึงสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน
เป็นส าคญั อาจกล่าวโดยสรุปจากนกัวชิาการ สถาบนั และองคก์ร ดงัน้ี 

เกรียงไกร เกิดศิริ (2551: 47, 102-112) กล่าวว่า การอนุรักษ์นั้นมีความจ าเป็นตอ้งมีการ
จดัท าแนวทางของแต่ละพื้นท่ีอย่างชัดเจน และอาจมีการประยุกต์แนวทางหลายแนวทางเขา้ไว้
ดว้ยกนั เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากข้ึน และน าไปสู่การพฒันาชุมชนไดจ้ริง 
โดยขั้นตอนการวางแนวทางการอนุรักษ ์มีดงัน้ี 

1) ตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัพื้นท่ี 
2) ตอ้งดูแลรักษา และการรักษาใหค้งสภาพ (Maintenance and Preservation) 
3) การบูรณะ-ปฏิสังขรณ์ (Restoration-Reconstruction) 
4) การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) 
5) การปรับประโยชน์ใชส้อยใหม่ (Adaptation) 
6) การพฒันาและการสร้างสรรคใ์หม่ (Development and Creation) 

ซ่ึง The Burra Charter (1999: 10) ไดใ้หห้ลกัการ กระบวนการ และแนวทางการด าเนินงาน
การอนุรักษ ์ดงัน้ี 

1) การระบุสถานท่ีอนุรักษแ์ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (Identify Place and Associates) 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความส าคัญของสถานท่ีอนุรักษ์ (Gather & 

Record Information about The Place Sufficient to Understand Significance) 
3) การประเมินความส าคญั (Assess Significance) 
4) การจดัเตรียมเอกสารหรือขอ้ความท่ีเป็นทางการเก่ียวกบัความส าคญัของสถานท่ี

หรือส่ิงท่ีจะอนุรักษ ์(Prepare Statement of Significance) 
5) การระบุภาระจ ายอมท่ีเกิดจากความส าคญั (Identity Obligations Arising from 

Significance) 
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6) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่ออนาคตของสถานท่ี
อนุรักษ ์(Gather Information about other Factors Affecting the Future of the Place) 

7) การพฒันานโยบาย (Develop Policy) 
8) การจดัเตรียมขอ้ความนโยบายในการด าเนินการอนุรักษ ์(Prepare a Statement of 

Policy) 
9) การบริหารจดัการสถานท่ีอนุรักษ์ตามท่ีก าหนดในนโยบาย (Manage Place in 

Accordance with Policy) 
10) การติดตามและปรับปรุงแกไ้ข (Monitor and Review)  

จากงานวจิยัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ของกิตติพงษ ์ลอ้อุทยั (2554) ไดส้รุป
แนวคิดในการอนุรักษชุ์มชนไว ้6 ประการ คือ 

1) การรักษาความแท ้ประกอบดว้ยความแทท้ั้ง 4 ดา้น คือ สถานท่ีตั้งและการตั้งถ่ิน
ฐาน, รูปทรงและการออกแบบ, การใชง้านและประโยชน์ใชส้อย, และคุณภาพเชิงนามธรรม ซ่ึงเป็น
ทั้งความแทท่ี้จบัตอ้งได ้และความแทท่ี้จบัตอ้งไม่ได ้

2) การท าความเขา้ใจพื้นท่ีมรดกชุมชนควรทราบถึงคุณค่าและความส าคญัของพื้นท่ี 
และควรศึกษาถึงความแทข้องสถานท่ีทั้งกายภาพ วถีิชีวติ และอารมณ์ของสถานท่ี 

3) การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของชุมชน มีการจดักิจกรรม 
เช่น เสวนา หรือนิทรรศการ ใหช้าวชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของชุมชน โดยเฉพาะ
การส่งเสริมในวยัท างานและเยาวชน 

4) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รภายนอก ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนควรมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ริเร่ิมโครงการ ในการท าความเขา้ใจ การตีความ การวางแผน ตลาดจนการปฏิบติั 
การอนุรักษ์ และต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืน ในการสนับสนุนงบประมาณและ
ค าแนะน า และการสร้างการมีส่วนร่วมท าได้โดยอาศยักิจกรรมท่ีจดัข้ึน และอาศยักิจกรรมทาง
สังคม เช่น งานบุญประเพณี เป็นตน้ 

5) การจดักิจกรรมส่งเสริม โดยมุ่งหวงัท่ีจะใชกิ้จกรรมต่างๆ ในการกระตุน้ส่งเสริม
การตระหนกัถึงความส าคญั คุณค่า และความแทข้องชุมชน รวมถึงส่งเสริมการด าเนินงานอนุรักษ ์
เช่น กิจกรรมเสวนา 

6) การตรวจสอบและประเมินผล  ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานอยูเ่ป็นระยะและท าอยา่งต่อเน่ือง โดยให้ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเป็นผูป้ระเมิน และมีองคก์ร
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น  
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โดยทางศูนยเ์พื่อการวางแผนการท่องเท่ียวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย 
(2549: 102-104) ไดใ้หแ้นวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) การปกป้องระบบนิเวศวทิยาธรรมชาติโดยการหลีกเล่ียงกระบวนการพฒันา หรือ
รูปแบบการพฒันาท่ีท าลายทรัพยากร 

2) การปกป้องกระบวนการธรรมชาติโดยการห้ามและป้องกนัรูปแบบการกระท า
ใดๆ ท่ีรบกวนกระบวนการธรรมชาติ เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างผูล่้ากบัเหยื่อ กระบวนการทาง
ธรรมชาติของสัตวใ์นการหาอาหาร การผสมพนัธ์ุ และการอพยพ 

3) การรักษาความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ โดยการหลีกเล่ียงการจดังาน 
และกิจกรรมท่ีท าใหค้วามหลากหลายทางสายพนัธ์ุหมดไป 

4) การให้ความรู้นกัท่องเท่ียวท่ีช่วยให้เกิดความรู้สึกช่ืนชมในพืชและสัตวพ์ื้นเมือง 
ลกัษณะทางธรณีวทิยาและวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียว 

5) การป้องกนัการกดัเซาะซ่ึงน าไปสู่ความเส่ือมเสียของชายหาด ปะการัง แม่น ้ า ล า
ธาร และไหล่เขา 

6) การป้องกนัสถานท่ีท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม เช่น สถานท่ีฝังศพ และสถานท่ีท่ีมี
ความส าคญัทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้นกัท่องเท่ียวอยู่ห่างจากสถานท่ีเหล่าน้ี หาก
ปราศจากการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม 

7) การอนุรักษค์วามสวยงามท่ีดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 
8) การก าหนดเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อลดความเส่ียงต่อความเสียหายหรือเส่ือม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากการเขา้ถึงของนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียว 
สอดคลอ้งกบัท่ี อุดม เชยก่ิวงศ ์และคณะ (2548: 178-182) กล่าวว่า การอนุรักษท์รัพยากร

การท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึนนั้น ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของ
สถานท่ีท่องเท่ียว มีการออกกฎระเบียบกติกา และบทลงโทษหากผูใ้ดละเมิดกฎระเรียบนั้น เพื่อให้
นักท่องเท่ียวประพฤติปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อพื้นท่ี อาจมีการให้การศึกษาและ
ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว โดยจดัท าคู่มือของสถานท่ีท่องเท่ียว และจดัเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์คอย
ช่วยเหลือและควบคุมดูแลนกัท่องเท่ียว และจะตอ้งไม่มีการสร้างส่ิงก่อสร้างใดในสถานท่ีหากไม่
จ  าเป็นและอาจบดบงัหรือท าลายทศันียภาพเดิม ท าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติและความงาม 
และการบูรณะหรือซ่อมแซมโบราณสถานและโบราณวตัถุควรท าโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นๆ 
และควรมีการจดัเก็บโบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าต่อประวติัศาสตร์ให้อยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยั และการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นควรมีการจดัหาเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารจดัการ
ดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ย 
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ดงันั้น การอนุรักษท์รัพยากรของชุมชน อาจไม่ไดเ้พียงแค่เพื่อรักษาหรือคงสภาพทรัพยากร
ของชุมชนให้คงเดิมไวม้ากท่ีสุด แต่เป็นการท าให้ทรัพยากรนั้นยงัคงเป็นภาพตวัแทนแห่งการบอก
เล่าเร่ืองราว ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน สะทอ้นถึงอารยธรรม คุณค่า และความอุดม
สมบูรณ์ตามกาลเวลาท่ีผ่านมา เกิดการศึกษาเร่ืองราวในอดีต เพื่อหาค าตอบให้แก่อนาคต และยงั
เป็นแหล่งปัจจยั 4 ท่ีช่วยใหก้ารด ารงชีพของคนในชุมชนด ารงอยูไ่ดเ้สมอมา โดยท่ีบุคคลภายนอกท่ี
เขา้มาเยอืนสถานท่ีตอ้งปฏิบติัตนดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติต่อสถานท่ีนั้นดว้ย 

 
2.3.3 การจัดการทรัพยากรของชุมชน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 9-10, 21) กล่าวว่า การจดัการ (Management) เป็น

กระบวน การท่ีออกแบบส าหรับบุคคลเพื่อการท างานร่วมกนัในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดัการจะมีลกัษณะกวา้งๆ 3 ประการ ดงัน้ี 

1) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองซ่ึงสัมพนัธ์กบักิจกรรมต่างๆ  
2) เป็นการมุ่งใหถึ้งเป้าหมายขององคก์าร 
3) เป็นการน าไปถึงเป้าหมายด้วยการท างานกับบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ของ

องคก์าร 
ดงันั้น การจดัการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีการประสานงานซ่ึงกนั

และกนั และตอ้งน าการบริหารเขา้มาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ซ่ึงการจดัการนั้น 
จะต้องค านึงถึงขีดความสามารถของการจัดการทั้ งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
พฤติกรรม (Behaviors) และทศันคติ (Attitude) ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลส่วนบุคคล ซ่ึงท าให้บุคคล
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพสูง และการจดัการยงัเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดย
มุ่งสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency) (วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดท่ีสุด) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) (บรรลุเป้าหมาย คือ ประโยชน์สูงสุด) 

ณรัชช์อร ศรีทอง (2554: 109-111) กล่าววา่ การบริหารจดัการท่ีดี ยึดหลกัการบริหารงานท่ี
มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการท่ีเป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการท างาน       
ซ่ึงหากมีการน ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเช่ือมัน่ว่าจะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด    
โดยการบริหารจดัการท่ีดีนั้น ถือเป็นหัวใจของการบริหารจดัการองค์การและเป็นหัวใจของการ
บริหารจดัการประเทศ ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) มีหลกัการ มีความรับผดิชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได ้
2) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้รับรู้ในกระบวนการตดัสินใจต่างๆ  
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3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจดัการ
สังคมในลกัษณะประชาสังคม 

4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพซ่ึงกนัและกนั รู้หนา้ท่ีของตนเอง เคารพกฎ 
ระเบียบของสังคม  

นอกจากนั้น ชุมชนตอ้งยดึหลกั 6 ประการ คือ  
1) หลกันิติธรรม ให้เป็นไปตามกฎ กติกาท่ีตกลงกนัไว ้โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ   

และความยติุธรรม 
2) หลกัคุณธรรม ยึดมัน่ความถูกตอ้งดีงาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน

พฒันาตนเอง 
3) หลกัความโปร่งใส  
4) หลกัการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ

บริหารการตดัสินใจ 
5) หลักความรับผิดชอบ ให้ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อ

ปัญหาสาธารณะ 
6) หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม ตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั อยา่งคุม้ค่า อยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของระบบการจดัการ ซ่ึงหากมี

ระบบการจดัการท่ีดีจะน ามาซ่ึงผลส าเร็จท่ีเป็นตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้โดยในองค์กรและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงให้ความส าคญัในการเน้นหลกัการการจดัการท่ีดีและเป็นระบบ และ
ค านึงถึงความเหมาะสมของฐานทรัพยากรขององค์กรดว้ย ดงันั้น การท่องเท่ียวจึงมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีเฉกเช่นเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยการใช้
ทรัพยากรชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได ้อนั
น าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนทั้งระบบท่ีตอบสนองต่อกระแสความต้องการด้าน
อนุรักษ ์กระแสความตอ้งการของตลาด และกระแสของการพฒันาคน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการท่องเท่ียว ตลอดจนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ดงันั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 5, 8-13) จึงไดก้ าหนดนโยบายการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศถือเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมาย ขั้นตอน และ
วิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ และสามารถควบคุมขนาดการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ตลาดการท่องเท่ียว และ
องคก์รการบริหารการจดัการ ซ่ึงจะมีประสิทธิผลให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถอ านวยประโยชน์ 
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ด ารงสถานภาพ บทบาทหนา้ท่ี และฟ้ืนตวัไดต้ามสภาพธรรมชาติ ซ่ึงนกัท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ
ประชาชนทัว่ไป มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
และมีขีดความสามารถในการจดัการ เกิดความภูมิใจ และยกระดบัความเป็นอยูข่องชุมชน ดงันั้นจึง
สามารถก าหนดเป็นนโยบายและกลยทุธ์การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพได ้6 ดงัน้ี 

1) นโยบายดา้นการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
(1) ก าหนดกรอบการพฒันาการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยมีมาตรฐานท่ี

ชัดเจนให้ยกเลิกการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเปราะบาง สนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การก าหนดพื้นท่ีเหมาะสมในเขตอนุรักษ ์

(2) สนับสนุนการพฒันาพื้นท่ีธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบ
นิเวศนอกเขตอนุรักษ์ ในเขตฟ้ืนฟูธรรมชาติ พื้นท่ีเอกชนและเขตชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว    
เชิงนิเวศ 

(3) วางแผนการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามขอบเขตของขีดความสามารถท่ีรองรับได ้โดยการก าหนดเขตพื้นท่ีท่องเท่ียว 
เขตสงวนเพื่อการศึกษาและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เขตกนัชน และเขตฟ้ืนฟู 

(4) สนับสนุนการพฒันากลุ่มแหล่งท่องเท่ียว และโครงข่ายการท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ินระดบักลุ่มพื้นท่ีใหมี้ความเช่ือโยงและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยให้มีการกระจายการพฒันา 
แหล่งท่องเท่ียวในระดบัท่ีสามารถทดแทนแหล่งท่องเท่ียวเกินขีดความสามารถในการรองรับได ้

(5) สนบัสนุนการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารในการเดินทาง เพื่อใช้ในการจดัการ
การควบคุมปริมาณนกัท่องเท่ียวให้สมดุลกบัความสามารถในการรองรับของแต่ละพื้นท่ี และการ
ถ่ายเทนกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงอยา่งเป็นระบบ 

(6) ก าหนดมาตรการการป้องกนัและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีท่องเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีเขม้งวดมากข้ึน และให้การสนบัสนุนการประกอบการท่ีมีมาตรการถูกตอ้งเหมาะสม
อยา่งเป็นรูปธรรม 

(7) สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ 
และการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีท่องเท่ียว 

(8) สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการวางแผนและจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) นโยบายดา้นการใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึก 
(1) ก ากบั ควบคุม ดูแล การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีท่องเท่ียว โดยใหเ้ป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท่ีถือเอาการปฏิบติัใน
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สนามเป็นบทเรียนของการศึกษา ทั้ งน้ีต้องค านึงถึงผลกระทบของกิจกรรมท่ีมีต่อทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม 

(2) จดัให้มีการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และทรัพยากรในระบบโรงเรียน และสถาบนัการศึกษาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้งดว้ยการท่องเท่ียวและการจดัการการท่องเท่ียวในทิศทางท่ีย ัง่ยนื 

(3) สนับสนุนส่ือสารมวลชนและส่ือขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการศึกษา
ธรรมชาติและวฒันธรรมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลคู่มือและอุปกรณ์การเรียนรู้
ของนกัท่องเท่ียวตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(4) สนับสนุนงบประมาณในการจดัส่ือความหมายธรรมชาติท่ีมีคุณภาพใน
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

(5) ให้มีการน าภูมิ ปัญญาท้องถ่ินของประชาชนในพื้นท่ีมาส่ือความกับ
นกัท่องเท่ียว รวมทั้งสนบัสนุนให้ประชาชนเป็นมคัคุเทศก์เฉพาะหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้อยา่งแทจ้ริง และเป็นการกระจายรายไดท่ี้เหมาะสม 

(6) ขยายการให้การศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี ในระยะตน้ให้มุ่งเนน้การพฒันาความรู้และ
จิตส านึกของบุคลากรในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีศักยภาพสูง และมีบทบาทในกระบวนการ
ท่องเท่ียว 

3) นโยบายดา้นการส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน 
(1) พฒันาแบบแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการมีส่วน

ร่วมขององค์กรทอ้งถ่ิน เอกชนและประชาชนทัว่ไปในดา้นการลงทุน การผลิตสินคา้และบริการ 
ทั้งน้ีตอ้งมีความเสมอภาค เป็นธรรมในกรอบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ และมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

(2) สนบัสนุนการจดัตั้งข่ายความร่วมมือในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
รูปขององค์กรหรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถ่ิน โดยมีเครือข่ายครอบคลุม
ผูเ้ก่ียวข้องทุกส่วนและทุกระดับ โดยให้องค์กรมีขอบเขตความสามารถในการตัดสินใจและ
ด าเนินการอยา่งอิสระภายใตก้รอบท่ีตอบสนองความจ าเป็นในการจดัการแต่ละระดบั 

(3) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ และติดตาม
ประเมินผลตลอดจนไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมทั้งปรับทศันคติและ
ปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐให้สามารถร่วมมือและเก้ือหนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากข้ึน 
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(4) ส่งเสริมการจดัตั้ งองค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรประชาชน ท่ีดูแลด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล 

(5) แกไ้ข ปรับปรุง และพฒันากฎหมายและระบบงบประมาณของภาครัฐ     ให้
สามารถส่งเสริมและเอ้ืออ านวยต่อการประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานปฏิบติัทุกระดบักบั
ประชาชนทอ้งถ่ินตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการให้ชุมชนมีโอกาสในการควบคุม 
ก ากบั ดูแล และจดัการทรัพยากรดว้ยตนเอง 

(6) สนับสนุนพฒันาศักยภาพของคนโดยการเพิ่มความรู้ ทักษะ และการมี
จิตส านึกในดา้นการจดัการพฒันาการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียว การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มส าหรับชุมชนใหก้วา้งขวางมากข้ึน 

(7) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เขม้แข็งมีประสิทธิภาพ ในด้าน
การจดัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อย่างมีอิสระและสามารถจดัเก็บรายได้เพื่อการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตนเอง โดยใหมี้การพฒันาทกัษะการจดัการท่ีถูกตอ้ง 

4) นโยบายดา้นการส่งเสริมตลาดและการน าเท่ียว 
(1) ก ากับการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในทิศทางท่ีเหมาะสมกับ

สภาพทรัพยากรและขีดความสามารถในการจดัการรองรับการท่องเท่ียว ละเวน้หรือชะลอการ
ส่งเสริมตลาดในพื้นท่ีท่ียงัไม่พร้อม และง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือนจากการท่องเท่ียว 

(2) สนับสนุนการตลาดในรูปแบบประสานการท่องเท่ียวเป็นเครือข่ายท่ี
เหมาะสม ทั้งท่ีเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตลอดโปรแกรม และแบบผสมผสานกบัการท่องเท่ียว
รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหมี้การกระจายนกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม 

(3) ส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ท่ีเน้นการศึกษาและกิจกรรมเชิงนิเวศ ส าหรับกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัของตลาดการท่องเท่ียว  
เชิงนิเวศในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงาน และเกษตรกรเป็นพิเศษ 
ทั้งน้ีรวมถึงการจดัการศึกษาและกิจกรรมตอบสนองตลาดต่างประเทศดว้ย 

(4) ส่งเสริมการบริการน าเท่ียวเชิงนิเวศให้พฒันาการบริการท่ีมีคุณภาพ มุ่งเน้น
การให้การศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นธรรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนมีสนับสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และการใช้มาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการบริการอยา่งเตม็ท่ี 

(5) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการบริการการน าเท่ียว มาตรฐานการปฏิบติัตวัของ
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในลกัษณะท่ีมีความเขม้งวดมากเป็นพิเศษ ภายใตก้ารจดัให้มีความพึงพอใจ
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แก่นักท่องเท่ียวในระดบัท่ีเหมาะสม โดยช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของทรัพยากรท่ีอยู่เหนือความ
ตอ้งการส่วนบุคคล 

(6) ส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายใตข้อบเขตการพฒันา โดยการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และมุ่งเน้นให้มีการ
พฒันาใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภูมิภาค 

5) นโยบายดา้นการจดัการโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเท่ียว 
(1) จดัระบบการเดินทางเช่ือมโยงโครงข่ายการท่องเท่ียวให้มีความสะดวกตาม

สมควรใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีและกิจกรรมโดยเนน้ดา้นความปลอดภยัเป็นหลกั 
(2) สนบัสนุนใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั เหมาะสมตามความจ าเป็น และ

ตามขนาดพื้นท่ีท่องเท่ียวและบริการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สนบัสนุนใช้พลงังานทดแทน ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหมดเปลืองในกิจกรรมการท่องเท่ียว 

(3) สนบัสนุนระบบการส่ือสารโทรคมนาคม สร้างโครงข่ายท่ีใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกระจายตวัครอบคลุมพื้นท่ีท่องเท่ียวและโครงข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดบั เพื่อการติดต่อ 
ส่ือสารการควบคุมปริมาณนกัท่องเท่ียว และการบรรเทาสาธารณภยัในยามฉุกเฉิน 

(4) สนบัสนุนใหก้ารบริการการท่องเท่ียว ด าเนินการโดยภาคเอกชน หรือองคก์ร  
หรือประชาชน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยองค์กรของรัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก และการก าหนดพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวรองรับ ทั้งน้ี ให้มีกรอบการพฒันาดา้น
การบริการท่ีมีขนาด รูปแบบ และคุณภาพการบริการ ตามแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

(5) การจดับริการของรัฐในพื้นท่ีท่ีจ  าเป็น จะตอ้งมีขนาดและบริการท่ีพอเหมาะ 
โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและเรียนรู้ด้วยตนเองของนักท่องเท่ียว ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบและ
กิจกรรม ของการท่องเท่ียวนั้ นๆ การจัดบริการต้องไม่เป็นการแสวงก าไร หรือแข่งขันกับ
ภาคเอกชน แต่ควรใหมี้เป็นรายไดเ้สริมส าหรับการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากร 

(6) การจดัการบริการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้ค  านึงถึงความเหมาะสมสอดคลอ้ง
ตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วม
และการกระจายรายไดแ้ก่ชุมชน และประชาชนทอ้งถ่ิน 

(7) ก าหนดมาตรฐานและมาตรฐานในการควบคุมและส่งเสริมการบริการและ
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างมาตรฐานการจูงใจการให้การรับรองมาตรฐาน
การบริการ และการใหร้างวลั เป็นตน้ 
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6) นโยบายดา้นการส่งเสริมการลงทุน 
(1) สนบัสนุนการลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน อยู่

ภายในกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถพฒันากระบวนการบริการท่ีมีคุณภาพ 
โดยใชม้าตรการทางภาษี การสร้างส่ิงจูงใจอ่ืนๆ การตอบแทนในรูปของรางวลั เป็นตน้ 

(2) สนบัสนุนการลงทุนของชุมชนทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ ในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการใหย้มืหรือใหกู้ด้อกเบ้ียต ่าจากสถาบนัการเงินของรัฐ 

(3) ส่งเสริมใหอ้งคก์รธุรกิจเอกชนสนบัสนุนการด าเนินงานพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศขององคก์รประชาชน 

(4) สนบัสนุนดา้นงบประมาณ และสิทธิประโยชน์แก่องค์กรพฒันาเอกชน ใน
การร่วมพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการสนบัสนุนการพฒันาของประชาชนทอ้งถ่ิน 

(5) ส่งเสริมการลงทุนผลิตสินค้า อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจัด
กิจกรรมเชิงนิเวศการจัดการบริการ และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวข้ึน
ภายในประเทศ หรือลดตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ท่ีจ  าเป็นจากต่างประเทศ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและกีฬา (2540) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของการจดัการการท่องเท่ียวไว ้4 ประการ ดงัน้ี 

1) การจัดการพื้นท่ี ได้แก่ การจัดการเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) การศึกษา
ขีดจ ากดัการรองรับไดข้องพื้นท่ี การก าหนดมาตรการใชป้ระโยชน์ปลูกสร้างอาคารและปรับปรุง
พื้นท่ีและควบคุมการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว การใช้มาตรการป้องกัน และลด
ผลกระทบในพื้นท่ี 

2) การให้การศึกษาและการส่ือความหมาย ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้สถานท่ีให้ความรู้
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมกิจกรรมท่ีให้ความรู้และสร้างความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการใชม้คัคุเทศกเ์ฉพาะถ่ิน จดัเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศและ
ใหก้ารศึกษากบัชุมชน 

3) การจดักิจกรรมท่องเท่ียว ได้แก่ มุ่งกิจกรรมท่ีไม่มีผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม
หรือสามารถป้องกนัแกไ้ขได ้ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ จดัใหมี้กิจกรรมท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม จดั
กิจกรรมเกิดความสัมพนัธ์ดา้นนกัท่องเท่ียว บริษทัน าเท่ียว และคนในทอ้งถ่ิน 

4) การบริการการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การส่งเสริมการบริการท่ีมีความรับผิดชอบสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริการของชุมชน ก าหนดรูปแบบการบริการให้กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม
ในชุมชน การอบรมคุณภาพบุคลากร และสนบัสนุนการบริการท่ีไดม้าตรฐาน 
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5) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและลดผลกระทบ ไดแ้ก่ ก าหนดมาตรการ
จดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอย ก าหนดมาตรการป้องกันและก าจดัส่ิงปฏิกูล ควบคุมแบบอาคาร 
กวดขนักบักิจกรรมท่ีท าลายสภาพแวดลอ้ม 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การจดัการการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงบริบททางดา้นพื้นท่ี อาจ
ตอ้งพิจารณาถึงโอกาสในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการดว้ย เพราะคนส่วนใหญ่มกัเลือกท่ีจะ
ประกอบกิจกรรมนนัทนาการในพื้นท่ีท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีตนปรารถนา ดงันั้น
จึงเป็นหน้าท่ีของนกัจดัการท่ีตอ้งด าเนินการจดัการพื้นท่ีนนัทนาการให้เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการเหล่านั้นภายใตเ้ง่ือนไขของสภาพพื้นท่ี ลกัษณะของทรัพยากร และรูปแบบกิจกรรม
นนัทนาการ ส านกัจดัการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ร่วมกบัมูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สถาบนัวิจยัวลยั
รุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551: 2-8, 2-13) จึงได้จดัท าช่วงชั้นโอกาสนันทนาการ 
(Recreation Opportunity Spectrum: ROS) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัประการหน่ึงในการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อให้ไดรั้บประสบการณ์ตามท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีการก าหนดเขตหรือประเภทของ
พื้นท่ีนนัทนาการโดย ROS ยงัใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจด าเนินการจดัการหรือพฒันาพื้นท่ี 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัเป้าหมายของประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มในช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการ ดงัน้ี 

1) ธรรมชาติสันโดษ คือ สภาพพื้นท่ีเป็นผืนใหญ่ติดต่อกันท่ียงัเป็นธรรมชาติ
สมบูรณ์ ยงัไม่ถูกดดัแปลงหรือมีร่องรอบของการพฒันาใดๆ การพบประบุคคลอ่ืนๆ ต ่ามาก ไม่มี
ร่องรอยของมนุษยแ์ละกิจกรรมอนัเกิดจากมนุษยห์รือมีนอ้ยมาก การควบคุมเป็นไปอยา่งอิสระดว้ย
จิตส านึกอนัดีของนกัท่องเท่ียวเองและไม่ใชเ้คร่ืองยนตทุ์กชนิด 

2) ธรรมชาติก่ึงสันโดษ คือ พื้นท่ีท่ีไม่ใช้ยานยนต์ พื้นท่ีส่วนใหญ่ย ังคงเป็น
ธรรมชาติสมบูรณ์ มีขนาดค่อนขา้งใหญ่ การพบปะบุคคลอ่ืนค่อนขา้งต ่า แต่มกัพบเห็นร่องรอยท่ี
เกิดจากการใช้พื้นท่ีของบุคคลอ่ืนๆ การจดัการพื้นท่ีกระท าโดยมีมาตรการควบคุมในพื้นท่ีปรากฏ
ใหเ้ห็นบา้งแต่นอ้ยมาก และไม่ใชเ้คร่ืองยนตทุ์กชนิด 

3) ธรรมชาติก่ึงสันโดษ คือ พื้นท่ีท่ีใช้ยานยนต ์และพื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัคงมีลกัษณะ
แวดลอ้มเป็นธรรมชาติ ท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ มีปริมาณผูเ้ขา้ไปใชพ้ื้นท่ีต ่า แต่มกัพบเห็นร่องรอยท่ี
เกิดจากการใช้พื้นท่ีของบุคคลอ่ืนๆ เสมอ การจดัการพื้นท่ีกระท าโดยมีมาตรการควบคุมในพื้นท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นบา้งแต่นอ้ย สามารถใชย้านพาหนะหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้คร่ืองยนตไ์ด ้

4) ธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ธรรมชาติดัดแปลง คือ พื้นท่ีท่ียงัคงมีสภาพเป็น
ธรรมชาติอยู ่แต่มีการดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงแบบเลียนแบบธรรมชาติอยา่งเห็นไดช้ดัเจน การพบ
เห็นและไดย้ินเสียงจากบุคคลอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ก็กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ มี



58 

การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกปานกลาง และสามารถใชพ้าหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์ ไดเ้กือบ
ทุกประเภท 

5) ชนบท คือ สภาพพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจน เพื่อ
ขยายโอกาสดา้นนนัทนาการให้มากข้ึน รวมถึงเพื่อป้องกนัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อพืช 
ดิน และน ้ า การพบเห็นและไดย้ินเสียงจากบุคคลอ่ืนเป็นเร่ืองปกติ และโอกาสพบปะบุคคลอ่ืนๆ มี
ปานกลางถึงสูง มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนหมู่มาก สามารถใช้พาหนะหรืออุปกรณ์
เคร่ืองยนตไ์ดทุ้กประเภท 

6) เมือง คือ พื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มเมือง มกัมีการตกแต่งและประดบัประดาพื้นท่ี
ดว้ยไมต่้างถ่ินส่วนใหญ่จะได้ยินเสียงจากมนุษยแ์ละเคร่ืองยนต์ต่างๆ โอกาสพบประบุคคลอ่ืนๆ      
มีสูงมาก ส่ิงอ านวยความสะดวกถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ส าหรับคนหมู่มาก     
ใหค้วามสะดวกสบาย มีพาหนะโดยสารประจ าทาง และสามารถใชพ้าหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์
ไดทุ้กประเภท 

องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อ้างถึงใน ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศิลป์, 2558: 24-25) ไดใ้หอ้งคป์ระกอบการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่  

1) การจดัการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ประกอบด้วย การจดัการด้านการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว และการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบด้วยตวัช้ีวดั 5 ด้าน ได้แก่ การ
จดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของตวัแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้นการติดตามและการประเมินการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียว การจดัการของเสียและสภาพแวดลอ้มบริเวณ
โดยรอบแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และการให้ความรู้ถึง
คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์กับพนักงานน าเท่ียว นักท่องเท่ียว และชุมชนท่ีอยู่
โดยรอบพื้นท่ี และในดา้นการจดัการดา้นการท่องเท่ียวจะมีตวัช้ีวดั 4 ด้าน ไดแ้ก่ การจดัการดา้น
บริการและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่นกัท่องเท่ียว มีศูนยบ์ริการท่ีให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและ
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองนิเวศและการอนุรักษ์ให้บริการดา้นความรู้
แก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และชุมชนโดยรอบ และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

2) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก โดยพิจารณาจากการ
ด าเนินงานขององคก์รท่ีดูแลรับผดิชอบพื้นท่ีในการสร้างเสริมจิตส านึกและการเรียนรู้ในเร่ืองคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แก่นกัท่องเท่ียว เจา้หน้าท่ีดูแล
พื้นท่ีผูป้ระกอบการ และชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยูโ่ดยรอบแหล่งท่องเท่ียว 

3) การจดัการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดการ
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พิจารณาตดัสินใจการด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน
หรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามหน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

(1) แหล่งท่องเท่ียวท่ีบริหารจดัการโดยหน่วยงานกลาง เช่น อุทยานแห่งชาติ วน
อุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ 

(2) แหล่งท่องเท่ียวท่ีบริหารจดัการโดยทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ขอ้แตกต่างระหว่างแหล่งท่องเท่ียวท่ีดูแลโดยหน่วยงานกลางและแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ดูแลโดยทอ้งถ่ิน คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานกลางดูแลจะมีนโยบาย แผนงาน และโครงการในการ 
จดัการดา้นการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติท่ีชดัเจน รวมถึงในดา้นงบประมาณและบุคลากร แต่แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีดูแลโดยทอ้งถ่ินส่วนมากมกัจะขาดระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ท าให้
แหล่งท่องเท่ียวมีโอกาสท่ีจะเส่ือมโทรมไดง่้ายกว่า อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเท่ียวท่ีบริหารจดัการ
โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินสามารถเปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
พื้นท่ีของตนไดม้ากกวา่ รวมทั้งเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

ศูนยเ์พื่อการวางแผนการท่องเท่ียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549: 72-
73) ไดก้ล่าววา่ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัความส าเร็จของการท่องเท่ียวในเมืองและชนบท ตอ้ง
มีรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี ซ่ึงจ าเป็นต้องค านึงถึงชุมชนเจ้าของท้องถ่ิน 
ส่ิงแวดลอ้ม และนกัท่องเท่ียว โดยหวัใจในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี คือ  

1) การมีองคก์รและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) มีการวางแผนในดา้นกายภาพและดา้นสังคมของแหล่งท่องเท่ียว 
3) ให้ความส าคญัเร่ืองการตลาด เพื่อการประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจและได้

นกัท่องเท่ียวประเภทท่ีตอ้งการ 
4) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาสินคา้ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

และใหเ้หมาะสมกบัประเภทและลกัษณะของทรัพยากร 
5) ใหค้วามเอาใจใส่กบัการวางแผนและการบริหารจดัการในดา้นการด าเนินงานกบั

แหล่งท่องเท่ียวในเมือง และในชนบท 
ซ่ึงการจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีมีโครงสร้างดงัภาพท่ี 2.1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  การจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: ศูนยเ์พื่อการวางแผนการท่องเท่ียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย, 2549. 

การบริหารจดัการ 

องค์กรและการบริหารจดัการ 

การจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 

การตลาด การวางแผนแหล่ง การพฒันาสินค้า การปฏบิัตงิานของ

การจดัการผูมี้ส่วนไดส่้วน

การเป็นหุน้ส่วน 

การพฒันาองคก์ร 

การประเมินโอกาส 

ขีดความสามารถในการ

การวางนโยบาย 

การวเิคราะห์แหล่ง 

การเฝ้าระวงั 

การวางแผนการใชท่ี้ดิน 

การวางแผนการจราจร 

การประเมินผลกระทบ 

การมีส่วนร่วมของ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การท าวจิยั 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

ยทุธศาสตร์การ
ประชาสัมพนัธ์ 

การเงิน 

การออกแบบผลิตภณัฑ ์

การวางแผนแหล่ง 

การวางแผนเสน้ทาง 

การจดัการโครงการ 

การวางแผนส่ือ

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ในโรงแรม 

อคัคีภยั 

ความปลอดภยั 

การจดัส่ิงปฏิกลู 

การประปา 

การก าจดัขยะ 

คุณภาพอากาศ 

การกระจายข่าวสาร 

การฝึกอบรม 
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2.3.4 การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเทีย่วโดยชุมชน  
การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการความตอ้งการและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงตั้ งแต่การคิดริเร่ิม ไปจนถึงการรับผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียว และตอ้งมีส่วนร่วมในทุกดา้นทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ เพราะ
คนถือเป็นหวัใจส าคญัของการมีส่วนร่วม คนในทอ้งถ่ินยอ่มทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา และความ
ตอ้งการทางการท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุด และคนในชุมชนทุกคนเปรียบเสมือนเจา้ของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชน   

การท่ีคนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวนั้น ท าให้คนในชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เพราะเป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้น เกิดความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของตน และเป็นการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวับุคคลให้แสดง
ออกมา และการมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลกัประชาธิปไตย ก่อให้เกิด
ความหวงแหน ความรักความผูกพนั ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรของชุมชน น าไปสู่การ
ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ปรับปรุง และพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 
เกิดความสมดุลระหวา่งกนั ท าให้การบริหารจดัการกาการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ชดัเจนข้ึน และตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใชโ้อกาสของการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตอ้งค านึงถึงพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ ตอ้งมีอิสรภาพ มีความสมคัรใจในการ
เขา้ร่วมด้วยตนเอง ตอ้งมีความเสมอภาค เท่าเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ และตอ้งมีความสามารถ
พอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น (ถวลิวดี บุรีกุล, 2548: 3)  

ซ่ึงการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวโดยชุมชนอาจไม่ไดเ้กิดจากกระบวนการแค่ทางเดียว 
แต่เกิดจากการเรียนรู้และการมีประสบการณ์ร่วมกนักบัทุกฝ่าย (The Mountain Institute, 2000: 28)     
ซ่ึงสอดคล้องกับ อัจฉรา สโรบล (2553) ท่ีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีส่วนร่วมเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และการสร้างสรรคท์างความคิดไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดดี้
ข้ึน ช่วยสร้างพลงัและระดมภาคประชาชนให้มีการเคล่ือนไหวในการเขา้ร่วมรับผิดชอบในการ
พฒันาตลอดกระบวนการ ท่ีเป็นทั้งวิธีการ (Means) และเป้าหมาย (Ends) ของการพฒันา โดย
สามารถวางแผนการพฒันาไดอ้ย่างสมบูรณ์ และเหมาะสมกบัตน้ทุน-ผลประโยชน์ และเง่ือนไข
ทางชุมชนทั้งมิติดา้นสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholders) และการมีส่วนร่วมยงัช่วยให้ลดปัญหา หรือการจดัการขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่างๆ 
ได ้สร้างความเช่ือมัน่และความโปร่งใส รวมทั้งการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั อีกทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว การก่อตวั
ของกลุ่มในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละพื้นท่ีจะแตกต่างกนั โดยแยกได้ 3 รูปแบบ คือ 1) เกิดจากความ



62 

ตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินเองเน่ืองจากปัญหาท่ีประสบอยู ่2) เกิดจากขอ้บงัคบัขององคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน และ 3) เกิดจากแรงกระตุน้ของภาคราชการ (สถาบนัด ารงราชานุภาพ, 2542) 

ดงันั้น ล าดบัขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของคนในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน    
อาจยดึตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1977: 27-55) 4 ระดบั ดงัน้ี  

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in Benefit) 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)  

ถวลิวดี บุรีกุล (2548: 9-11) กล่าววา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งหมด 7 ระดบั 
ตั้งแต่ระดบัต ่าท่ีสุดและง่ายท่ีสุด ไปจนถึงระดบัสูงสุด ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมระดบัต ่าสุด คือ ระดบัการให้ขอ้มูล ประชาชนเป็นแค่เพียงผูรั้บรู้
ข่าวสาร แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมกบัขอ้มูลนั้นในการตดัสินใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการ
แกปั้ญหาต่างๆ 

2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ประชาชนมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินขอ้ดีขอ้เสียชดัเจนยิง่ข้ึน  

3) ระดับการปรึกษาหารือ มีการเจรจากันร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างผู ้
วางแผนโครงการและประชาชน เพื่อประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นหรือขอ้สงสัยต่างๆ 

4) ระดบัการวางแผนร่วมกนั ประชาชนมีส่วนร่วมและหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
วางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการอยา่งเหมาะสม 

5) ระดบัการร่วมปฏิบติั ผูรั้บผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนินงานตาม
โครงการเป็นขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

6) ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ท าให้ประชาชนผูท่ี้เก่ียวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ได ้

7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย
ประชาชน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ และการแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง  

แต่การท่ีชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวไดน้ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัทั้งภายใน
และภายนอก ในการพฒันาและขบัเคล่ือนให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึง Cohen and Uphoff (1977: 59-
79) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัส าหรับการมีส่วนร่วมของบุคคล คือ อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว 
ระดบัการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายไดแ้ละทรัพยสิ์น ระยะเวลาในทอ้งถ่ิน ท่ีดินถือครอง
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และสถานภาพแรงงาน และปัจจยัของตวับุคคลน้ียงัร่วมไปถึงทกัษะและองคค์วามรู้ของประชาชน
ในชุมชน และขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนดว้ย ปัจจยัภายในยงัรวมไปถึง
ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนปัจจยัภาพนอกนั้นเก่ียวขอ้งกับกลไกของภาครัฐ ทั้งแนวทาง 
นโยบาย และมาตรการ รวมถึงผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริมกระตุ้นในการสร้างจิตส านึกและ
ช่วยเหลือในกระบวรการพฒันา เช่น นกัพฒันาและองคก์รพฒันา เป็นตน้ (พิสันต์ิ ประทานชวโน, 
2553: 5-6) 

ดงันั้น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวถือเป็นหวัใจ
ส าคญัของการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นองคร์วม 

 
2.3.5 เครือข่ายการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550: 59) ได้ให้ความหมายของค าว่า เครือข่าย คือ             

การประสานความร่วมมือระหว่างกนั โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนักวา้งๆ ไม่มีลกัษณะการบงัคบับญัชา       
แต่เป็นในลักษณะพนัธะสัญญา (Commitment) องค์กรสมาชิกสามารถด าเนินการได้โดยอิสระ 
หากแต่การรวมตวักนัเป็นเครือข่าย สามารถท าให้องคก์รเครือข่ายมีพลงั สร้างการยอมรับและสร้าง
การต่อรองกับหน่วยงานภายนอกได้ นอกจากน้ีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ยงัสามารถพูดคุย-
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์การท างานได ้เครือข่ายจึงเป็นทั้งพลงัใจของคนท างาน และ
พลงัต่อรองเพื่อพิทกัษผ์ลประโยชน์ของมวลสมาชิกในเครือข่าย 

ระพีพรรณ ทองห่อ (2551: 16) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง การประสานความร่วมมือ
ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรท่ีมีกิจกรรมคล้ายคลึงกนั และเช่ือมโยงขยายผลการท างานหรือ
แนวคิดไปสู่กลุ่มหรือองคก์รอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างพลงัในการแกไ้ขปัญหาและการเปล่ียนแปลงส่ิง
ต่างๆ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั การมีส่วนร่วม และกระบวนการกลุ่มท่ีจะ
น าไปสู่การระดมทรัพยากรในการสร้างพลงัและอ านาจในการต่อรองให้สูงข้ึน กระบวนการต่างๆ 
เหล่าน้ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนัของทุกฝ่าย 

พระมหาสุทิตย ์อาภภากโร (2547: 44) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง ความร่วมมือและการ
เปิดรับของฝ่ายต่างๆ ท่ีจะมีข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงขอ้ก าหนดท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นความมุ่งหมายท่ีจะระดม
ทรัพยากร กระบวนการ ความรู้และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จจากการร่วมมือและ
ไดรั้บในส่ิงท่ีใหม่นั้นเสมอ โดยเครือข่ายมี 3 มิติ ดงัน้ี 

1) เครือข่ายนัยคุณค่าแห่งความสัมพนัธ์ เป็นการให้ความหมายโดยอธิบายถึงมิติ
แห่งความสัมพนัธ์ของหน่วยต่างๆ และข่ายของงาน (Network) ซ่ึงอธิบายว่า เครือข่าย หมายถึง
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ความสัมพนัธ์และการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มหรือชุมชน เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ ช่วยเหลือพึ่งพา     
จนกระทั้ง สามารถสร้างพลงัและอ านาจต่อรอง และต่อมาสามารถขยายความสัมพนัธ์ไปสู่ระดบัท่ี
กวา้งข้ึน 

2) เครือข่ายนยัการประสานความร่วมมือ เป็นการให้ความหมายโดยอธิบายถึงมิติ
ของการประสานความร่วมมือ ซ่ึงเครือข่าย หมายถึง ความร่วมมือและการเปิดรับของฝ่ายต่างๆ ท่ีจะ
มีขอ้ตกลงร่วมกนัในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ถ้าไม่มีความ
ร่วมมือต่อกนัแลว้ ความเป็นเครือข่ายหรือข่ายใยแห่งความสัมพนัธ์คงไม่เกิดข้ึน 

3) เครือข่ายนยัภารกิจและกระบวนการ เป็นการใหค้วามหมายโดยอธิบายวา่ ภารกิจ
และกระบวนการท างานของฝ่ายต่างๆ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหค้วามเป็นเครือข่ายนั้นมีความต่อเน่ือง โดย
เป็นทั้ งกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มท่ีเป็นการระดม
ทรัพยากรในการสร้างพลงัและอ านาจในการต่อรองให้สูงข้ึน กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีจะน าไปสู่
การเปล่ียน แปลงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเครือข่าย 

2.3.5.1 ลกัษณะทัว่ไปของเครือข่าย 
สนธยา พลศรี (2550: 213-215) ได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปเครือข่ายทุกประเภท            

มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก เครือข่ายเป็นการถกัทอ

สายใยสัมพนัธ์ของสมาชิกเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ โดยมีลกัษณะเหมือนกบัตาข่ายหรือใยแมงมุม 
2) สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลกัษณะบางประการร่วมกนั เช่น อาศยัอยู่

ในชุมชนเดียวกนัหรืออาณาบริเวณเดียวกนั ประกอบอาชีพเดียวกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั 
3) สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลกัษณะบางประการแตกต่างกนั เช่น เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ศาสนา เผา่พนัธ์ุ ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
4) มีลักษณะหลายมิติ เครือข่ายเป็นระบบความสัมพนัธ์ของสมาชิกท่ีมี

หลายลกัษณะ เช่น ความสัมพนัธ์เชิงกระบวนการท างาน ความสัมพนัธ์ในการร่วมมือกนัของมนุษย์
ในทางสังคมวิทยา ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการประสานงาน เป็นพลงัในการท างาน เป็น
เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายของการเรียนรู้ เป็นตน้ 

5) มีลกัษณะเป็นการรวมพลงัหรือศกัยภาพของสมาชิกเขา้ด้วยกนั ไม่ใช่
พึ่งพิงอิงสมาชิกอ่ืนๆ เพียงฝ่ายเดียว สมาชิกตอ้งน าศกัยภาพของตนออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี 

6) สมาชิกมารวมกนัดว้ยความสมคัรใจไม่ใช่เพราะถูกบีบบงัคบั 
7) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบกัลยาณมิตร คือ มีความ

สมานฉนัท ์สามคัคี มีความเอ้ืออาทร สนบัสนุนช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่ขดัแยง้ ชิงดีชิงเด่น 
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8) สมาชิกมีความสัมพนัธ์กนัในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนมีความรู้สึกว่าต่าง
เป็นส่วนประกอบของกนัและกนั แมว้า่บางเครือข่ายจะร่วมกิจกรรมกนันานๆ คร้ังก็ตาม แต่ยงัคงมี
สายใยสัมพนัธ์กนั และพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมอยูเ่สมอ 

9) สมาชิกมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมของเครือข่ายอาจจะมี
กิจกรรมเดียวกนัหรือหลายกิจกรรมก็ได้ เช่น การเยี่ยมเยียนกนั การประชุมสัมมนาร่วมกนั การ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กนั การจดัเวทีสรุปบทเรียนร่วมกนั เป็นตน้ 

10) มีความสัมพนัธ์เท่าเทียมกนั สมาชิกของเครือข่ายมีโครงสร้างความ 
สัมพนัธ์ท่ีเสมอกนัแบบแนวราบ คือ ไม่มีใครบงัคบับญัชาใครแต่มีลกัษณะหุ้นส่วนกนั มีอิสระในการ
ด าเนินกิจกรรมของตนเอง ไม่รู้สึกวา่ตอ้งสูญเสียอิสระของตนเองไป 

11) การมีพนัธะสัญญาร่วมกนั เครือข่ายมีลักษณะเป็นขอ้ตกลงระหว่าง
สมาชิกท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 

12) การติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีลักษณะเป็นการติดต่อ 
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสมาชิก เพราะการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัเป็นการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงของเครือข่ายนัน่เอง 

13) การบูรณาการ เป็นการร่วมกนัของสมาชิกดา้นต่างๆ คือ การก าหนด
วตัถุ ประสงค ์เป้าหมาย แผนงานและโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร การบริหารจดัการ ผลประโยชน์ 
เป็นตน้ 

14) เครือข่ายมีหลายระดบัตามจ านวนของสมาชิก เช่น ระดบับุคคล ระดบั
กลุ่ม ระดบัองค์กร ระดบัสถาบนั ระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ ระดบั
ทวปี เป็นตน้ 

15) ถ้าเป็นเครือข่ายระดับกลุ่มกับกลุ่ม หรือองค์กรกับองค์กรข้ึนไป 
สมาชิกอาจจะเป็นอิสระต่อกนั มารวมกนัเป็นบางเร่ืองบางส่วนเท่านั้น เม่ือด าเนินกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จแลว้ก็จะสลายก็ได ้อาจใชก้ารประชุมร่วมกนัเป็นคร้ังคราว หรือจดัตั้งเป็นองค์กรร่วม   
ก็ได้ โดยข้ึนอยู่กบัลักษณะของเครือข่าย ความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและความเห็นพอ้ง
ระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย 

16) เครือข่ายบางเครือข่ายอาจจะด ารงอยู่ได้นานแต่บางเครือข่ายอาจจะ     
ล่มสลายไดง่้าย 

17) มีลกัษณะเป็นพลวตั เป็นระบบท่ีมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สมาชิกและการหาสมาชิกใหม่โดยไม่หยดุย ั้ง 
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18) เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั เครือข่ายมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัหรือสมาชิกบัคนอ่ืนๆ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญท่ีอยูน่อกเครือข่าย 
นกัวิชาการสาขาต่างๆ การเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อสรุปบทเรียน การปรับปรุงขอ้ผิดพลาดท่ีผ่านมา การ
จัดท าแผนและโครงการ เป็นต้น ซ่ึงท าให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เสรี พงศ์พิศ (2548: 201) ไดก้ล่าวว่า ไม่ว่าเครือข่ายจะมีลกัษณะแบบใด จะมีลกัษณะ 
เฉพาะหรือลกัษณะร่วมของทุกเครือข่าย คือ 

1) เป็นกลุ่มองค์กรและ /หรือบุคคลท่ีมาร่วมกันเพื่อด า เนินการตาม
วตัถุประสงคแ์ละความสนใจท่ีตั้งข้ึนร่วมกนั 

2) เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
3) ด ารงอยู่ได้ยาวนาว (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการส่ือสารแบบใดแบบหน่ึงท่ี

ต่อเน่ือง 
4) มีความรู้สึกผูกพนักับโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมาร่วมกัน และร่วมกัน

รับผดิชอบ 
5) มีฐานอยู่ ท่ีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และความมุ่งมั่นท่ีจะท าตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไวร่้วมกนั รวมทั้งเคร่ืองมือหรือวธีิการในการด าเนินการท่ีคิดไวร่้วมกนั 
ดงันั้น เครือข่ายจึงเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ

การท างานแบบเครือข่ายเป็นการท างานแบบประสานพลงั (Synergy) ดงันั้น ประโยชน์ของการ
ท างานเป็นเครือข่าย เสรี พงศพ์ิศ (2548: 202) คือ 

1) ก่อใหเ้กิดผลบางอยา่งท่ีใครคนเดียวท าใหเ้กิดไม่ได ้
2) ท าการรณรงคไ์ดก้วา้งกวา่และมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
3) ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหรือประเด็นหน่ึง หรือการต่อสู้หน่ึง

ชดัเจนมากยิง่ข้ึน เพราะมีแง่มุมหลายแง่มองจากหลายคนหลายองคก์ร 
4) ร่วมมือกนัท า แบ่งงานกนัท า 
5) ลดงานท่ีซ ้ าซอ้นลง และลดการส้ินเปลืองทรัพยากร 
6) ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ แรงบนัดาลใจ และ

ทกัษะต่างๆ 
7) ท าใหเ้กิดความสามคัคี ให้ก าลงัใจกนั และช่วยกนัในรูปแบบต่างๆ ในบาง

กรณี ช่วยใหส้ามารถระดมทุนไดดี้ 
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2.3.5.2 ประเภทของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550) กล่าวว่า ดว้ยลกัษณะงานการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน มีความเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายและสามารถสร้างความร่วมมือในรูปแบบของ
เครือข่ายในหลากลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัเป้าหมาย แรงจูงใจ และความจ าเป็นของแต่ละชุมชน ซ่ึงแบ่งได้
ดงัน้ี 

1) เครือข่ายแบ่งตามลกัษณะงาน/การเช่ือมโยง 
(1) เครือข่ายความคิด/เครือข่ายการเรียนรู้ (เช่ือมโยงแนวนอน 
(2) เครือข่ายการท างานในกิจกรรม/ประเด็นร่วมกนั (เช่ือมโยงแนวตั้ง: 

สายการผลิต-การตลาด) 
(3) เครือข่ายบูรณาการ (เช่ือมโยงหลายมิติ) 

2) เครือข่ายแบ่งตามลกัษณะภูมิศาสตร์/เขตการปกครอง 
(1) เครือข่ายในระดบัชุมชน 
(2) เครือข่ายระหวา่งชุมชน 
(3) เครือข่ายระดบัประเทศ 

ซ่ึงสอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2548: 198-199) ท่ีได้กล่าวว่า เครือข่ายมีหลาย
ประเภท ข้ึนอยู่กับสมาชิก พื้นท่ี กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค์ และโครงสร้างการด าเนินงานใน
ลกัษณะองค์กรของเครือข่ายเอง และเครือข่ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพื่อท าให้การส่ือสาร แลกเปล่ียน
ขอ้มูลและประสบการณ์ดีข้ึน ง่ายข้ึน และมีการร่วมมือกนัในเร่ืองต่างๆ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และอีกบา
ส่วนท าให้เป็นพลงัต่อรองกบัอ านาจต่างๆ ไดดี้ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน องค์กร
ทุน หรือองค์กรวิชาการ ท าให้ได้รับความสนใจและความช่วยเหลือง่ายข้ึน โดยประเภทของ
เครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) เครือข่ายแนวราบ โดยการประสานบุคคลท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั อาชีพ
เดียวกนั ให้มาเช่ือมประสานเป็นเครือข่ายกนั เช่น เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายนกัพฒันา เครือข่าย
นกัวจิยั เป็นตน้ และอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรืออาจเป็นสถาบนัก็ได ้

2) เครือข่ายแนวตั้ง เช่น การน าผูค้นจากหลากหลายอาชีพท่ีแตกต่างกนัมา
เป็นเครือข่าย เกษตรกร นกัพฒันา นกัวชิาการ นกัธุรกิจ นกัการเมือง องคก์รทุน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและความร่วมมือกนั โดยเน้นท่ีการให้ขอ้มูลข่าวสารมากกว่าการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนั 
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ดงันั้น องค์ประกอบท่ีส าคญัของเครือข่าย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2550: 
82) คือ 

1) มีการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั (Connectivity) ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
และถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเป็นการเช่ือมโยงทั้งแนวตั้งและแนวนอน การเช่ือมโยงไม่ได้
จ  ากดัอยู่เพียงผูป้ระกอบการเท่านั้น แต่รวมถึงสถาบนัการศึกษา / วิจยัและพฒันา สถาบนัการเงิน 
องคก์รภาครัฐ สมาคม เอกชน 

2) มีความร่วมมือ (Collaboration) สมาชิกในจะร่วมมือกัน โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั รวมทั้งกลยทุธ์ในการท างาน 

3) เกิดประสิทธิภาพโดยรวม (Collective Efficiency) มีการเช่ือมโยงท่ีเป็น
ระบบ การแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพโดยรวม 

การเป็นเครือข่ายจะตอ้งประกอบไปดว้ย สมาชิกเครือข่าย จุดมุ่งหมายร่วมกนั การท า
หน้าท่ีต่อกันของสมาชิก การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การมีปฏิสัมพนัธ์และส่ือสารระหว่างกัน 
กระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน ความเท่าเทียมของสมาชิกฝ่ายต่างๆ และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (ระพีพรรณ ทองห่อ, 2551: 22) 

ทั้งน้ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2543, 36-43) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัของ
เครือข่าย ประกอบดว้ย 7 ประการ ดงัน้ี 

1) การรับรู้มุมมองร่วมกนั (Common Perception) คือ การท่ีสมาชิกท่ีเขา้มา
อยูใ่นเครือข่ายตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกนัถึงเหตุผลการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 

2) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Common Vision) คือ การมองเห็นจุดมุ่งหมายใน
อนาคตร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เขา้ใจทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการไปดว้ยกนั 

3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั (Mutual Interests/Benefits) 
คือ การท่ีสมาชิกแต่ละคนมาร่วมกนัเพื่อประสานผลประโยชน์และความตอ้งการซ่ึงผลประโยชน์
และความตอ้งการนั้นจะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ดงันั้นจึงมีการ
รวมตวักนับนฐานของผลประโยชน์ร่วมท่ีมากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเครือข่าย 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกวา้งขวาง (All Stakeholders 
Participations) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคญัต่อการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่าย 
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วม
ลงมือท า ดงันั้น สมาชิกในเครือข่าย จึงความเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะของความเท่าเทียม
และในฐานะหุน้ส่วนของเครือข่าย และควรสานต่อความสัมพนัธ์ในแนวราบ 



69 

5) กระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship) 
คือ การท่ีสมาชิกในเครือข่ายต่างก็ตอ้งเสริมกระบวนการท างานของกนัและกนั โดยท่ีใชจุ้ดแข็งของ
ฝ่ายหน่ึงไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหน่ึงท่ีมีจุดอ่อน ซ่ึงจะท าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกนั การ
เสริมต่อกนันั้น เกิดข้ึนจากการรวมตวัเป็นเครือข่ายซ่ึงมีผลดีมากกวา่การไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 

6) การพึ่งอิงร่วมกนั (Interdependence) คือ การเติมเต็มในส่วนท่ีขาดของ
แต่ละฝ่าย เน่ืองจากทุกฝ่ายต่างก็มีขอ้จ ากดัในกระบวนการท างานและมีความรู้ในประสบการณ์ท่ี
แตกต่าง ดงันั้นจึงมีการพึ่งอาศยักนัระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย 

7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียน ( Interaction) คือ การท่ีสมาชิกใน
เครือข่ายมีการท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก และผลการปฏิสัมพนัธ์เชิง
แลกเปล่ียนระหวา่งกนันั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเครือข่ายตามดว้ย 

2.3.5.3 กระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่าย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550: 77) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการสร้างและพฒันา

เครือข่าย ประกอบดว้ย 
1) ชุมชนมีความตระหนกัและเห็นความจ าเป็นในการเป็นเครือข่าย 
2) แสวงหาชุมชนพนัธมิตร ร่วมคิด แลกเปล่ียนขอ้มูล 
3) เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในการท างาน 
4) ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นความเห็นร่วมกนั 
5) มีโครงสร้างการท างาน กระบวนการในการตัดสินใจ และข้อตกลง

ร่วมกนั 
6) แผนงานและกิจกรรม (มีความต่อเน่ือง) 
7) การพฒันาขีดความสามารถในการท างานของเครือข่าย 
8) ระบบการส่ือสาร 
9) การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการพฒันา (มีความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั) 
10) ติดตามประเมินผล 

ดังนั้ น การพฒันาเครือข่าย CBT ให้มีการบริหารงานเป็นรูปแบบองค์กรท่ีเป็น
ทางการ อาจมียทุธศาสตร์ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2550: 92-99) ดงัน้ี 

1) การพฒันาคน/องคก์รเครือข่าย เป็นการพฒันาการคิด วิเคราะห์เช่ือมโยง
เร่ืองการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนและการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เยี่ยมเยียนระหว่างสมาชิก สรุปบทเรียนเพื่อเปิดโลกทศัน์ และพฒันาความรู้และทกัษาท่ีจ าเป็นต่อ
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การพฒันาตนเอง และองคก์ร พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวทั้งในระดบั
ชุมชนและระดบัเครือข่าย 

2) การพฒันาแหล่ง/การพฒันาบริการ อาทิ พฒันาระบบความปลอดภัยใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ วางแผนขีดความสามารถในการรองรับ พฒันามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน จดัท า
มาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นตน้ 

3) การพฒันาเชิงบูรณาการ เปิดเวทีแลกเปล่ียนพูดคุยระหว่างกลุ่มต่างๆ 
เพื่อหาจุดร่วมในการท างาน หรืออาจสร้างกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั เพื่อสร้างพลงัของเครือข่ายและให้ผล
ประโยชนต์กแก่กลุ่มชุมชนสมาชิก 

4) การพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์การตลาด จัดเวทีแลกเปล่ียนกับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว จัดฝึกอบรมเร่ือการตลาดและโอกาสทางการตลาดส าหรับการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จดัท าส่ือเผยแพร่เร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชน จดัท าแผนการตลาดแบบมีส่วน
ร่วม จดัการศึกษา-ดูงาน 

5) การประสานงานเชิงนโยบาย เป็นการสร้างให้รัฐยอมรับและรับรอง
บทบาทของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว ประสานงบประมาณและบุคลากรของรัฐเขา้ไป
สนบัสนุนและส่งเสริมสมาชิกเครือข่าย ออกกฎ-กติกาท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบัชุมชนในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว 

6) การหาทุน การหาทุนสนับสนุนเพื่อการจดัท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
และการตลาด การตดัรายไดจ้ากการขายโปรแกรมท่องเท่ียวให้กบัชุมชน สมาชิกเขา้กองกลางของ
เครือข่าย และการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 

2.3.5.4 ความส าเร็จของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550: 101) ไดก้ล่าววา่ เครือข่ายการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยั ดงัน้ี 
1) องค์กรพื้นฐานของสมาชิกเครือข่ายมีความชดัเจนในเป้าหมายและการ

ท างานในองคก์รของตนเอง 
2) สมาชิกเครือข่ายการมีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ ไวว้างใจกัน        

มีพนัธะสัญญาท่ีหนกัแน่นระหวา่งกนัและเช่ือมัน่ต่อเป้าหมายของเครือข่าย 
3) มีวสิัยทศัน์และแนวทางการท างานท่ีชดัเจน 
4) มีกลไกในการบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 
5) สามารถระดมคน ระดมทุน หรือทรัพยากรอ่ืนๆ มาท างานได ้
6) มีความต่อเน่ือง พฒันาอยูต่ลอดเวลา 
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7) มีการส่ือสาร 
8) มีระบบขอ้มูลท่ีทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึง ใชป้ระโยชน์ได ้มีการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัภายในเครือข่าย 
9) การกระจายผลประโยชน์ 
10) ไดก้ารยอมรับจากภายนอก 
11) สามารถขยายผลการท างานได ้

เสรี พงศ์พิศ (2548: 212-213) กล่าวว่า การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชน
ไปสู่ความย ัง่ยืนได้นั้ น นอกจากการมีแกนน าท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ภูมิปัญญาแล้ว ยงัต้องมีการ
ด าเนินงานท่ีท าใหส้มาชิกอยากเป็นเครือข่ายไปอีกนาน คือ 

1) การเรียนรู้ร่วมกนั เครือข่ายองคก์รชุมชนมีฐานอยูท่ี่ความรู้ จึงตอ้งมีการ
เรียนรู้ อาจเป็นการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือไปศึกษาดูงานดว้ยกนั เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การเรียนรู้ตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง และท าให้สมาชิกในชุมชนไดร่้วมเรียนรู้ดว้ย ไม่ใช่เรียนรู้แต่ผูน้ า
เท่านั้น 

2) การแบ่งปันทรัพยากร เครือข่ายท่ีสามารถแบ่งปัน แลกเปล่ียนทรัพยากร
ท่ีตนเองมีใหค้นอ่ืนได ้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีตอ้งการเอ้ืออาทรต่อกนั  

3) การท ากิจกรรมร่วม โดยการท าโครงการร่วม ลงทุนร่วม ซ่ึงเป็นอีกกา้ว
หน่ึงท่ีท าใหเ้ครือข่ายไดท้  างานร่วมกนั การลงทุนดงักล่าวก าลงัเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากพร้อมกบัการ
เกิดของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นระบบการจดัการเศรษฐกิจของชุมชน เป็นเครือข่ายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะส าเร็จไดโ้ดยอาศยัเครือข่ายทางสังคม ไม่ใช่เพราะเงินอยา่งเดียว เพราะเครือข่ายทาง
สังคม คือจุดแขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

4) ความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้อง ท่ีท าให้อยากท างานร่วมกนั อยากช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั ไม่ใช่เพียงเพราะผลประโยชน์ทางวตัถุส่ิงของ แต่เพราะอยากช่วยกนัให้ท างานให้ได ้
แก้ปัญหาให้ได้ ขอ้น้ีจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้เครือข่ายอยู่ได้ ทั้งน้ีเพราะรากฐานอยู่ท่ีภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินทุกแห่ง ซ่ึงในอดีตผูค้นก็อยูก่นัเป็นเครือข่ายมาตลอด พึ่งพาอาศยักนัในรูปแบบ
ท่ีเป็นธรรมชาติ 

ดังนั้ น การเร่ิมต้นเครือข่ายจึงไม่ความเร่ิมด้วยการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด
ละเอียดลงไปทุกเร่ือง เพราะไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าเช่นนั้น ให้มีเพียงกฎเกณฑ์เบ้ืองตน้ร่วมกนั 
เช่นการก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกเครือข่าย บทบาทและหน้าท่ีบางอย่างเท่านั้น ให้กฎเกณฑ์
เกิดข้ึนพร้อมกบัววิฒันาการของเครือข่าย เป็นผลท่ีค่อยๆ เกิดจากการท างานร่วมกนั กฎเกณฑ์จึงจะ
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มีลกัษณะเป็นธรรมชาติมากวา่ ไม่เช่นนั้นองค์กรท่ีส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่าย ไม่วา่องค์กรรัฐหรือ
เอกชนจะกลายเป็นผูมี้บทบาทน าในการก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมา 

การพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง จ  าเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดเครือข่ายในชุมชนและการ
พฒันาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง จ  าเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายในและภายนอก (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2550: 140-141) ดงัน้ี 

1) ปัจจยัภายใน 
(1) คน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตส านึกต่อส่วน

ร่วมของปัจเจกบุคคล การพฒันาผูน้ าเครือข่ายให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเขม้แข็ง มีภาวะ
ผู ้น าในการสร้างวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์การมีศิลปะในการชักจูงและโน้มน้าวให้ผู ้อ่ืนเห็น
ความส าคญัของส่ิงท่ีจะท าร่วมกนั 

(2) ระบบ การสร้างระบบบริหารจดัการในเครือข่ายท่ีเป็นระบบหรือ
กลไกท่ีเหมาะสมกับเครือข่าย การมีระบบสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ การมี
พนัธกรณีท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั การมีความหลากหลายของกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายท่ีมี
อยูใ่นชุมชน และการสร้างความเขา้ใจและยอมรับในกระบวนการท างานของกนัและกนั 

(3) ความรู้ การจดัการและการพฒันาความรู้ การเสริมสร้างภูมิความรู้
และขบวนการทางปัญญา และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย
อยา่งต่อเน่ือง 

(4) กิจกรรม การมีกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั
ระหว่างสมาชิก และระหว่างกลุ่มองค์กรภาคประชาชนด้วยกันและกับภาครัฐหรือนักวิชาการ 
กิจกรรมการเฝ้าติดตามประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี การสรุปบทเรียนการเผชิญปัญหาวิกฤต
ร่วมกนั การน าวฒันธรรมและประเพณีให้มีกิจกรรมการพบปะกนั การร่วมปรึกษาหารือกนัอย่าง
ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองตลอดเวลา 

(5) ความสัมพนัธ์ทางสังคม การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีแบบเครือญาติ 
เป็นการสร้างสัมพนัธภาพแบบเอ้ืออาทรกนั และการสร้างพนัธะสัญญาท่ีหนกัแน่นระหวา่งกนั และ
ระยะยาว คือ การมีอุดมการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีเหน่ียวแน่น การมีมิตรภาพท่ีใกลชิ้ด และมีสาย
สัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

2) ปัจจยัภายนอก 
การพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายนอกจากปัจจยัภายในแลว้ เรายงัคง

ตอ้งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แหล่งทุน สถาบนั
วิชาการ หน่วยงานวิจยั และกองทุนสนบัสนุนต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมในการด าเนินกิจกรรมของ
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เครือข่าย การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคม สถานการณ์ท่ีให้โอกาสหรือเอ้ือให้เกิดการ
รวมพลงัเครือข่าย 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (2553: 3-4) ได้กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีเป็นหัวใจให้เกิดความร่วมมืออย่างย ัง่ยืน การมุ่งให้เกิดการพฒันาใดๆ ด้วยรูปแบบการ
ท างานแบบเครือข่ายใหมี้ความย ัง่ยนืนั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัพื้นฐานส าคญัหลายประการ ดงัน้ี 

1) สมาชิกเครือข่ายมีความคิดเห็น และเป้าหมายร่วมในการท างาน 
2) เครือข่ายมีแกนน าท่ีมีความเขม้แข็ง และไม่มีขอ้ขดัแยง้เชิงผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) 
3) ภารกิจมีความชัด เจน ทั้ งในด้านเ ป้ าหมาย  ว ัต ถุประสงค์  และ

กระบวนการท างานร่วมกนั 
4) สามารถก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการระหว่างองค์กรเครือข่าย 

(Business Model) ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น มีกลุ่มเป้าหมายชดัเจน ก าหนดรูปแบบของสินคา้และ
บริการ หลกัเกณฑก์ารแบ่งปันผลประโยชน์ท่ียอมรับได ้โครงสร้างการท างาน เป็นตน้ 

5) มีการสร้างให้เกิดบรรยากาศในการไวว้างใจซ่ึงกนัและกัน พร้อมกับ
ช่องทางในการใหส้มาชิกในเครือข่ายสร้างผลงานและเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 

6) ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในภารกิจของเครือข่าย 
 

2.4 ข้อมูลเฉพาะพืน้ทีก่ารวจิัย 
 

2.4.1 ด้านกายภาพ 
หมู่บา้นควนโอ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 5 ต  าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงอยูห่่างจาก

อ าเภออ่าวลึก ประมาณ 18 กิโลเมตร และอยูห่่างจากตวัจงัหวดักระบ่ีประมาณ 61 กิโลเมตร มีขนาด
เน้ือท่ี 8,733 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตร 5,133 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อหมู่บา้นและทะเลอนัดามนั คือ   
ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 1 บา้นนาเหนือ ทิศใต ้ติดกบัทะเลอนัดามนั ทิศตะวนัออก ติดกบัหมู่ท่ี 3   
บา้นป่างาม ต าบลคลองหิน และทิศตะวนัตก ติดกบัทะเลอนัดามนั โดยการเดินทางสามารถใชท้าง
หลวงชนบทสาย ในยวนแขก-อ่าวลึกนอ้ย ระยะทาง 18 กิโลเมตร และทางหลวงสายทอ้งถ่ินหนอง
หลุมพอ-บากนั ระยะทาง 16 กิโลเมตร  

ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปของหมู่บา้นควนโอนั้น เป็นท่ีราบสลบักบัภูเขาสูงต ่า พื้นท่ีแบบ
ลูกคล่ืนลอนลาด ดา้นทิศตะวนัตกเป็นทะเลอนัดามนั มีพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ ทะเลมีเกาะ
มากมาย เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ ์มีล าคลอง ล าห้วย น ้ าไหลผา่น
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ตลอดปี เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร จากการท่ีหมู่บา้นควนโอมีอาณาเขตบริเวณท่ีติดกบั
หมู่บา้นอ่ืน และติดกบัฝ่ังทะเล จึงมีเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ดา้นทิศตะวนัตก และทิศใต ้
เทือกเขาหินปูนนั้นมีช่ือวา่ เทือกเขากาโรส มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพราะมีลากูน 
หรือแอ่งทะเลสาบน ้ าเค็ม รวมทั้งเวิ้งถ ้ าต่างๆ และยงัประกอบไปดว้ยพื้นท่ีเป็นป่าชายเลน มีตน้
โกงกาง แสม ล าพูน เหงือกปลาหมอ เป็นตน้ และมีสัตวน์ ้ า เน่ืองจากเป็นท่ีวางไข่ และเป็นแหล่ง
อนุบาลของสัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ ปลาเก๋า ปลากระพงขาว กระพงแดง ปลาดุก ปลากระบอก หอยนางรม    
ปูมา้ ปูทะเล ปูกา้มดาบ ปูเปร้ียว รวมถึงนกกระยาง และลิงแสม เป็นตน้ 

 



 

 
ภาพที ่2.2  แผนท่ีอ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
แหล่งทีม่า: กเูกิล, 2559ข.
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ภาพที ่2.3  แผนท่ีหมู่ท่ี 5 บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
แหล่งทีม่า: กเูกิล, 2559ก.
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ภาพที ่2.4  แผนท่ีอาณาเขตการติดต่อของหมู่บา้นต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
แหล่งทีม่า: องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย, ม.ป.ป. 
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2.4.2 ด้านสังคมและวฒันธรรม 
คนเฒ่าคนแก่เล่าวา่เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งของพี่น้องมุสลิม 

ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ บริเวณอ่าวพงังา โดยการอพยพมาทางเรือเป็นส่วนใหญ่ เม่ือกว่า 100 ปี มาแลว้ 
รกรากสายเดิมมาจากมาเลเซีย ปีนงั ตงักานู มาจากทางเรือ ช่วงแรกอาศยัการด ารงชีพดว้ยวิถีประมง 
มีการต่อเรือข้ึนใชเ้อง ดว้ยสภาพพื้นท่ีเป็นล าคลองน ้ าเค็มท่ีลดัเลาะเขา้มายงัแผน่ดิน เป็นท่ีหลบลม
มรสุมและซ่อนแซมเรือ ต่อเรือไดดี้ การเขา้มาตั้งรกรากเพียง 2-3 ครัวเรือ เดิมเรียกวา่ “บา้นควนอู่” 
เพราะการมีสภาพพื้นท่ีเป็นชายฝ่ังเนินสูงและเป็นแหล่งต่อเรือหรืออู่ต่อเรือในยุคนั้น ต่อมาเม่ือมี
การตดัถนนหนทางเช่ือมกบัตวัอ าเภออ่าวลึก เม่ือหลายกวา่สามสิบส่ีสิบปีก่อน ความเจริญจึงเกิดข้ึน 
ท าให้ผูค้นอพยพโยกยา้ยเขา้มาในพื้นท่ีมากข้ึน และไดต้ั้งข้ึนเป็นหมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 5 ต  าบลอ่าวลึก
นอ้ย และช่ือหมู่บา้นก็เรียกเพี้ยนมาเป็น “บา้นควนโอ”ช่ือ “ควนโอ” เรียกเพี้ยนมากจาก “ควนอู่” 
เน่ืองจากบริเวณน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของอู่ต่อเรือขนาดใหญ่สมยันานมาแลว้ 

2.4.2.1 ประชากร 
ต าบลอ่าวลึกน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บา้น มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 

1,564 ครัวเรือน จ านวนประชากร 6,385 คน เป็นชาย 3,199 คน หญิง 3,186 คน โดยทุกหมู่บา้นอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อยเต็มพื้นท่ี และหมู่ท่ี 5 บา้นควนโอนั้น มีครัวเรือน
ทั้งส้ิน 306 ครัวเรือน ประชากร 1,381 คน เป็นชาย 677 คน เป็นหญิง 704 คน ตามตารางท่ี 2.2 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.2  จ านวนประชากรของต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 

หมู่บ้าน เพศชาย เพศหญงิ รวม ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 1 บา้นนาเหนือ 
หมู่ท่ี 2 บา้นบากนั 
หมู่ท่ี 3 บา้นอ่าวลึกนอ้ย 
หมู่ท่ี 4 บา้นนาแค 
หมู่ท่ี 5 บา้นควนโอ 
หมู่ท่ี 6 บา้นคีรีวงศ ์

467 
1,058 
400 
334 
677 
263 

500 
1,018 
407 
322 
704 
235 

967 
2,076 
807 
656 

1,381 
498 

247 
497 
220 
166 
306 
128 

รวม 3,199 3,186 6,385 1,564 

 
แหล่งทีม่า: องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย, ม.ป.ป. 
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2.4.2.2 การนบัถือศาสนา 
ประชากรในต าบลอ่าวลึกน้อยนบัถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 98 และนบัถือ

ศาสนาพุทธร้อยละ 2 
2.4.2.3 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือน 
ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนของชาวหมู่ท่ี 5 บา้นควนโอ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

การตั้งบา้นเรือนบนพื้นท่ีดินดอน และการตั้งบา้นเรือนบริเวณฝ่ังคลอง เน่ืองจากประชาชนไม่มี
ท่ีดินส าหรับปลูกสร้างบา้น และเหตุผลอีกประการหน่ึงคือความสะดวกในการประกอบอาชีพ
ประมง ซ่ึงชาวประมงสามารถจอดเรือไวท่ี้บา้นตนเองได ้และสะดวกต่อการข้ึน-ลงเรือ และเวลา
ออกทะเล 

2.4.2.4 การประกอบอาชีพ 
ประชากรประมาณร้อยละ 60 ประกอบกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั    

และเป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน คือ อาชีพประมง เป็นอาชีพท่ีเล้ียงดูประชาชนชาว
ต าบลอ่าวลึกนอ้ยมาจนถึงปัจจุบนั เป็นแหล่งสร้างรายได ้และช่ือเสียงให้กบัทอ้งถ่ิน การท าประมง
ของประชาชนเป็นการประมงขนาดเล็กใกลช้ายฝ่ัง ไดแ้ก่ การวางอวนกุง้ อวนปลา ไทรปลา ไทรปู 
โป๊ะ  การตกปลา การท ากะปิ กุง้แหง้ ปลาเคม็ เป็นตน้ 

2.4.2.5 วถีิชีวติและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน  
ดา้นการแต่งกายของศาสนาอิสลาม สตรีจะนุ่งผา้ถุง และมีผา้คลุมศีรษะ บุรุษแต่ง

กายโดยนุ่งผา้โสร่ง ใส่หมวกขาว แต่ปัจจุบนัโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะแต่งกายแบบสากลนิยม และ
จะแต่งกายตามแบบอยา่งทางศาสนาเม่ือกระท าพิธีหรือกิจกรรมทางศาสนาอิสลามเท่านั้น ลกัษณะ
การบริโภคอาหารท่ีเห็นได้เด่นชดั คือ การกินอาหารโดยใช้มือแทนช้อน เพราะประชาชนยึดถือ
หลกัปฏิบติัของศาสดามาเป็นแนวทาง  

2.4.2.6 ประเพณีและเทศกาล  
กิจกรรมท่ีศาสนาอิสลามบญัญติัมีทั้งส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัและควรปฏิบติั เช่น การ

ละหมาดวนัศุกร์ การคือศีลอดในเดือนรอมฎอน กิจกรรมในวนัฮารีรายอ (ออกจากการถือศีลอด) 
กิจกรรมเมาลิดนบี (ฉลองวนัประสูติของศาสดามูฮมัหมดั) กิจกรรมสุนัต (การคลิปอวยัวะเพศ
ส าหรับเด็กผูช้าย) เป็นตน้ ส าหรับประเพณีอ่ืนๆ ท่ีส าคญั เช่น ประเพณีสงกรานต ์ลอยกระทง จะมี
การละเล่นอยูบ่า้งแต่เพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น เน่ืองจากเป็นประเพณีของศาสนาอ่ืน  ส่วนงานเทศกาลท่ี
อ าเภออ่าวลึกจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี คือ เทศกาลงานรักอ่าวลึก 
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2.4.3 ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
1) ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  

(1) ท่าเรือท่องเท่ียวหมู่บ้าน เป็นท่าเรือใหม่ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถลงเรือได้
ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้งค านึงถึงน ้าข้ึนน ้าลง ก่อนถึงท่าเรือมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติประมาณ 600 
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5  ท่าเรือท่องเท่ียวหมู่บา้น และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
 

(2) เทือกเขากาโรส ซ่ึงกาโรส มาจากค าวา่ กาลูน ในภาษามาลาย ูแปลวา่ไม่เรียบไม่
สวย จากลกัษณะของภูเขาหินปูนท่ีตะปุ่มตะป ่ า เป็นรูโพรง ท าให้มีลกัษณะหนา้ตาคลา้ยปีศาจ ซ่ึงมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั บางคร้ังก็เป็นปีศาจยิ้มใจดี แต่บางคร้ังก็เป็นปีศาจท่ีท าน่าเศร้า อาจเรียกว่า 
“ปีศาจสองอารมณ์” หรือ “ปีศาจสองหน้า” ท าให้นักท่องเท่ียวสะดุดตาและประหลาดใจกบั
ธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์ได้อย่างน่าอศัจรรย์ใจ บริเวณเทือกเขากาโรสมีภาพเขียนสีโบราณอายุ
ประมาณ 3,000 ปี ดัง่กบัค ากลอนท่ีชุมชนแต่งข้ึนวา่ 

“เขายาวน ้ารอบ  มีขอบน ้าวน 
ขมุทรัพยอ์ยูบ่น  ขนใหลู้กหลาน” 

เทือกเขากาโรสท่ีล้อมรอบด้วยทรัพยากรป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็น
บริเวณป่าชายเลนท่ีมีสัตวน์ ้ าทะเลหลายชนิด แนวป่าชายเลนคดเค้ียวไปกบัแนวเทือกเขาท าให้เกิด
เป็นห้องลากูนข้ึนมา  หมู่บา้นควนโอและเทือกเขากาโรสตั้งอยูใ่นท าเลยุทธศาสตร์ท่ีดีอยู่ทะเลใน ซ่ึง
ปราศจากคล่ืนลม ท าใหมี้ความเงียบสงบ นกัท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้
อย่างส่วนตวั เช่น กิจกรรมพายเรือคายคั ถดัออกไปบริเวณใกลเ้คียงกบัหน้าปีศาจจะมีหินรูปร่าง
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แปลกตามีลกัษณะคลา้ยผตีาโขน และไม่ห่างกนัมากนกัจะมีหินท่ีมีรอยสีด าลกัษณะคลา้ยรูปภาพแม่
มด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6  เทือกเขากาโรส และหุบผาปีศาจ 
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ภาพที ่2.7  ผตีาโขน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.8  ภาพแม่มด 
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(3) คลองเลียบเขา สุดเขาจะมีเพิงผาท่ีพบภาพเขียนสีอยู่ 2 จุด ซ่ึงภาพเขียนสีจุด
แรกอยูสู่งเกือบ 20 เมตร จะเห็นภาพคนโพกผา้ท่ีศีรษะ คลา้ยแขกชาวอาหรับ ถดัไปตรงเพิงผาปลาย
แหลมของเทือกเขาจะพบภาพตะขาบ หรือรูปเขียนท่ีอาจมองเป็นรูปเรือใบกรรเชียง ตรงกลางจะมี
หน้าผาสูงชนัท่ีดา้นบนเป็นช่องว่างแสงอาทิตยห์รือแสงจนัทร์สามารถสาดส่องลงช่องน้ีเขา้มาได ้
เรียกวา่ ผาแสงจนัทร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9  คลองเลียบเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

(4) หน้าต่างมนุษย์ถ ้ า มีโพรงถ ้ าเป็นช่องหน้าตาท่ีสามารถปีนป่ายข้ึนไปได ้
สามารถชมววิทิวทศัน์ของเขากาโรสท่ีทอดยาวไปทางทิศใต ้ยาวตามแนวป่าชายเลนเขียวขจี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.10  หนา้ต่างมนุษยถ์ ้า 
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(5) คลองลอดเขา เป็นล าคลองท่ีลอดเขาไปในเพิงถ ้ าหินปูนท่ีมีปากทางอยู่ใน
อ่าวคลองกลาง เขา้สู่ลากนูขนาดใหญ่ดา้นใน ซ่ึงมีป่าภูเขาและป่าโกงกางท่ีสมบูรณ์ทั้งพรรณไมแ้ละ
สัตวน์ ้า จุดน้ีเป็นจุดท่ีชุมชนใชเ้ป็นจุดพายเรือคยคัท่ีเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.11  คลองลอดเขา 
 

(6) เขาเขียน แหลมทา้ยแรด บริเวณน้ีจะพบภาพเขียนสีท่ีส าคญัอยู่บนหน้าผาท่ี
อยูสู่งจากระดบัพื้นน ้ าไม่มากนกั เป็นรูปของคนปีนผา มีรูปสัตว ์รูปทรงเรขาคณิตรายรอบภาพคน
ซ่ึงการเขียนมองดูคลา้ยลิง เช่ือว่าบริเวณน้ีมีรูปแผนท่ีเขากาโรสเม่ือกว่า 40 ปีมาแลว้ ดา้นบนเป็น
ทรัพยส์มบติัท่ีถูกฝังไวข้องเรือท่ีเขา้มาในอดีต จากภาพเขียนสีไปทางดา้นปลายแหลมเขากาโรส จะ
พบเพิงผาแปลกตารูปคลา้ยบั้นทา้ยของแรดโผล่อยูก่ลางเพิงผา ชาวบา้นจึงเรียนบริเวณน้ีวา่ แหลมทา้ย
แรด 
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ภาพที ่2.12  เขาเขียน แหลมทา้ยแรด 
 

(7) อ่าวมะขาม ปลายสุดของแหลมกาโรสจะมีหาดทรายและบ่อน ้ าจืดเล็กๆ ริม
เชิงเขาท่ีชาวเรือและนกัท่องเท่ียวจะแวะพกัผอ่น เล่นน ้า ชมบรรยากาศทะเลอนัดามนักวา้งใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.13  อ่าวมะขาม 
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(8) คลองขนาบน ้ า มีล าคลองท่ีมีเขาหินปูนขนาบอยู่สองขา้ง ชาวบา้นเรียกว่า
คลองขนาบน ้า เป็นล าคลองน ้าเคม็ท่ีมีปลาชุกชุมแหล่งหน่ึงในเทือกเขากาโรส มีภูเขาหินปูนท่ีมีโถง
ถ ้าขนาดเล็กใหเ้ดินส ารวจหรือปีนป่ายข้ึนไปพกัผอ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.14  คลองขนาบน ้า 
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ดงันั้น จากการลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นแผนท่ีท่องเท่ียวของชุมชน ดงัน้ี 
 

 
ภาพที ่2.15  แผนท่ีท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ 



89 

 

2) ทรัพยากรท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียง ดงัน้ี  
(1) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ธารโบกขรณี เดิมช่ือ ธารอโศก ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ี

หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวลึกใต ้อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี มีเน้ือท่ี 37.5 ไร่ เป็นป่าดงดิบอยูใ่นระหวา่งหุบ
เขา เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า มีธารน ้ าไหลลอดภูเขาผ่านบริเวณน้ีแลว้ไหลลงสู่ทะเลท่ีต าบล   
แหลมสัก เรียกว่า ถ ้ าน ้ าลอด บริเวณหน้าถ ้ าเป็นสระน ้ าธรรมชาติ สามารถลงเล่นน ้ าได ้เรียกว่า 
“สระธารโบกขรณี” น ้ าจากสระธารโบกขรณีไหลเซาะตามโขดหินและรากไมเ้ป็นน ้ าตกชั้นเล็กชั้น
นอ้ย บรรยากาศร่มร่ืน เหมาะแก่การพกัผอ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.16  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
แหล่งทีม่า: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

(2) ถ ้าลอด มีลกัษณะเป็นภูเขาคร่อมคลอง มีโพรงถ ้าเป็นอุโมงคเ์รือสามารถแล่น
ผา่นไปมาได ้ตลอดแนวของถ ้าลอดงดงามดว้ยหินงอกหินยอ้ยเป็นระยะ 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพที ่2.17  ถ ้าลอด 
แหล่งทีม่า: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานกระบ่ี, 2559. 
 

(3) ถ ้ าผีหัวโต หรือถ ้ าหัวกะโหลก เป็นถ ้ าหินปูนขนาดใหญ่ มีช่องทะลุแสงสว่าง
สามารถส่องถึงภายในถ ้า นอกจากจะมีหินงอกหินยอ้ย รูปร่างแปลกตา ยงัมีภาพเขียนสีโบราณก่อน
ประวติัศาสตร์ 2,000-3,000 ปี โดยมีภาพเขียนสีท่ีเป็นจุดสนใจมากท่ีสุด คือ ภาพเขียนรูปคนใส่
หมวกทรงสูง หรือคนท่ีมีหัวเป็นสัตวมี์เขา เขียนดว้ยสีแดงทั้งตวั และภาพมือคนสองขา้งท่ีทาบไว้
บนเพดานถ ้า  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพที ่2.18  ถ ้าผหีวัโต 
แหล่งทีม่า: ไร่ปรีดาโฮมสเตย,์ 2559ก. 
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(4) ถ ้าคลงั เป็นถ ้าท่ีมีความสวยงาม และมีความลึกลบัซบัซ้อนมาก ภายในมีโถง
ถ ้าต่างๆ ถึง 13 ห้อง โดยแต่ละห้องจะมีเอกลกัษณ์ของหินงอกหินยอ้นแตกต่างกนัไป อาทิ เป็นหิน
งอกหินยอ้ยลกัษณะคลา้ยหลอดกาแฟนบัพนัๆ แท่งท่ียอ้ยลงมาจากเพดานถ ้าบา้งเป็นหินยอ้ยสีทอง      
รูปม่านน ้าตกสวยงามแปลกตา เป็นตน้  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพที ่2.19  ถ ้าคลงั 
แหล่งทีม่า: Shutter Explorer, 2557.  

 
(5) ถ ้านางฟ้า เป็นถ ้าขนาดใหญ่ บริเวณปากถ ้ามีความใหญ่โตมโหฬารและมีหิน

ยอ้ยเป็นม่านลงมา เม่ือปีนข้ึนไปจะคลา้ยเป็นโดมอยู่กลางถ ้ า สามารถเดินรอบไดแ้ละจะเห็นมุมต่างๆ      
รอบโครงถ ้า ซ่ึงเต็มไปดว้ยหินยอ้ย ท่ีส าคญัยงัมีซากฟอสซิลหอยโบราณอยู่จ  านวนมากตามพื้นถ ้ า      
ซ่ึงเป็นหลักฐานได้อย่างหน่ึงว่า คร้ังหน่ึงแผ่นดินแถบน้ีเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนและยกตวัข้ึนใน
ภายหลงั  
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ภาพที ่2.20  ถ ้านางฟ้า 
แหล่งทีม่า: ไร่ปรีดาโฮมสเตย,์ 2559ก.  
 

(6) หาดทรายร้อน ตั้งอยูท่ี่ต  าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก เป็นความมหศัจรรยข์อง
หาดทรายท่ีจะโผล่ข้ึนมาในช่วงวนัน ้ าใหญ่ท่ีน ้ าข้ึนมาก และลงมาก จึงไม่สามารถพบเห็นไดทุ้กวนั 
เวลาท่ีดีท่ีสุด คือ ตอนเช้าท่ีน ้ าลง หาดทรายท่ีเป็นก้อนกรวดขนาดเล็กจะโผล่ข้ึนมาริมคลอง 
สันนิษฐานว่า ใตบ้ริเวณน้ีอาจเป็นรอยแยกของแผ่นดินท่ีมีพลงัความร้อนจากใตพ้ิภพแทรกข้ึนมา  
จึงท าให้ตลอดชายหาดแห่งน้ีร้อนจนเป็นไอพวยพุ่งให้เห็น ซ่ึงไม่สามารถลงเดินบนหาดน้ีไดด้ว้ย
เทา้เปล่า  แต่สามารถเอาเทา้ลงแช่ลงไปริบคลองบริเวณใกลก้บัชายหาด และสามารถน าโคลนท่ีอยู่
ริมฝ่ังคลองท่ีมีลกัษณะเนียนนุ่มมาพอกตวัได ้

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่2.21  หาดทรายร้อน 
แหล่งทีม่า: ไร่ปรีดาโฮมสเตย,์ 2559ค. 
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(7) แหลมไฟไหม ้ตั้งอยูท่ี่ต  าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีลกัษณะเด่นคือ นกัท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือหางยาว หรือพายเรือคายคั มาชมพระอาทิตยต์กกลาง
อ่าวพงังาท่ีสวยงามท่ีสุด และบนเพิงหนา้ผาน้ี จะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวติัศาสตร์เป็นรูปคนอยู่
บนนั้น สันนิษฐานวา่อาจเคยเป็นท่ีพกัอาศยัของมนุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพที ่2.22  เสาหินเหล็กโคน และแหลมไฟไหม ้
แหล่งทีม่า: ตามดูดอทคอม, 2559.  

  
(8) Tree Top Adventure Park Krabi ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6 บา้นป่าพรุคีรีวง ต าบลอ่าวลึก

นอ้ย เป็นสถานท่ีส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบกิจกรรมเชิงผจญภยั อาทิ การไต่ราวเชือกจากยอดไม้
หน่ึง ไปอีกตน้หน่ึงโดยการเดินบนเชือกหรือใชจ้กัรยานวิง่บนเส้นทางแคบๆ  
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ภาพที ่2.23  Tree Top Adventure Park Krabi 
แหล่งทีม่า: ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค, 2559. 

 
2.4.4 ด้านเศรษฐกจิ 

2.4.3.1 รายได ้
คนในชุมชนหมู่บ้านควนโอ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก          

ปลูกปาลม์น ้ามนั ยางพารา นอกจากน้ียงัมีอาชีพอ่ืนท่ีคนในชุมชนยึดเป็นอาชีพ เช่น ประมง คา้ขาย 
รับจา้งท าการเกษตร กรีดยาง ท าสวน รายไดเ้ฉล่ีย 30,245.99 บาท/คน/ปี  

2.4.3.2 กลุ่มองคก์ร/ทุนในชุมชน ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  
2) กองทุนหมู่บา้น 
3) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน  

 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

กมลพร อศัวมงคลสวา่ง (2552: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ในอุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สนใจในแนวคิดทฤษฎีการท่องเท่ียว และทฤษฎี
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความตอ้งการการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ร้านขายของท่ีระลึก ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว สุขารวม
หรือหอ้งอาบน ้า ปัจจยัพื้นฐานทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระบบการส่ือสาร การคมนาคม และ
สาธารณูปโภค เป็นตน้ และท่าเรือหรือ ท่าเทียบเรือ ดงันั้นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว จึง
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ควรเพิ่มสินคา้ให้หลากหลาย อาทิ ในร้านขายของท่ีระลึก และสุขารวมหรือห้องอาบน ้ า ควรสร้าง
ให้กระจายไปตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั ควรมีการติดตั้งสัญญาณโทรศพัท์ให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน และมีการปรับปรุงเส้นทางถนนภายในอุทยานฯ และควรเพิ่มการติดตั้งหลอดไฟฟ้าตาม
ทางเดินและท่าเรือหรือท่าเทียบเรือต่างๆ 

ณัฐณีย ์ทวีผล (2546: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน
ป่าเม่ียง กรณีศึกษาบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ สนใจใน
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และผลงานวิจยัพบว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน
ดงักล่าวมีศกัยภาพตลอดจนความพร้อมในด้านส่ิงดึงดูดใจทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม โดย
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ 1) ชุมชนบา้นแม่ก าปองมีการผสมผสานแนวคิดและแนวทาง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งจากมุมมองทางวชิาการ องคก์รของรัฐ และองคก์รธุรกิจของ
เอกชน กระทัง่กลายเป็นการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบและกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี 
2) บทบาทของ “เม่ียง” และ “ป่าเม่ียง” ในชุมชนบา้นแม่ก าปองไดเ้พิ่มเติมจากเดิมท่ีเป็นสินคา้
ส าหรับบริโภคซ่ึงสร้างรายได้หลักแก่ทุกครัวเรือน ให้สามารถเป็นสินค้าส าหรับธุรกิจบริการ        
ซ่ึงสร้างรายไดเ้สริมแก่ชุมชน ทั้งน้ี ถือว่าเป็นการสร้าง “มูลค่า” ให้เกิดข้ึนในระบบ “คุณค่า” ของ
ทุนทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีไดม้ากยิง่ข้ึน 

ทศันาวลัย อุฑารสกุล (2553: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาการประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวและการประยุกต์ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จงัหวดัน่าน สนใจในแนวคิดการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึง
การวิจยัได้พิจารณาตามองค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น คือ ศกัยภาพในดา้น
ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั ศกัยภาพในดา้นการจดัการท่ีย ัง่ยืน 
ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั ศกัยภาพในดา้นการใหค้วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั และ
ศกัยภาพในดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั 

ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
เพื่อการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ท่ีเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สนใจในแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
และใช้หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน ซ่ึงผลการวิจยัไดเ้สนอแนวทางการวางแผนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
เพื่อการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน คือ การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเนน้การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเพื่อปลุกจิตส านึกดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยพฒันาเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 
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รุ้งตะวนั เกิดโภคา (2553: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อยา่งย ัง่ยนื จงัหวดัอุทยัธานี สนใจในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว และ
ระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงการวิจยัน้ีใชแ้บบตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว ต่อทรัพยากรท่องเท่ียว และสัมภาษณ์เชิงลึก
เจา้หน้าท่ีบุคลากรภาครัฐจ านวน 6 คน โดยผลการวิจยัพบว่า ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3 ระยะ ไดแ้ก่ แผนระยะสั้น เป็นแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว แผนการอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน และแผนการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียว แผนระยะกลาง เป็นแผนต่อเน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์เดิม เนน้ให้มีการด าเนินงานจริง
ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด และก าหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมให้ครอบคลุมองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ และระยะยาว จดัให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะไปยงัแหล่งท่องเท่ียว  ท่ีส าคญั และ
ก าหนดให้มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ภายในจงัหวดับรรจุในหลกัสูตรการเรียนการสอนของ
เยาวชนในระดบัต่างๆ 

สุชาดา งวงชยัภูมิ (2551: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้น
ปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา สนใจในแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว และ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และระเบียบวธีิวจิยัท่ีผสมผสานระหวา่งวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาสภาพบริบทพื้นฐาน พฒันาการการจดัการ และวิธีการ
ด าเนินการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีท่องเท่ียว 
รวมทั้งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยใชร้ะเบียบวิธี
วิจยัแบบผสานวิธี ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจยัพบว่า 1) พฒันาการของ
การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น มีวิวฒันาการและสั่งสมประสบการณ์การจดัการและการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง 2) ลกัษณะการจดัการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในปัจจุบนั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ หน่ึงเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก และสองเป็นหน่วยงานภายในชุมชน 3) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเห็นวา่ชุมชนสามารถจดัการดา้น
การท่องเท่ียวโดยชุมชนไดดี้ตามศกัยภาพของชุมชน แต่ตอ้งด ารงรักษาวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีๆ 
ให้สืบทอดต่อกนั และต้องการให้มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ต่อไป 4) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ในภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัสูง แต่ยงั
ตอ้งการท่ีจะให้มีการปรับปรุงการให้บริการของชุมชนในจุดต่างๆ ให้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน    
5) แนวทางในการพฒันาการจัดการท่ีเหมาะสม คือ ควรจดัท าแผนกลยุทธ์ หรือการแผนการ
ท่องเท่ียวประจ าปี ควรจดัท าคู่มือส าหรับนกัท่องเท่ียวและคณะกรรมการชุมชน และควรมีการจดั
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เวทีสัมมนา เพื่อประชุมสรุปผลงาน ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มต่างๆ และหาตลาดรองรับสินคา้
ของชุมชนใหเ้พียงพอ และจดัรูปแบบการท่องเท่ียวใหมี้ความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึน 

อุไรพรรณ ปรางอุดม (2544: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาชุมชนบา้นทุ่งสูง จงัหวดักระบ่ี สนใจในผลงานวิจยั
ปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ี
บ่งช้ีถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
พื้นท่ี ปัจจัยด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว ปัจจัยด้านกิจกรรมและการจัดการ
นกัท่องเท่ียว และปัจจยัดา้นองคก์รชุมชน นอกจากน้ีผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นทุ่งสูงมีศกัยภาพ
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี มีระดบัศกัยภาพสูงสุดในปัจจยั
ด้านองค์กรชุมขน และมีระดบัศกัยภาพปานกลางในปัจจยัด้านลกัษณะพื้นท่ีและปัจจยัด้านการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว และระดบัศกัยภาพต ่าสุดในปัจจยัดา้นกิจกรรมและการจดัการ
นกัท่องเท่ียว 

 



 

 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาจากเอกสารทบทวนวรรณกรรม สร้างออกมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.1 เพื่อน ามาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัขอน าเสนอ
ระเบียบวธีิวจิยัตามรายวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
โดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย 

อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ 

นโยบายการท่องเทีย่วทีเ่กีย่วข้องกบั 
ชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย  

อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ 

ศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ของชุมชนหมู่บ้านควนโอ  

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น 
1) ดา้นพ้ืนท่ี 
2) ดา้นการจดัการ 
3) ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ 
4) ดา้นการมีส่วนร่วม 
 

การสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ว 
ของชุมชนหมู่บ้านควนโอ 

1) เครือข่ายในระดบัชุมชน 
2) เครือข่ายระดบัภายนอกชุมชน 
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3.1 ระเบียบวธีิวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที ่1  
 
เพื่อศึกษานโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 

อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวกบันโยบายการท่องเท่ียว

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี โดยแบ่งแผนออกเป็น 
3 ระดบั ไดแ้ก่ แผนระดบัชาติ แผนระดบัจงัหวดั และแผนระดบัชุมชน เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แลว้ จากนั้นผูว้จิยัน าขอ้มูลมาแยกเป็นหมวดหมู่ตามระดบัของแผน และท าการสรุปเอาเฉพาะประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแต่ละแผนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชน อีกทั้ง ท าการวิเคราะห์
ศกัยภาพของชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคต 
ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ผูว้ิจยัจะน าผลของการวิเคราะห์ในส่วนของแผนและศกัยภาพของชุมชน  
มาวเิคราะห์ผนวกกนัเพื่อน ามาสู่การวเิคราะห์ศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอก เพื่อน าไป 
สู่การก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จังหวดักระบ่ี ด้วยเทคนิค TOWS Matrix และท าการสรุปข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา
วเิคราะห์ (Descriptive) ประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที ่2  
 

เพื่อประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้จิยัก าหนดประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ในการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม และใช้

เทคนิคในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงัน้ี  
1) กลุ่มชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ประชาชน ครู และเยาวชน ท่ีอาศยัในหมู่บา้นควนโอ 

ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling Technique) จ  านวน 30 ราย หรือจนกวา่จะไดข้อ้มูลซ ้ า และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ P 

2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก 
ส านักงานจงัหวดักระบ่ี ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
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จงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานกระบ่ี ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จ  านวน 7 ราย และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทน
กลุ่มตวัอยา่ง คือ G 

3) ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวอ่าวลึก 
ท่องเท่ียวชุมชนอ่าวลึกนอ้ย บริษทัน าเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนควนโอ ผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) และแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling Technique) จ  านวน 30 ราย หรือจนกวา่จะไดข้อ้มูลซ ้ า และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ A 

4) นกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าว
ลึก จงัหวดักระบ่ี ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งบงัเอิญ (Accidental Sampling Technique) จ  านวน 30 
ราย หรือจนกวา่จะไดข้อ้มูลซ ้ า และผูว้จิยัใชต้วัอกัษรยอ่แทนกลุ่มตวัอยา่ง คือ T 
 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล  
ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวบขอ้มูล ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวก่้อนล่วงหน้าอย่างเป็น
ขั้นตอน และขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม (อมรรัตน์ และคณะ: 2550) โดยน า
ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาเป็นขอ้มูลในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ใชส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อประเมินศกัยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี โดยใช้
องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น เป็นกรอบแนวทางของค าถาม คือ 1) ศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในดา้นพื้นท่ี 2) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในดา้นการ
จดัการ 3) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในด้านกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) 
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนในดา้นการมีส่วนร่วม  

 
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ท าการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ี

สร้างข้ึนมาไปเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีหวัขอ้
ท่ีครอบคลุมกบัประเด็นท่ีตอ้งการท าการสัมภาษณ์  
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3.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี การศึกษาคร้ังน้ี       
มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) ลงพื้นท่ีชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชน รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงค ์วธีิการท่ีจะท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

(2) ลงพื้นท่ีเพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชน เก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลท่ีผูศึ้กษาได้ท าการรวบรวมจากเอกสาร บทความ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการสรุปแยกประเภท

ขอ้มูล สรุปค าส าคญัดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจดัล าดบัศกัยภาพท่ีบ่งช้ีถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน อีกทั้ง ผูว้ิจยัน าผลการศึกษาวิจยั
มาอภิปรายผลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.3 ระเบียบวธีิวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที ่3  
 
เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 

อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้จิยัก าหนดประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม และใช้

เทคนิคในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงัน้ี  
1) กลุ่มชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ประชาชน ครู และเยาวชน ท่ีอาศยัในหมู่บา้นควน

โอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวดักระบ่ี ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
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(Snowball Sampling Technique) จ  านวน 30 ราย หรือจนกว่าจะไดข้อ้มูลซ ้ า และผูว้ิจยัใช้ตวัอกัษร
ยอ่แทนกลุ่มตวัอยา่ง คือ P (ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์พร้อมกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) 

2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก 
ส านักงานจงัหวดักระบ่ี ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานกระบ่ี  ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จ  านวน 7 ราย และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทน
กลุ่มตวัอยา่ง คือ G (ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์พร้อมกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) 

3) ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวอ่าวลึก 
ท่องเท่ียวชุมชนอ่าวลึกนอ้ย บริษทัน าเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนควนโอ ผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) และแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling Technique) จ  านวน 30 ราย หรือจนกวา่จะไดข้อ้มูลซ ้ า และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ A (ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์พร้อมกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) 
 

3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล  
ผูว้จิยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์

ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวก่้อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน และขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์มี
โครงสร้างแบบหลวม (อมรรัตน์ และคณะ: 2550) โดยน าความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งแบบรายบุคคล
และแบบกลุ่ม เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี โดยก าหนดระดบัการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวออกเป็น 2 ระดบั คือ 
1) เครือข่ายการท่องเท่ียวระดบัภายในชุมชน และ 2) เครือข่ายการท่องเท่ียวระดบัภายนอกชุมชน  

 
3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ท าการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ี

สร้างข้ึนมาไปเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีหัวขอ้ท่ี
ครอบคลุมกบัประเด็นท่ีตอ้งการท าการสัมภาษณ์  
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3.3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในกลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน โดยการลงพื้นท่ีชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของ
ชุมชน และบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงค์ วิธีการท่ีจะท าการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลท่ีผูศึ้กษาได้ท าการรวบรวมจากเอกสาร บทความ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของขอ้มูลแลว้ท าการสรุปขอ้มูลดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) อีกทั้ง ผูว้ิจยัน าผลการศึกษา 
วจิยัมาอภิปรายผลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.4 ระเบียบวธีิวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที ่4  

 
เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  โดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าว

ลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
น าผลการศึกษาจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ตามหลกัการและเหตุผล แนวคิดทฤษฎี และขอ้เท็จจริงท่ีท าการศึกษามา ดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) เพื่อน ามาสร้างเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้น
ควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

 

3.5 สรุปวธีิด าเนินการวจิัย 
 

จากระเบียบวิธีวิจยัของวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้นั้น ผูว้ิจยัขอสรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัตาราง
ท่ี 3.1 ดงัน้ี 



 
 

 

ตารางที ่3.1  สรุปแนวคิดการวจิยั 
 

ระเบียบวธิีวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที่ 1 วตัถุประสงค์ข้อที่ 2 วตัถุประสงค์ข้อที่ 3 วตัถุประสงค์ข้อที่ 4 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
- 

กลุ่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชุมชน, ภาครัฐ, 
ภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียว โดยสุ่มตวัอยา่ง
แบบลูกโซ่ แบบเจาะจง และแบบบงัเอิญ 

กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชุมชน, ภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ 
และแบบเจาะจง 

- 

2. เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเกบ็ข้อมูล 

จากเอกสารแผนการท่องเท่ียวทั้ง
ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัชุมชน 

สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใชอ้งคป์ระกอบ
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น คือ ดา้น
พ้ืนท่ี ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและ
กระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม 

สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใชร้ะดบัของการ
สร้างเครือข่าย 2 ระดบั คือ การสร้างเครือข่าย
ระดบัภายในชุมชน และการสร้างเครือข่ายระดบั
ภายนอกชุมชน 

ผลการศึกษาจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 และ
ขอ้ท่ี 3 

3. การตรวจสอบ
เคร่ืองมือ - 

น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาถึงความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ 

น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาถึงความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ 

- 

4. การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ทุติยภูมิ ท  าการรวบรวมแผนการ
ท่องเท่ียวทั้ง 3 ระดบั 

1. จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
2. จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
2. จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1. ผลการศึกษาจากวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ 
2. จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5. การวเิคราะห์
ข้อมูล 

1. สรุปประเด็นยทุธศาสตร์ของ
แต่ละแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

2. วิเคราะห์ SWOT Analysis  
3. วิเคราะห์ TOWS Matrix 
4. สรุปขอ้มูลโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ ประกอบแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้สร้าง
ขอ้สรุป แยกประเภทขอ้มูลและการจดั
หมวดหมู่ขอ้มลู สรุปค าส าคญั ดว้ยวิธีวิเคราะห์  
เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจดัล าดบั
ศกัยภาพท่ีบ่งช้ีถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของ
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 
ประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้ท าการ
สรุปขอ้มูลดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive) ประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าผลการศึกษาจากวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้    มาท า
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน หมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

จากการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล
อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ชุมชนหมู่บา้นควนโอ หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียว ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยมีผลการศึกษาและการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1) ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษานโยบายการ
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

2) ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อประเมินศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

3) ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาการสร้าง
เครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

4) ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 เพื่อเสนอแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดั
กระบ่ี 

 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษานโยบายการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก 
จังหวดักระบี่ 

 
ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนแผนพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ 

ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวดักระบ่ี ตั้ งแต่แผนระดับชาติ แผนระดับจังหวดักระบ่ี        
แผนระดบัชุมชน และแผนหมู่บา้น ตามตารางท่ี 4.1 4.2 4.3 และ 4.4 เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการศึกษา
เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ดงัน้ี 



 

 

ตารางที ่4.1  แผนและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวระดบัชาติ 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 

วสัิยทัศน์ สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข ดว้ยความ
เสมอภาคเป็นธรรม และ
มีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียน แปลง 

 ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีด
ความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นการท่องเท่ียวในระดบั
โลก สามารถสร้างรายไดแ้ละ
กระจายรายไดโ้ดยค านึงถึง
ความเป็นธรรม สมดุล และ
ย ัง่ยนื 

ชุมชนเขม้แขง็ เศรษฐกิจ
ฐานรากมัน่คง 

เป็นองคก์รหลกัในการ
ส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเท่ียว การกีฬา และ
นนัทนาการ เพ่ือเป็น
กลไกในการขบัเคล่ือน 

ททท. เป็นองคก์รชั้นเลิศ
ระดบัสากลดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวยคุใหม่ ท่ีมี
บทบาทส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ 

วางรากฐานการพฒันา
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวคุณภาพอยา่งมี
ดุลยภาพและย ัง่ยนื 

พนัธกจิ 1. สร้างสังคมเป็นธรรม
และเป็นสงัคมท่ีมี
คุณภาพ ทุกคนมีความ
มัน่คงในชีวิต ไดรั้บ
การคุม้ครองทางสงัคม
ท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง
และเท่าเทียม มีโอกาส
เขา้ถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยติุธรรม 

 1. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเท่ียว ตลอดจน
ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการ
ท่องเท่ียว ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดบัสากล 
2. พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่ง  

1. พฒันาระบบและกลไก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ของชุมชน 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน และ
พฒันาการบริหารจดัการ
ชุมชน 
3. ส่งเสริมการพฒันา 

1. ก าหนดนโยบาย และ
แผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาในทุกระดบัท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาของประเทศ 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน 
พฒันา และผลกัดนัการน า
นโยบายดา้นการท่องเท่ียว 
การกีฬา และนนัทนาการ 

1. ส่งเสริมความเป็น
พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร์
ดา้นการตลาดการท่องเทียว
ยคุใหม ่(Tourism Strategic 
Partner)  
2. สนบัสนุนระบบสาร 
สนเทศและนวตักรรมเชิง
ยทุธศาสตร์ดา้นการตลาด
การท่องเทียวท่ีเป็นเลิศ  

1. กระตุน้ตลาดท่องเท่ียว
คุณภาพให้ไดต้าม
เป้าหมาย 
2. พฒันาสินคา้และ
บริการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด
และชุมชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการการ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 

พั น ธ กิ จ 
(ต่อ) 

อยา่งเสมอภาคทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริม
พลงัให้สามารถมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนการพฒันา 
ภายใตร้ะบบบริหาร
จดัการภาครัฐท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม 

 ท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพ มี
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
สร้างความสมดุลระหวา่ง
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
ท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการ
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคม และวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

ระบบกลไกและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. พฒันาสมรรถนะ
องคก์รในการท างานเชิง
บูรณาการ 
 

ไปสู่การปฏิบติั 
3. บูรณาการและบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
พฒันาการท่องเท่ียว การกีฬา
และนนัทนาการของประเทศ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนใน
ทุกภาคส่วนให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การท่องเท่ียว การกีฬา และ
นนัทนาการให้มีคุณภาพ 

(Intelligence Center) 
3. ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพของนกัการตลาด
การท่องเทียวมืออาชีพ 
(Marketing Professional) 
4. พฒันาระบบการ
บริหารจดัการ ททท. ให้ได้
มาตรฐานระดบัสากล 
(Operational Excellence) 

ท่องเท่ียว โดยมุ่งเนน้การ
ท างานเชิงบูรณาการ
เช่ือมโยงระดบัชาติ 
ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 

พนัธกจิ 
(ต่อ) 

    และมาตรฐานในระดบัสากล 
5. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การท่องเท่ียว การกีฬา และ
นนัทนาการให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดบัสากล 

  

เป้าประสงค์   1. ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัดา้นการ
ท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึน 
2. รายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียว ของประเทศ
เพ่ิมข้ึน โดยเนน้การ
พฒันากิจกรรมท่ีสร้าง
มูลค่าและคุณค่า 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 

เป้าประสงค์ 
(ต่อ) 

  3. สร้างรายไดแ้ละ
กระจายรายไดโ้ดย
ค านึงถึงความสมดุล
และย ัง่ยนื 

    

ยุทธศาสตร์ 1. การสร้างความ
เป็นธรรมในสงัคม 
2. การพฒันาคนสู่
สงัคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 
3. ความเขม้แขง็ภาค
เกษตร ความมัน่คง
ของอาหารและ
พลงังาน 
4. การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อยา่งมีคุณภาพและ
ย ัง่ยนื 

1. การปกป้อง
และเชิดชู
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์
2. การรักษา
ความมัน่คงของ
รัฐและการต่าง 
ประเทศ 
3. การลดความ
เหล่ือมล ้าของ
สงัคม และการ
สร้างโอกาส
เขา้ถึงบริการ
ของรัฐการศึกษา 

1. การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
2. การพฒันาและ
ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียว
ให้เกิดความย ัง่ยืน 
3. การพฒันาสินคา้ 
บริการและปัจจยั
สนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว 
4. การสร้างความ
เช่ือมัน่และส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

1. สร้างสรรคชุ์มชนอยูเ่ยน็
เป็นสุข 
2. เสริมสร้างขีดความ 
สามารถการบริหารงาน
ชุมชน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และ ความมัน่คงของทุน
ชุมชน 
5. เสริมสร้างองคก์รให้มีขีด
สมรรถนะสูง 

1. การพฒันาสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
และปลอดภยั 
2. การส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
เชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอยา่ง
สมดุลและย ัง่ยนื 
3. การส่งเสริมและพฒันาการพล
ศึกษา กีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือ
มวลชน นนัทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้
เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ 

1. เป็นสถาบนัแห่ง
ความเป็นเลิศดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว 
(Excellence Center) 
2. เป็นเลิศดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว
ยคุใหม่ (Modern 
Marketing) 
3. เป็นศูนยก์ารสร้าง
มูลค่า เพ่ิมดา้น
การตลาดการท่องเท่ียว 
(Value Creation) 

1. การส่งเสริมตลาด
ท่องเท่ียว 
2. การพฒันาสินคา้และ
บริการท่องเท่ียว 
3. การบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์
กรมการพฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 

2558-2560 

ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

5. การสร้างความ
เช่ือมโยงกบัประเทศ
ในภูมิภาคเพ่ือความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสงัคม 
6. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื 

และเรียนรู้ 
4. การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม 
5. การยกระดบั
คุณภาพบริการ
ดา้นสาธารณสุข 
และสุขภาพของ
ประชาชน 
6. การเพ่ิมศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
7. การส่งเสริม
บทบาทและการ
ใชโ้อกาสใน
ประชาคม
อาเซียน 
 

5. การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาค
ประชาชน และ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการบริหาร
จดัการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

 และพลานามยัท่ีแขง็แรง 
4. การส่งเสริมและ
พฒันาการจดัการศึกษา
ระดบัพ้ืนฐาน และ
ระดบัอุดมศึกษาดา้นการพล
ศึกษา นนัทนาการกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สุขภาพ 
5. การส่งเสริมและ
พฒันาการกีฬา และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่ง
เป็นระบบเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศและเพ่ือการอาชีพ 
6. การพฒันาระบบการ
บริหารจดัการ และ
สนบัสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้น 

4. เป็นองคก์รท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีเป็นเลิศ (Operational 
Excellence) 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์
กรมการพฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 

2558-2560 

ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

 
 

8. การพฒันา
และส่งเสริมการ
ใชป้ระโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการ
วิจยัและพฒันา 
และนวตักรรม 
9. การรักษา
ความมัน่คงของ
ฐานทรัพยากร 
และการสร้าง
สมดุลระหวา่ง
การอนุรักษก์บั
การใชป้ระโยชน์
อยา่งย ัง่ยนื 

  การท่องเท่ียวและกีฬา 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์
กรมการพฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

 
 

10. การส่งเสริม
การบริหาร
ราชการแผน่ดิน
ท่ีมีธรรมา ภิบาล
และการป้องกนั
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  
11. การปรับปรุง
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยติุธรรม 
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ตารางที ่4.2  แผนและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดั 
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวดักระบี่ 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

วสัิยทัศน์ เมืองท่องเท่ียว
คุณภาพระดบั
นานาชาติ แหล่ง
เกษตร 
อุตสาหกรรมท่ี
ย ัง่ยนื สงัคมน่า
อยู ่

เมืองท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ แหล่งเกษตร
ย ัง่ยนื สงัคมน่าอยู ่

เมืองท่องเท่ียวคุณภาพ
ระดบันานาชาติ เชิงอนุรักษ์
ท่ีมีความย ัง่ยนืภายใตก้าร
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการมีส่วนร่วมของ
ชาวกระบ่ีทุกภาคส่วน 

ททท. เป็นองคก์รชั้นเลิศ
ระดบัสากลดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวยคุใหม่ ท่ีมี
บทบาทส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ 

เมืองท่องเท่ียว
คุณภาพระดบั
นานาชาติ เกษตร
อุตสาหกรรม ย ัง่ยนื 
สงัคมน่าอยู ่มีการ
ปรับตวัเท่าทนัต่อ
บริบทการ
เปล่ียนแปลง 

เมืองท่องเท่ียวคุณภาพ
ระดบันานาชาติ เชิง
อนุรักษ ์ท่ีมีความย ัง่ยนื
ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพและการมี
ส่วนร่วมของชาวกระบ่ี
ทุกภาคส่วน 

ชุมชนท่องเท่ียวจงัหวดั
กระบ่ี มีความเขม้แขง็        
มีระบบการบริหารจดัการท่ี
ดี มีความพร้อมในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว น ามา
ซ่ึงการสร้างรายไดใ้นชุมชน 
ในทุกพ้ืนท่ี 

พนัธกจิ 1. เสริมสร้าง
ศกัยภาพเศรษฐกิจ 
(ภาคการท่องเท่ียว,
ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม,
ประมงปศุสตัว,์ 
พืชอาหารและ
อาหาร) จงัหวดั
ให้มีคุณภาพ 
แข่งขนัได ้มี
คุณธรรม  

1. พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานเพื่อรองรับ
การขยายตวัดา้นการ
ท่องเท่ียวของ จงัหวดั
กระบี 
2. พฒันาคุณภาพการ
จดัการ ศึกษาทอ้งถ่ิน 
3. พฒันาองคค์วามรู้
ดา้นการเกษตรเพื่อ
สร้างรายไดใ้ห้กบั 

1. พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียว ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ให้มีความพร้อม
ในการรองรับการท่องเท่ียว
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
2. พฒันาแหล่งท่องเท่ียว
และบริการทางการ
ท่องเท่ียวมุ่งสู่มาตรฐาน
ทางการท่องเท่ียวของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

1. ส่งเสริมความเป็น
พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร์
ดา้นการ ตลาดการ
ท่องเท่ียวยคุใหม่ (Tourism 
Strategic Partner) 
2. สนบัสนุนระบบ
สารสนเทศและนวตักรรมเชิง 
ยทุธศาสตร์ดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวท่ีเป็นเลิศ 
(Intelligence Center) 
3. ส่งเสริมและพฒันา 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวดักระบี่ 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

พนัธกจิ 
(ต่อ) 

รับผิดชอบต่อ
สงัคมและเป็น
เศรษฐกิจบน
ฐาน ความรู้ ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ 
2. พฒันาคนให้
มีคุณภาพระดบั
นานาชาติ 
คุณธรรม 
สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้น
การด ารงชีวิต
และประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 
พร้อมรองรับ
การเขา้สู่
ประชาคม 

ประชาชน 
4. อนุรักษแ์ละสืบสาน
กิจการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินให้
คงอยูสื่บไป 
5. พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชนจงัหวดั  
กระบ่ี 
6. เสริมสร้าง
พลานามยัท่ีดีให้กบั
ประชาชน 
7. พฒันาคุณภาพการ
ท่องเท่ียวโดยเนน้
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของจงัหวดักระบ่ี 
8. สร้างจิตส านึกใน
ก ารบ ริห ารจัดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. พฒันาระบบการบริหาร
จดัการทางการท่องเท่ียว ทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพและ
สร้างความพึงพอใจให้
ผูรั้บบริการ 
4. สร้างความเช่ือมัน่ และ
ภาพลกัษณ์ทางการ
ท่องเท่ียวให้เพ่ิม
นกัท่องเท่ียวคุณภาพและ
เพ่ิมรายไดท้างการท่องเท่ียว 
5. สร้างความร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วนเพ่ือขบัเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีสู่
การเป็นเมืองท่องเท่ียว
คุณภาพอยา่งย ัง่ยนื 
6. กระจายรายไดสู่้ชุมชน
อยา่งสมาดุลและเป็นธรรม
โดยอาศยักระบวนการมี
ส่วนร่วม 

คุณภาพของนกัการตลาด
การท่องเท่ียวมืออาชีพ 
(Marketing Professional) 
4. พฒันาระบบการบริหาร
จดัการ ททท. ให้ได้
มาตรฐานระดบัสากล 
(Operational Excellence) 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวดักระบี่ 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

 อาเซียน 
3. ด ารงความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
สร้างความ
มัน่คงของฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. พฒันาระบบ
บริหารจดัการ
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 
คุณภาพระดบั
นานาชาติ สร้าง
ความ พึงพอใจ
ให้กบัผูรั้บ 
บริการสูงสุด 

และส่ิงแวดลอ้ม 
9. สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น
ให้กบัประชาชน 
10. พฒันาการบริการ
สาธารณะขององคก์ร
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

เป้าประสงค์ 1. กระบ่ีเมือง
ท่องเท่ียวคุณภาพ 
ท่ีย ัง่ยนืมีช่ือเสียง
ระดบันานาชาติ 
2. เพ่ิมประสิทธิ- 
ภาพการผลิตสินคา้
เกษตร ให้มี
คุณภาพและ
เพียงพอ 
3. บุคลากรภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรไดรั้บ
การพฒันา
ศกัยภาพเพื่อ
รองรับการเขา้สู่
ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. โครงสร้าง พ้ืนฐาน
ไดม้าตรฐาน สามารถ
รองรับการขยายตวั
ดา้นการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักระบ่ี 
2. การศึกษาของ
ทอ้งถ่ินมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีรายได้
จากการผลิตสินคา้
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
4. กิจการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินไดรั้บ
การอนุรักษแ์ละสืบ
สานให้คงอยูสื่บไป 
5. ประชาชนใน
จงัหวดักระบ่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

1. การเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนนกัท่องเท่ียว
คุณภาพและรายไดจ้าก
การท่องเท่ียว 
2. แหล่งท่องเท่ียวไดรั้บ
การฟ้ืนฟ ูและพฒันาให้
มีความพร้อมในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว มุ่ง
สู่มาตรฐานและบริการ
ทางการท่องเท่ียว 
3. สร้างรายไดแ้ละ
กระจายรายไดสู่้ชุมชน
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
4. บูรณาการความ
ร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1. จงัหวดักระบ่ี
เป็นเมืองท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์และ
เป็นเมืองท่องเท่ียว
คุณภาพในระดบั
นานาชาติ 
2. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและ
แหล่งท่องเท่ียว
ของจงัหวดัยงัคง
ความอุดมสมบูรณ์
สวยงาม และ
ปลอดมลภาวะ 
3. จ านวน
นกัท่องเท่ียว 
รายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี  

ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

เป้าประสงค์ 
(ต่อ) 

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความมัน่คง
ทางสงัคม 

6. ประชาชนมี
พลานามยัท่ีดี 
7. รายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวของ จงัหวดั
กระบ่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
8. ประชาชนมี
จิตส านึกในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
9. ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
10. การบริการ
สาธารณะขององคก์ร
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

  4. โครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความ
สะดวกรองรับการ
ท่องเท่ียวและขนส่ง 
ดา้นการเกษตร มี
คุณภาพ ได้
มาตรฐานสากล และ
เพียงพอกบัปริมาณ
ความตอ้งการใช ้
5. สินคา้เกษตรมี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
ส ามารถแข่งขนัใน
ระดบัภูมิภาคและ
โลก และเกษตรกรมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวดั

กระบ่ี 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี  

ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

เป้าประสงค์ 
(ต่อ) 

    6. การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มี
การจา้งงาน และกระจาย
รายได ้
7. เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลงังานทดแทน 
8. ประช าชนมีความสุข 
คุณภาพชีวิตดี การศึกษามี
คุณภาพ เขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และมีความ
พร้อมในการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวดั

กระบ่ี 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี  

ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

เป้าประสงค์ 
(ต่อ) 

   9. การพฒันาจงัหวดั
กระบ่ีในมิติต่างๆ 
สามารถปรับตวัได้
เท่าทนักบับริบทการ
เปล่ียนแปลงของ
ประเทศ ภูมิภาค และ
โลก 

   

ยุทธศาสตร์ 1. ยกระดบั
คุณภาพการ
ท่องเท่ียวทางทะเล 
เชิงอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์และ
สุขภาพ สู่ระดบั
นานาชาติ 
2. สร้างความ
มัน่คง การผลิต
ภาคเกษตร 

1. ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2. ดา้นการศึกษา 
3. ดา้นการเกษตร 
4. ดา้นศิลปวฒันธรรม
และประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. ดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิต 
6. ดา้นกีฬาและ
สาธารณสุข 
7. ดา้นการท่องเท่ียว 

1. ส่งเสริม พฒันา 
และฟ้ืนฟ ูปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ 
ศิลปวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ 
2. การบริหาร
จดัการและแกไ้ข
ปัญหาดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็น
ระบบ 

1. กลยทุธ์ส่ือสารเพ่ือ
สร้างความรักและ
ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
2. กลยทุธ์กระตุน้การ
ใชจ่้ายนกัท่องเท่ียว
กลุ่มศกัยภาพ 
3. กลยทุธ์กระจาย
พ้ืนท่ีและช่วงเวลาการ
ท่องเท่ียว 
4. กลยทุธ์สร้างความ 

1. พฒันาการท่องเท่ียวให้
เป็นการท่องเท่ียวสีเขียว 
(Green Tourism) และ
เพ่ิมศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดบัสากล 
2. ยกระดบัขีด
ความสามารถในการผลิต
ดา้นการเกษตรและแปร
รูปสินคา้เกษตรอยา่งครบ
วงจร ควบคู่ กบัการ
พฒันาอุตสาหกรรม 

1. ทุกภาคส่วนตระหนกัใน
ความเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี มี
จิตใจบริการ รวมทั้งให้
ความส าคญักบัการผลิตและ
ยกระดบัคุณภาพของบุคลากร
ดา้นการท่องเท่ียว  
2. เป้าหมายการจดัการ
ท่องเท่ียวจะเนน้ท าการตลาด
และสร้างมูลค่า เพ่ิมทางการ
ท่องเท่ียว  

1. สร้างองคค์วามรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชนและการมี
ส่วนร่วมแก่คนในชุมชน 
2. พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิง
อ านวยความสะดวกให้พร้อม
รองรับการ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวดั

กระบ่ี 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี  

ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

อุตสาหกรรม 
3. ยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สงัคม
น่าอยู ่

8. ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
9. ดา้นการป้องกนั
และบรรเทา สาธารณ
ภยั 
10. ดา้นการบริหาร
จดัการ 

3. ยกระดบัการ
ท่องเท่ียววิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งผลิตภณัฑ์
และบริการทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชน
โดยอาศยักระบวน 
การมีส่วนร่วม 
4. พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว 
5. พฒันาบุคลากร
ดา้นการท่องเท่ียว
เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

เขม้แขง็ให้สงัคมและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

สะอาดและพลงังาน
ทางเลือก 
3. เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่สงัคม
น่าอยู ่และปรับตวั
รองรับกระแสการ
เปล่ียนแปลง 
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื 

โดยการรักษาจุดยนืของการเป็น
เมืองท่องเท่ียวคุณภาพ 
4. มุ่งเนน้การให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียว  
สร้างระบบและมาตรการรักษา
ความปลอดภยัแก่ชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
5. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเอ้ือ
ต่อการเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพระดบันานาชาติ  
 

ท่องเท่ียว 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้การ
ท่องเท่ียวของชุมชน โดย
การตลาด ประชาสมัพนัธ์ 
และการยกระดบัสินคา้และ
บริการของชุมชน 
4. รักษาและฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และ
อนุรักษว์ฒันธรรมประจ าถ่ิน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

 แผนพฒันา 
จังหวดักระบี่ 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวดั

กระบ่ี 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี  

ปี 2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญา การพฒันาการท่องเที่ยว
จังหวดักระบี่ 
สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว 
วถิีชุมชนจังหวดักระบ่ี 

ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

  6. ส่งเสริม 
สนบัสนุน ดา้น
ตลาดและประชา 
สมัพนัธ์ 
7. เพ่ิมความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

  6. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิง
อ านวยความสะดวก  
7. พฒันาระบบบริหารจดัการแบบ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี เพื่อ
เป็นกติกาในการจดัระเบียบ พฒันา 
และแกไ้ขปัญหา 

5. สร้างกลไกการพฒันาการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชนให้มีความ
แขง็แรง 
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ตารางที ่4.3  แผนระดบัชุมชน 
 

แผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึน้อย พ.ศ. 2559-2561 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 
เศรษฐกิจดี ทอ้งถ่ินกา้วหนา้ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ เป็นประตู
การท่องเท่ียว 

1. พฒันาส่งเสริมการผลิต ใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตเพื่อยกระดบัสินคา้เกษตร เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจใหม้ัน่คงย ัง่ยนื 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ  
 

1.1 ดา้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ การคา้
และการลงทุน  
1.2 ดา้นการส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตร 

 2. พฒันาปรับปรุง และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว
ภายในต าบลใหมี้มาตรฐานและเช่ือมโยง
กบัเครือข่ายการท่องเท่ียว 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การท่องเท่ียว  
 

2.1 ดา้นการพฒันาบริหารจดัการและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2.2 ดา้นการดูแล บ ารุงรักษา แหล่งท่องเท่ียว 

 3. พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 
4. พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
5. ประชาชนไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว และ
ประทบัใจจากภาครัฐ 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

3.1 ดา้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพานและ 
รางระบายน ้ า  
3.2 ดา้นไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน และไฟฟ้าส่องสวา่ง 
3.3 ดา้นระบบประปา และแหล่งน ้ าส่งเสริมระบบกิจการ
ประปา 

 6. บูรณาการการท างานร่วมกนัในการ
อนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สงัคมและคุณภาพชีวติ 

4.1 ดา้นการส่งเสริมการศึกษา 
4.2 ดา้นการส่งเสริม การบูรณาการ การบริการสาธารณสุข 
การป้องกนัและควบคุมโรคติดตอ่ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

แผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึน้อย พ.ศ. 2559-2561 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

 
 

 
4.3 ดา้นการศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.4 ดา้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสงบเรียบร้อย 
4.5 ดา้นการส่งเสริมการกีฬา 

 

 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการ
บริหาร 

5.1 ดา้นการส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ิน การเมือง การ
บริหาร และการด าเนินงาน 
5.2 ดา้นการเพ่ิมความพร้อมในการส่งเสริมการด าเนินงาน และ
บริการชุมชน 

 
 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6.1 ดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.2 ดา้นการรักษาความสะอาด และการควบคุมขยะมูลฝอย 
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ตารางที ่4.4  แผนระดบัหมู่บา้น 
 

แผนพฒันาหมู่บ้านควนโอ 

วสัิยทศัน์ ชุมชนสมานฉนัท ์ใหค้วามส าคญัธรรมชาติ ไม่เป็นทาสส่ิงเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย มีสุขภาพอนามยัท่ี
ดี 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1. พฒันาและส่งเสริมดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การพฒันาอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และยกระดบั
รายไดข้องประชาชน 

2. พฒันาและส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นแหล่งท ารายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เสน้ทางคมนาคม ไดแ้ก่ สะพาน ทางเทา้ ทางระบายน ้ า ใหมี้มาตรฐานและทัว่ถึง 
2. ขยายการใหบ้ริการ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ใหมี้มาตรฐานและทัว่ถึงทุกหมู่บา้น 
3. พฒันาและปรับปรุงแหล่งน ้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
และคุณภาพชีวติ 

1. ส่งเสริมดา้นการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอยา่งต่อเน่ืองและทนัเทคโนโลย ี
2. สนบัสนุนและส่งเสริมงานดา้นสาธารณสุขและการป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อ 
3. สนบัสนุนดา้นศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นคุณภาพชีวติ การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกนัยาเสพติด 
5. ส่งเสริมและพฒันาดา้นการกีฬา 
6. การพฒันาประสิทธิภาพใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รประชาชนในทอ้งถ่ินร่วมกนัเฝ้าระวงัรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ส่งเสริมและควบคุมขยะมูลฝอย 

 

124 



 

 

จากผลการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการท่องเท่ียวชุมชนจงัหวดักระบ่ี และหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึกน้อย จงัหวดั
กระบ่ี ตามตารางท่ี 4.1 – 4.4 ผูว้ิจยัจึงขอสรุปยุทธศาสตร์ของแผนทั้ง 4 ระดบั  ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัท าแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ตามตารางท่ี 4.5 4.6 และ 4.7 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.5  ยทุธศาสตร์ของแผนระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

พ.ศ. 2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 

2558-2560 

1. การสร้างความเป็นธรรม
ในสงัคม 
2. การพฒันาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งย ัง่ยนื 
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพ
และย ัง่ยนื 
4. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 

1. การรักษาความ
มัน่คงของฐาน
ทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหวา่ง
การอนุรักษก์บัการ
ใชป้ระโยชน์อยา่ง
ย ัง่ยนื 
 

1. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเท่ียว 
2. การพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยนื 
3. การพฒันาสินคา้ บริการและ
ปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
4. การสร้างความเช่ือมัน่และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5. การส่งเสริมกระบวน การมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน 
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

1. สร้างสรรคชุ์มชนอยูเ่ยน็
เป็นสุข 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถ
การบริหารงานชุมชน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ 
ความมัน่คงของทุนชุมชน 
5. เสริมสร้างองคก์รให้มีขีด
สมรรถนะสูง 
 

1. การพฒันาสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
และปลอดภยั 
2. การส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโต
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
3. การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการ และสนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดา้นการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

1. เป็นสถาบนัแห่งความเป็น
เลิศดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
(Excellence Center) 
2. เป็นเลิศดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียวยคุใหม่ (Modern 
Marketing) 
3. เป็นศูนยก์ารสร้าง
มูลค่าเพ่ิมดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว (Value Creation) 
4. เป็นองคก์รท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีเป็นเลิศ (Operational 
Excellence) 

1. การส่งเสริม
ตลาดท่องเท่ียว 
2. การพฒันาสินคา้
และบริการ
ท่องเท่ียว 
3. การบริหาร
จดัการการ
ท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.6  ยทุธศาสตร์ของแผนระดบัจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 

แผนพฒันาจังหวดั
กระบ่ี 

พ.ศ. 2557-2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวดักระบี่  พ.ศ. 2556 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี ปี 

2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญาการพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ีสู่ความ

ยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยววถิีชุมชน
จังหวดักระบี่ 

1. ยกระดบัคุณภาพ
การท่องเท่ียวทาง
ทะเล เชิงอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์และ
สุขภาพ สู่ระดบั
นานาชาติ 

 

1. ดา้นการท่องเท่ียว 
2. ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. ส่งเสริม พฒันา ฟ้ืนฟ ู
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ 
2. การบริหารจดัการและ
แกไ้ขปัญหาดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ 
3. ยกระดบัการท่องเท่ียววิถี
ชีวิตชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งผลิตภณัฑแ์ละ
บริการทางการท่องเท่ียวของ
ชุมชนโดยอาศยักระบวนการ
มีส่วนร่วม 
4. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว 
5. พฒันาบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

1. กลยทุธ์ส่ือสารเพ่ือ
สร้างความรักและความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 
2. กลยทุธ์กระตุน้การ
ใชจ่้ายนกัท่องเท่ียว
กลุ่มศกัยภาพ 
3. กลยทุธ์กระจาย
พ้ืนท่ีและช่วงเวลาการ
ท่องเท่ียว 
4. กลยทุธ์สร้างความ
เขม้แขง็ให้สงัคมและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1. พฒันาการ
ท่องเท่ียวให้เป็น
การท่องเท่ียวสี
เขียว (Green 
Tourism) และเพ่ิม
ศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดบั
สากล 
2. อนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
 

1. ทุกภาคส่วนตระหนกัในความ
เป็นเจา้ของบา้นท่ีดี มีจิตใจบริการ
รวมทั้งใหค้วามส าคญั กบัการผลิต
และยกระดบัคุณภาพของ
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว  
2. เป้าหมายการจดัการท่องเท่ียวจะ
เนน้ท าการตลาดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว โดย
การรักษาจุดยนืของการเป็นเมือง
ท่องเท่ียวคุณภาพ 
3. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อ
การเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ระดบันานาชาติ  
4. พฒันาระบบบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกติกาในการจดั 
ระเบียบ พฒันา และแกไ้ขปัญหา 

1. สร้างองคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว
วิถีชุมชนและการมีส่วนร่วมแก่คน
ในชุมชน 
2. พฒันาแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้พร้อมรองรับการท่องเท่ียว 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้การท่องเท่ียว
ของชุมชน โดยการตลาด 
ประชาสมัพนัธ์ และการยกระดบั
สินคา้และบริการของชุมชน 
4. รักษาและฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดม
สมบูรณ์ และอนุรักษว์ฒันธรรม
ประจ าถ่ินเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5. สร้างกลไกการพฒันาการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชนให้มีความแขง็แรง 
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ตารางที ่4.7 ยุทธศาสตร์ของแผนระดับชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

 

แผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ่าวลกึน้อย พ.ศ. 2559 - 2561 

แผนพฒันาหมู่บ้านควนโอ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการ
พฒันาบริหารจดัการและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การพฒันา
อาชีพ กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และยกระดบั
รายได้ของประชาชน และพฒันาและส่งเสริม
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้เป็นท่ีรู้จกัและ
เป็นแหล่งท ารายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ิน  

 
ซ่ึงจากการสรุปแผนทั้ง 3 ระดบั ของแผนระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัชุมชน ดงัตาราง

ท่ี 4.5 – 4.7 นั้น มีความเก่ียวโยงกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล
อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี เน่ืองจากการวางกรอบทิศทางของแผนทั้งหมดมุ่งเนน้การ
น าการท่องเท่ียวมาพฒันาในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน เพราะคนในชุมชนถือเป็นหัวใจส าคญัแห่งการพฒันาชุมชน 
ใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางและตอ้งเป็นแกนก าลงัส าคญัในการบริหารจดัการ เพื่อเป็นรากฐานแห่งการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนได้ สอดคล้องกบั Eber (อ้างถึงใน อนุชา เล็กสกุลดิลก , 2542) กล่าวว่า แนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ชุมชนตอ้งไดรั้บส่วนแบ่งท่ียุติธรรมจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
การท่องเท่ียว และเป็นไปตามความประสงคข์องผูค้น และชุมชนทอ้งถ่ินในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพการจดัการการท่องเท่ียว และยงัเป็น
การสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถ่ินอีกดว้ย อีกทั้ง ทรัพยากรการท่องเท่ียวกบัทรัพยากรท่ีชุมชน ใช้ในวิถี
ชีวิตเป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน สอดคล้องกับท่ี วรรณา วงษ์วานิช (2539) กล่าวว่า 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงมีความส าคญั เพราะไม่ได้แค่เพียงตอบสนองความตอ้งการและความ
ประทบัใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเท่านั้น แต่มีคุณค่าในหลายดา้นท่ีสามารถสะทอ้นถึง
เร่ืองราวความเป็นมา ความเป็นอยู ่วถีิชีวติ และความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งท าการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม และทรัพยากรของชุมชนให้ด ารงอยูต่่อไว ้ดงัเห็นไดว้า่ ทั้งแผน
ระดบัชาติ และแผนระดบัจงัหวดั อาทิ แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 
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ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมัน่คงของทุนชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริม พฒันา 
ฟ้ืนฟู ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในเชิงคุณภาพใหมี้การเติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื และส่งเสริมใหเ้กิดความรักและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย อาจกล่าวไดว้า่ การพฒันาการท่องเท่ียวของทุกแผนพฒันาตามองคป์ระกอบของ
การท่องเท่ียว 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และด้านการ
บริการการท่องเท่ียว เพราะทั้ง 3 ดา้นน้ีถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวท่ี อนุชา เล็ก
สกุลดิลก (2542) ไดใ้หไ้ว ้ซ่ึงต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว ท่ี
ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดการเดินทาง และใหชุ้มชนเกิดการพฒันาเพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเขา้มา 

นอกจากนั้น การท่องเท่ียวของหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึกนอ้ย จงัหวดั
กระบ่ี เป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรทอ้งถ่ินเชิงนิเวศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ทั้งดา้นธรรมชาติ ประกอบไปดว้ย
พนัธ์ุไมข้องป่าชายเลนนานาชนิดตลอดแนวเขา อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ า และมีการ
ผสมผสานกบัวฒันธรรมโดยสะทอ้นจากภาพเขียนสีโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีอยูบ่นผนงัถ ้า 
และวถีิชีวติของชาวหมู่บา้นควนโอ เป็นชุมชนลกัษณะแบบชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลกั และท่ีมีวิถีชีวิตอยู่ใกลริ้มฝ่ังทะเล ดงันั้น การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัสอดคลอ้งกบั
นโยบายของการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัท าแผนส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเท่ียวให้ควบคู่กบัการสร้างความย ัง่ยืน สร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก และกระจาย
รายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ท าให้คนในทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว อนัจะน าไปสู่
ความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียวในอนาคต ผ่านการส่งมอบประสบการณ์เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Local 
Experience) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559ก) ท่ีให้นกัท่องเท่ียวร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวร่วมกบัชุมชน และสอดคลอ้งกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีมีทิศทางในการพฒันา
สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดและชุมชน เกิดการ
กระจายตวัของนกัท่องเท่ียวและกระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อชุมชน สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

จากการทบทวนแผนท่ีเก่ียวขอ้งด้านการท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ระดับ
ชุมชน และระดบัหมู่บา้นนั้น ผูว้ิจยัจึงน าแผนทั้งหมดมาเช่ือมโยง และขอน าเสนอผลวิเคราะห์



129 

 

ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของหมู่บา้น 
ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ตามตารางท่ี 4.8 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.8 การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ

พฒันาในอนาคตของหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis 

 
ปัจจยัภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล ท่ีมีลกัษณะเป็น
ลากูน โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหินปูนท่ีมีความสวยงาม
แปลกตา เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นและแตกต่างจาก
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลอ่ืนๆ และแวดลอ้มไปด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน 
2) มีโครงสร้างของส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวของหมู่บ้าน ได้แก่ ท่าเรือท่องเท่ียวของ
หมู่บ้าน  พ ร้อมทั้ ง เส้นทาง เ ดินศึกษาธรรมชา ติ 
ศูนยบ์ริการทางการท่องเท่ียว 
3) กิจกรรมทางการท่องเท่ียวหลากหลาย นกัท่อง เท่ียว
สามารถท ากิจกรรมได้ อาทิ การพายเรือคยัค การ
ล่องเรือหางยาวชมแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ภูเขา
หินปูน ภาพเขียนสีโบราณ และยงัสามารถท ากิจกรรม 
CSR  ที่ใ ส่ใจ ส่ิงแวดล ้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน 
การปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้ า  และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต
ประมงชายฝ่ังกับชาวประมงโดยการออกเรือร่วมกับ
ชาวประมง 
4) ท่ีตั้งของหมู่บา้นอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางเช่ือมไปยงั
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พงังา และภูเก็ต โดยระยะทาง ห่าง
จากทางหลวงเพชรเกษมประมาณ 10 กิโลเมตร 
5) สามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
บริเวณใกลเ้คียงได้ อาทิ ถ ้ าคลงั Tree Top Adventure, ท่า
ปอมคลองสองน ้ า 

1) คนในชุมชนส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชน 
2) ขาดการบริหารจดัการทางการท่องเท่ียวอย่างเป็น
รูปธรรม ถึงแม้จะมีส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่าเรือ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวหอ้งน ้ า 
เป็นตน้ แต่ยงัคงขาดการบริหารจัดการ และการดูแล
รักษาท่ีดี จึงปล่อยใหเ้กิดการรกร้างเกิดข้ึน  
3) คนในชุมชนยงัขาดการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
จดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
4) การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพดา้นการท่องเท่ียวของ
หมู่บา้น อาทิ กลุ่มผลิตผา้ปาเต๊ะมดัยอ้ม ไม่มีการสาน
ต่อจึงท าใหเ้กิดการยกเลิกกลุ่มเกิดข้ึน 
5) การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ของคนในชุมนมีนอ้ย 
6) ขาดการดูแลรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน 
7) ขาดระบบการขนส่งสาธารณะเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชน ท าใหก้ารเดินทางเขา้ถึงตอ้งพาหนะส่วนตวั  
8) เยาวชนใหค้วามส าคญัต่อประเพณีทอ้งถ่ินนอ้ย 
9) บุคลากรทางการท่องเท่ียวยงัขาดความรู้ในการส่ือ
ความหมายและให้บริการทางการท่องเท่ียว รวมถึง
ความรู้ดา้นภาษา ต่างประเทศ 
10) เรือท่องเท่ียวยงัขาดมาตรฐานและความปลอดภยั 
11) ขาดการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
แก่นกัท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ปัจจยัภายใน 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 12) ถา้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวภายในชุมชนเป็น
จ านวนมาก ชุมชนขาดการรองรับการท่องเท่ียวท่ี
เพียงพอ อาทิ หอ้งน ้ า 

ปัจจยัภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คอยให้การ
สนับสนุน อาทิ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จกัโดยท าป้ายบอกทาง
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงก่อสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกบริเวณชุมชน  
2) นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักระบ่ี 
ปฏิญญาท่องเท่ียวกระบ่ี  ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่ม
จงัหวดั  ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ให้ความส าคญั
และก าหนดให้มีการส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียว
วิถีชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างฐานรายไดใ้หม่ ประกอบ
กบักระแสการท่องเท่ียวโลก ท่ีเร่ิมสนใจการท่องเท่ียว
วถีิชุมชนมากข้ึน  
3) จงัหวดักระบ่ีมีสนามบินนานาชาติท่ีพร้อมรองรับ
ทางการท่องเท่ียว 
4) กระแสการท่องเท่ียวของโลกเป็นการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษส์อดคลอ้งกบัศกัยภาพของจงัหวดั 
5) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเขา้ถึงการใชบ้ริการ
เครือข่าย อินเทอร์เน็ตสาธารณะให้แก่ประชาชนทั่ว
ประเทศ รวมถึงพัฒนาขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภายนอก 
ขาดความรู้ความเขา้ใจในบริบท ศกัยภาพขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของชุมชน จึงเกิดการพฒันาไม่สอดคลอ้งและตรงกบั
ความตอ้งการของชุมชน 
2) การพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีผ่านมาขาดความต่อเน่ือง โครงการพฒันาส่วนใหญ่
เป็นโครงการพฒันาแค่ช่วงเวลาเดียว ไม่ได้เป็นแผน
ระยะยาว 
3) ความผนัผวนของราคาผลผลิตภาคการเกษตร (ปาลม์
น ้ ามนั,ยางพารา) ส่งผลกระทบต่อรายไดป้ระชากร 

 
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพและ

สภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอก เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน ดว้ยเทคนิค TOWS Matrix ตามตารางท่ี 4.9 ดงันั้น การศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ 
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เหล่าน้ี จะช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อนของศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน 
ในระยะต่อไป และเพื่อใชป้ระกอบการก าหนดยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของชุมชนจากน้ีไป 

 
ตารางที ่4.9 การวิเคราะห์ศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอก เพื่อน าไปสู่การก าหนด

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึก
นอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ดว้ยเทคนิค TOWS Matrix 

 
 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

1. พฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และภูมิ
ทศันข์องชุมชนใหส้อดรับกบักระแสท่องเทียวเชิง
นิเวศ (สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, แผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ, ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา) 
2. พฒันาทรัพยากรบุคคลของชุมชนใหร้อบรู้ใน
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งต่อเนือง ใหมี้
มาตรฐานสากล (สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, แผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ) 
3. พฒันาอตัลกัษณ์ของชุมชนใหย้นืหยดักบัวถีิชีวติท่ี
เป็นอยูค่วบคู่กบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
(สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาหมู่บา้นควนโอ) 
4. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชนควน
โอใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน ผา่น
ส่ือทุกแขนงทั้งส่ือกระแสหลกัและส่ือท่ีเขา้ถึงผูค้น
ในโลกดิจิตลั (สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี, แผนของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย) 

1. จดัท าแผนพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของชุมชนโดยใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
(สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11, นโยบายของคณะรัฐมนตรี, แผน
ยทุธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน, แผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ, ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, แผนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 
2. พฒันาเรือประมงชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวใหมี้
มาตรฐานและปลอดภยั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ 
นกัท่องเท่ียวและประชาชน (สอดคลอ้งกบัแผน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี) 
3. สร้างความร่วมมือของชุมชน เพ่ือเขา้สู่การเป็น
เครือข่ายทางการท่องเท่ียว ระหวา่งชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน (สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียววถีิชุมชนจงัหวดักระบ่ี และปฏิญญาการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี) 
4. จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วถีิชีวติชุมชน สร้างเยาวชนรุ่น
ใหม่ใหมี้จิตส านึกรักบา้นเกิด (สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ, แผนพฒันาการ
ท่องเท่ียววถีิชุมชนจงัหวดักระบ่ี, ปฏิญญาการท่องเท่ียว
จงัหวดักระบ่ี) 
5. พฒันาและปรับปรุงท่าเรือท่องเท่ียว ระบบ
สาธารณูปโภค ถนนหนทางภายในชุมชนกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวใหส้ะอาด สะดวก ปลอดภยั (สอดคลอ้งกบั
แผนส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั) 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1. จัดท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง และก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน ร่วมกนัทั้ ง
ภาคชุมชน ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ภาคเอกชน (สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดักระบ่ี, 
แผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี) 
2. จดัท าปฏิทินทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวใกลเ้คียงต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี (สอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี,  แผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวจังหวัดกระบ่ี, แผนการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานกระบ่ี) 

1. พฒันาและส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกลุ่มท าผลิตภณัฑ์
และสินคา้ทางการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน (สอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน)  
 

 
ดงันั้น จากตารางท่ี 4.5 – 4.9 แสดงถึงผลการทบทวนแผนและการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัสามารถ

สรุปไดว้า่ การขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล
อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ตอ้งมีการน าแผนนโยบายระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ระดบัชุมชน 
และหมู่บา้นมาวิเคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงนบัเป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจะให้การพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของภาคประชาชนอย่างแทจ้ริง โดยสถานการณ์
และแนวโน้มของการท่องเท่ียวของชุมชนของหมู่บา้น ข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการทั้งภายใน
จงัหวดั และภายนอกจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์และสร้างโอกาสในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของชุมชน จะเห็นได้ว่า นโยบายทางการท่องเท่ียวชุมชนระดบัชาตินั้น รัฐบาลให้ความ 
ส าคญักบัยทุธศาสตร์ประชารัฐสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยเนน้ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน เพื่อกระจายนักท่องเท่ียวสู่พื้นท่ีท่องเท่ียวรอง อนัน าไปสู่การกระจายรายได้สู่ภาคชุมชน 
และเป็นการส่งเสริมต่อยอดให้แต่ละชุมชนพฒันาความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เพื่อยกระดบัและ
เพิ่มมูลค่าทางสินคา้ทางการท่องเท่ียวของชุมชนใหมี้มาตรฐานและเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ชุมชน น าไปสู่ความเขม้แขง็ต่อเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐบาลในการขบัเคล่ือน
ประเทศสู่ความเขม้แข็ง มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน อีกทั้งการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนของหมู่บา้น  
ยงัสอดคลอ้งกบั ทิศทางการพฒันาของจงัหวดักระบ่ีดว้ย เน่ืองจากจงัหวดักระบ่ีตระหนกัและให้
ความส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน และการท่องเท่ียวสีเขียว จึงได้จดัท าปฏิญญาการ
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พฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี สู่ความย ัง่ยนื และจดัท านโยบายการพฒันาจงัหวดักระบ่ี นโยบาย 
“Krabi Global City” เพื่อผลกัดนัให้จงัหวดักระบ่ีเป็นเมืองส าคญัและเมืองแลนด์มาร์คของโลก   
โดยมีแนวทางการพฒันา 7 ดา้น ซ่ึง 1 ใน 7 ดา้น มีแนวทางดา้น Krabi Goes Green เนน้ให้จงัหวดั
กระบ่ีพฒันาการท่องเท่ียวสู่ความเป็นเมืองท่องเท่ียวสีเขียว และใส่ใจส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลกั 7 
Greens และจดัระบบกลไกระดบัหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อสนบัสนุนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์การเป็น
เมืองท่องเท่ียวสีเขียว และให้การสนับสนุนโครงการของหมู่บ้านชุมชน ตามแนว Krabi Goes 
Green  ดว้ยการท ากิจกรรม CSR ซ่ึงจากการวิเคราะห์แผนของหมู่บา้น และจุดแข็งของชุมชนจะพบวา่
ทิศทางความตอ้งการของชุมชนสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ในแต่ละแผน และตรงกบัความตอ้งการ
พฒันาและส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นแหล่งท ารายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน
ในยทุธศาสตร์ของแผนหมู่บา้น  

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก 
จังหวดักระบี่ 

 
4.2.1 วเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 
ผู ้วิจ ัยได้ท าการสัมภาษณ์ทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ (Key 

Informants) ท่ีให้สัมภาษณ์มีจ านวนทั้งส้ิน 44 คน (จากการสุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มจนไดข้อ้มูลซ ้ า) และ
น าองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นพื้นท่ี 2) ดา้นการจดัการ 3) ดา้นกิจกรรม
และกระบวนการ และ 4) ดา้นการมีส่วนร่วม ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้ห้องคป์ระกอบไวใ้น
แผนปฏิบติัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติมาเป็นกรอบในการศึกษา ดงันั้น เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจในการจดัล าดบัท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 
ผูว้จิยัจึงวเิคราะห์ผลโดยการน ามาหาค่าร้อยละดว้ยวธีิ  
 

 
 

 
 
 

44 คน 

ผลรวมทั้งหมดของจ านวนคนในทุกกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีกล่าวถึงในแต่ละประเด็น 

 
X 100  =  จ  านวนร้อยละในแต่ละประเด็น 
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ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัอกัษรภาษาองักฤษเป็นสัญลกัษณ์แทนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
P = ชุมชน หมายถึง ผูน้ าชุมชน ประชาชน ครู และเยาวชน ท่ีอาศยัในหมู่บา้นควนโอ 

ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
G = ภาครัฐ หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก ส านกังานจงัหวดั

กระบ่ี ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี 

A = ภาคเอกชน หมายถึง สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวอ่าวลึก 
ท่องเท่ียวชุมชนอ่าวลึกนอ้ย บริษทัน าเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนควนโอ 

T = นกัท่องเท่ียว หมายถึง นกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึก
นอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

อีกทั้ง ความหมายของตวัเลขหลังตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัก าหนดใช้แทนแต่ละกลุ่ม
ตวัอยา่ง (P G A และ T) ในตารางท่ี 4.10 – 4.16 ตวัอยา่งเช่น P1 G1 หมายถึง ล าดบัท่ีของบุคคลท่ีถูก
สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัใชส้มมุติแทนช่ือของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ ตวัอยา่งเช่น ชุมชนคนท่ี 1 
ผูว้ิจยัใชแ้ทนเป็น P1 อีกทั้ง ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีประกอบดว้ยหมายเลขในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งบาง
ตวัอาจไม่ปรากฏในแต่ละเร่ืองของตาราง นัน่หมายถึง บุคคลนั้น ไม่ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองดงักล่าว ผูว้ิจยัจึง
ไม่น ามาใส่ในตารางและไม่นับค่าคะแนน ดังนั้ น จากการสัมภาษณ์วตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 จึงมีผล
การศึกษาและอภิปรายผลของศกัยภาพแต่ละดา้น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1) ศกัยภาพดา้นพื้นท่ี 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัพบว่า ศกัยภาพดา้นพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว

หมู่บา้นควนโอ มีทั้งท่ีมีศกัยภาพโดดเด่นและท่ียงัขาดศกัยภาพอยู่ ดงันั้นจึงสามารถแยกออกเป็น     
2 ประเด็น คือ  

(1) ศักยภาพด้านพื้นท่ีท่ีเป็นจุดแข็ง จากการสัมภาษณ์พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัวา่มีศกัยภาพมีทั้งหมด 4 ดา้น โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ขอ้มูลมากท่ีสุดอนัดบั 1 คือ 
มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 90.91) ศกัยภาพอนัดบั 2 คือ มีความสวยงามและความ
โดดเด่นของธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 88.64) เน่ืองจากชุมชนอยูติ่ดกบัแนวป่าชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณ์ และมีเทือกเขากาโรสท่ีลอ้มรอบดว้ยทรัพยากรป่าชายเลน ท่ีคดเค้ียวไปกบัแนวเทือกเขาท า
ให้เกิดเป็นห้องลากูนข้ึนมา ตั้งอยู่ทะเลใน ซ่ึงปราศจากคล่ืนลม ท าให้มีความเงียบสงบ อีกทั้งแนว
เทือกเขามีลกัษณะเป็นภูเขาหินปูนท่ีตะปุ่มตะป ่ า เป็นรูโพรง ท าให้มีลกัษณะหนา้ตาคลา้ยปีศาจ ซ่ึงมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท าให้นักท่องเท่ียวสะดุดตาและประหลาดใจ และมีเร่ืองราวของภาพเขียนสี
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สมยัก่อนประวติัศาสตร์อยูบ่นแนวเทือกเขา ศกัยภาพอนัดบั 3 คือ การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
มีความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง (ร้อยละ 72.73) ศกัยภาพท่ีให้ความส าคญัสุดทา้ย คือ สามารถ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในอ าเภออ่าวลึก (ร้อยละ 68.18) ดั้ งนั้น 
ศกัยภาพทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้งกบัท่ีวิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ และคณะ (2546: 1-5-1-6) ไดก้  าหนด
เกณฑก์ารประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวของพื้นท่ี วา่หากพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียวของพื้นท่ี
ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งใน 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของพื้นท่ี คือ ความสวยงาม ความโดดเด่น และปัจจยัดา้นการเขา้ถึงพื้นท่ี คือ มีคือ ระยะทางจากตวั
เมือง ระยะทางจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงจงัหวดั หรือเส้นทางการเดินทางท่ีเหมาะสม ดงั
ตารางสรุปผล ตารางท่ี 4.10 และผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี  

“แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน มีความโดดเด่น มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างจากท่ี
อ่ืน มีแม่น ้ าล าคลอง มีป่าโกงกางอยูใ่นหุบเขา ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซ่ึงศกัยภาพตรงน้ีมี
สูงมาก” (ภาคเอกชนคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559)  

“แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพเน่ืองจากโดดเด่น ความอุดมสมบูรณ์ยงัมีมาก 
ภูมิศาสตร์มีความโดดเด่น มีความแปลก ดูลึกลบั เป็นอนัซีนได้เลย เพราะมนัยงัดูไม่เปิดเผยมาก 
เหมาะแก่การมาคน้หา” (ภาครัฐบาลคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

 
ตวัของแหล่งท่องเท่ียวถือวา่โอเค มีความอุดมสมบูรณ์ ตวักาโรสยงัคงมีธรรมชาติ
เหลืออยู่มากกว่าท่ีอ่ืน ระหว่างทางล่องเรือยงัมีส่วนของป่าโกงกาง ท่ียงัเป็น
โกงกางจริงๆ ระหว่างออกจากท่าเรือก็จะมีหมู่บา้นชาวประมง ถา้ไปตรงเวลาก็
อาจจะเห็นชาวประมงก าลังเก็บเรือ เห็นถึงอาชีพของคนแถวนั้นเป็นอย่างไร 
(ภาคเอกชนคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) 
 

“รูปลักษณ์ของวิวทิวทศัน์ท่ีแปลกตา เร่ืองราวอนัน่าสนใจ แต่ชุมชนจะขายแค่
ชุมชนอยา่งเดียวไม่ได ้ตอ้งขายเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง” (ภาคเอกชนคนท่ี 9, สัมภาษณ์, 
15 พฤษภาคม 2559) 
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ตารางที ่4.10  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นพื้นท่ีท่ีเป็นจุดแขง็ 
 
ศักยภาพด้านพืน้ที ่

ทีเ่ป็นจุดแข็ง 
ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 
(n =7) 

ภาคเอกชน (A) 
(n =9) 

นักท่องเทีย่ว (T) 
(n =10) 

จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1.  มี ค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณ์ของแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, 
P10, P11, 
P12, P13, 
P14, P15, 
P16, P17, 
P18 (= 18) 

G1, G2, 
G3, G4, 
G5, G7 
(= 6) 

A1, A2, A3,  
A4, A5, A6, 

A8 
(= 7) 

T1, T3,  
T4, T5,  
T6, T7,  

T8, T9, T10 
(= 9) 

40 90.91 

2. มคีวามสวยงามและ
ความโดดเด่นของ
ธรรมชาติในแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, 
P10, P11, 
P12, P13, 
P14, P15, 
P16, P17, 
P18 (= 18) 

G1, G3, 
G4, G5, G7 

(= 5) 

A1, A2,  
A3,  A4,  
A5, A6,  
A8, A9 
(= 8) 

T2, T3,  
T4, T5, T6, T7, 

T8, T9 
(= 8) 

39 88.64 

3. มีความสะดวกใน
การเดินทางเข้าถึง
ชุมชน 

P1, P2, P3, 
P4, P8, P9, 
P10, P11, 
P12, P13, 
P14, P15, 
P16, P17, 
P18 (= 15) 

G1, G2, 
G3, G4, 
G5, G7 
(= 6) 

A1, A2,  
A3, A5, A8 

(= 5) 

T2, T3, T4, 
T5, T9, T10 

(= 6) 

32 72.73 

4. สามารถเช่ือมโยง
แหล่งท่องเทีย่วอืน่ 

P1, P2, P5, 
P6, P7, P8, 
P9,  P11, 
P12, P13,  
P15, P16, 
P17, P18 
(= 14) 

G1, G4, 
G5, G6, 

 G7 (= 5) 

A3,  A4,  
A5, A6,   

A7, A8, A9 
(= 7) 

T4, T6,  
T8, T9 
(= 4) 

30 68.18 
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(2) ศกัยภาพดา้นพื้นท่ีท่ีเป็นประเด็นจุดอ่อน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ยงัขาด
ศกัยภาพควรไดรั้บการปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง คือ ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ห้องน ้ า ท่ีจอดรถ และทางเดินเขา้ท่าเรือ (ร้อยละ 6.82) ซ่ึงประเด็นของส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียวถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นตัวก าหนดศักยภาพการ
ท่องเท่ียวดา้นพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัท่ี บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 161-163) กล่าวไวว้า่ การประเมิน
ศกัยภาพความพร้อมด้านอุปทานทางการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อพฒันาศกัยภาพให้
เพียงพอในการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเยี่ยมชมสามารถประเมินได ้4 ดา้นซ่ึง 1 
ใน 4 ดา้นมีเกณฑ์การประเมินศกัยภาพความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
เพราะถ้าหากจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจะตอ้งสามารถพฒันาสร้างเพิ่มมากข้ึนให้เพียงพอกับ
จ านวนนกัท่องเท่ียวดว้ย ดงัตารางสรุปผล ตารางท่ี 4.11 และผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างค าสัมภาษณ์ของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ส่ิงอ านวยความสะดวกยงัไม่เพียงพอ ถา้เกิดมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
ห้องน ้ าก็จะยิ่งไม่เพียงพอ บา้งคร้ังนกัท่องเท่ียวก็ตอ้งเขา้มาใชห้้องน ้ าของโรงเรียน” (ชุมชนคนท่ี 2, 
สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559)  

“ตอนน้ีไปท่าเรือเขา้ไดแ้ต่รถมอเตอร์ไซต์ ประปาและไฟฟ้า ยงัเขา้ไม่ถึง ลานจอด
รถก็ไม่มี ตอ้งเดินไปไกล หอ้งน ้าก็มีไม่พร้อม” (ชุมชนคนท่ี 7, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2559)  

“ห้องน ้ า และอาคารใช้บริการนกัท่องเท่ียวไม่ค่อยสะดวก ไม่สามารถใช้งานได”้ 
(ภาครัฐคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559)  

“ถึงแมว้า่จะมีธรรมชาติเหมือนกบัท่ีอ่ืน แต่สมบูรณ์กว่าท่ีอ่ืนอยู่ ถา้จดัระเบียบดีๆ 
และมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว อาทิ ท่ีจอดรถบสั จุดเขา้ห้องน ้ า ท่าเรือ ไดก้็
โอเค” (ภาคเอกชนคนท่ี 6, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)  

 
ปัญหาคือไม่มีห้องน ้ า ตรงท่าเรือเลยแถวโรงเรียน เคยคุยกนัว่าถา้ไดง้บมาจะท า
หอ้งน ้าตรงท่าเรือ แต่ตอนน้ีเป็นไงไม่รู้ และพอไปขา้งในท่าเรือใหม่ ท่ีเดินเขา้ไป
ในป่า 1 ห้องน ้ าไม่มี การจดัการไม่มี มนัจะมีส่ิงปลูกสร้าง 1 หลงั เป็นท่ีขายของ 
ห้องน ้ า แต่ตอนน้ีปล่อยให้รกร้างวา่งเปล่าไป ไม่มีอะไรท่ีต่อเติมพฒันาเสริมเติม
แต่งต่อไป (ภาคเอกชนคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) 

 
“ควรจะมีหอ้งน ้าใหม้ากกวา่น้ี และมีความสะอาด เผือ่เวลามีนกัท่องเท่ียวมาทีหลาย

คน” (นกัท่องเท่ียวคนท่ี 5, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559) 
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ตารางที ่4.11  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นพื้นท่ีท่ีเป็นจุดอ่อน 
 
ศักยภาพด้านพืน้ที ่
ทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 
(n =7) 

ภาคเอกชน 
(A) 

(n =9) 

นักท่องเทีย่ว 
(T) 

(n =10) 

จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1. มีความพร้อมของ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
ได้แก่ ที่พัก ห้องน ้า 
ทีจ่อดรถ 

P1 
(= 1) 

G1 
(= 1) 

- 
(= 0) 

T9 
(= 1) 

3 6.82 

 
2) ศกัยภาพดา้นการจดัการ 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัพบวา่ ศกัยภาพดา้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศของหมู่บ้านควนโอนั้น มีทั้ งท่ีมีศกัยภาพและท่ียงัขาดศกัยภาพอยู่ ดังนั้นจึงสามารถแยก
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

(1) ศกัยภาพดา้นการจดัการท่ีเป็นจุดแขง็ จากการสัมภาษณ์พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัว่ามีศกัยภาพมีทั้งหมด 3 ดา้น โดยกลุ่มตวัอย่างให้ขอ้มูลมากท่ีสุดอนัดบั 1 
คือ ศกัยภาพด้านความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวว่ามีความปลอดภยัสูง (ร้อยละ 84.09) ซ่ึงใน
ประเด็นด้านความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวน้ีสอดคล้องกับท่ีส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว (2548: 2-3) ไดก้  าหนดให้เป็น 1 ในเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเด็นรองลงมา คือ ศกัยภาพดา้นความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว 
(ร้อยละ 72.73) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2545 อา้งถึงใน ทวีวงค์ ศรีบุรี, 
2549ก) ไดใ้หแ้นวความคิดพื้นฐานหรือหลกัการท่ีควรพิจารณาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ซ่ึงชุมชนต้องจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้รองรับการท่องเท่ียวได้อย่างย ัง่ยืน ภายใต้ขีด
ความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียวทั้งเชิงกายภาพและเชิงนิเวศวิทยา และ
สอดคล้องกบันิรันดร์ บุญเนตร (2547: 61-63) ท่ีกล่าวว่าศกัยภาพด้านการจดัการนั้น ควรจะตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัดา้นขีดความสามารถในการรองรับดว้ย เพราะการท่ีชุมชนไดรั้บรู้ขีดความสามารถ
ในการรองรับท าใหชุ้มชนสามารถวางแผนในการรองรับแต่ละแห่งหรือแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
กับจ านวนนักท่องเท่ียว ไม่เกิดผลกระทบแก่ชุชน ได้ผลดีทั้ งสองด้านคือด้านชุมชน ได้รับ
นักท่องเท่ียวมีรายได้และเกิดความภาคภูมิใจ ส่วนด้านนักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในการ
บริการท่องเท่ียว และศกัยภาพดา้นสุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอย่างจดัให้อยู่ในศกัยภาพระดบัปานกลาง คือ 
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ศกัยภาพการจดัการเร่ืองเรือประมงเพื่อการท่องเท่ียว (ร้อยละ 52.27) ดงัตารางสรุปผล ตารางท่ี 4.12 
และผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 
การรองรับนกัท่องเท่ียว อนัดบัแรกเราตอ้งดูก่อนว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกลุ่ม
ขนาดไหน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ถา้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ แน่นอน
เราตอ้งมีการเตรียมความพร้อม เช่น ตอ้งมีการจดัแบ่งกลุ่มให้นกัท่องเท่ียวเป็น
กลุ่มๆ ไปลงเรือ แลว้ก็ตอ้งมีการจดัขบวนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ชุมชนคน
ท่ี 1, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559) 
 

“เวลานกัท่องเท่ียวมาเท่ียวท่ีน่ียงัไม่เคยเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบันกัท่องเท่ียว เพราะเวลา
ลงเรือเราก็จ  ากดัจ านวนคนต่อล า แลว้ก็มีเส้ือชูชีพให้ดว้ย” (ชุมชนคนท่ี 11, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 
2559) 

“หากนกัท่องเท่ียวมาเยอะๆ จะมีเรือไม่พอ” (ชุมชนคนท่ี 14, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 
2559)  

“ชุมชนจะเนน้ในเร่ืองความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว คิวการวิ่งเรือ การบริการเส้ือ
ชูชีพส าหรับนกัท่องเท่ียว” (ชุมชนคนท่ี 16, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)  

“ตอนระหวา่งการท่องเท่ียวท่ีควนโอ อาจมีปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เพราะตอนน้ี
ยงัไม่ไดจ้ดัมาตรฐาน แต่วา่พวกน้ีสามารถแกไ้ด ้หากมีหน่วยงานมาควบคุมมาตรฐาน” (ภาคเอกชน
คนท่ี 1, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559)  

“เท่ียวท่ีน่ีก็ประทบัใจบา้งนะ จะเสียก็ตรงท่ีนั่งเรือนาน ไกล ร้อน ถ้ามีเรือเร็วจะ
ดีกวา่” (ภาคเอกชนคนท่ี 4, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559) 
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ตารางที ่4.12  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการท่ีเป็นจุดแขง็ 
 

ศักยภาพด้าน 
การจดัการทีเ่ป็นจุด

แข็ง 

ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 

(n =7) 
ภาคเอกชน (A) 

(n =9) 
นักท่องเทีย่ว (T) 

(n =10) 
จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1. ความปลอดภัยของ
แหล่งท่องเทีย่ว 

P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, 
P10, P11, 
P12, P13, 
P14, P15, 
P16, P17, 
P18 (= 18) 

G1, G2,  
G3, G4, 

 G5, G6, G7 
(= 7) 

A1, A2, 
 A3, A4, 
A5, A8 
(= 6) 

T1, T3,  
T4, T5,  
T6, T9 
(= 6) 

37 84.09 
 

2. ความสามารถในการ
รองรับการท่องเทีย่ว 

P1, P3, P4, 
P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, 
P16, P17, 
P18 (= 12) 

G1, G 2,  
G 3, G4, 
G5, G7 
(= 6) 

A2, A3,  
A5, A8 
(=4) 

T1, T2,  
T3, T4,  

T5, T6, T7,  
T8, T9, T10 
(= 10) 

32 72.73 

3. การจัดการเร่ืองเรือ 
ป ร ะ ม ง เ พื่ อ ก า ร
ท่องเทีย่ว 

P1, P5, P6, 
P7, P8, P9, 
P10, P16, 
P17, P18 
(= 10) 

G1, G4, 
 G5, G7 
(= 4) 

A6,A8 
(= 2) 

T1, T3,  
T4,  T5,  

T6, T9, T10 
(= 7) 

23 52.27 
 

 
(2) ศกัยภาพดา้นการจดัการท่ีเป็นประเด็นจุดอ่อน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็น

วา่ยงัขาดศกัยภาพควรไดรั้บการปรับปรุงเป็นอยา่งยิ่ง อนัดบัท่ี 1 คือ ศกัยภาพดา้นความพร้อมของ
ชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียว (ร้อยละ 18.18) รองลงมา คือ ศกัยภาพดา้นป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเท่ียว (ร้อยละ 34.09) และอนัดบัสุดทา้ยท่ียงัขาดศกัยภาพดา้นการจดัการ คือ ศกัยภาพดา้นการ
จดัการเร่ืองขยะและความสะอาดของชุมชน พบว่าในภาครัฐและบริษทัน าเท่ียวส่วนใหญ่คิดว่า
ชุมชนยงัขาดการจดัการเร่ืองขยะและความสะอาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศอยา่งย ัง่ยืนได ้(ร้อยละ 43.18) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั น าชยั ทนุผล (2543) กล่าววา่ความพร้อมดา้น
บุคลากรต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนนั้น เป็นส่ิงส าคัญต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียว ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแก่ชุมชน ชาวบา้นตอ้งมี
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การตระหนกัในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม และตอ้งมีทกัษะและความช านาญในการ
จดัการบริหารการท่องเท่ียวในชุมชน และศกัยภาพของชุมชนในดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
นั้น ตอ้งพิจารณาจากสภาพการจดัการในปัจจุบนั คลา้ยกบัท่ี ทศันาวลยั อุฑารสกุล (2550: 68) กล่าว
วา่ การท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะมีศกัยภาพการจดัการนั้น จะตอ้งมีศกัยภาพในเร่ืองของการจดัการขยะใน
แหล่งท่องเท่ียว ค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมจากการท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวนั้นด้วย ซ่ึงหมู่บา้นควนโอยงัถือว่าขาดศกัยภาพทั้ง 2 ดา้นน้ีอยู ่ซ่ึง
สามารถพฒันาให้เกิดศักยภาพได้ ดังตารางสรุปผล ตารางท่ี 4.13 และผูว้ิจ ัยขอยกตัวอย่างค า
สัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“อยากใหห้น่วยงานภายนอกมาพฒันาบุคลากรเป็นหลกั มาพฒันาระบบการจดัการ 
เพราะอยา่งอ่ืนเรามีพร้อมแลว้ แต่อยากไดก้ารพฒันาพวกองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อการรวมกลุ่ม” (ชุมชน
คนท่ี 1, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559)  

“ในด้านสถานท่ี ผมว่ามันยงัไม่มีความสะอาด ยงัมีขยะบ้างบางพื้นท่ี ในด้าน
บุคลากรคนในชุมชนเองมีส่วนร่วมในดา้นการท่องเท่ียวนอ้ย การด าเนินงานจ ากดัอยูแ่ค่คนกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง” (ชุมชนคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559) 

“ตอนน้ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในชุมชนเยอะข้ึน อยากให้ชุมชนพฒันาขยะ เร่ือง
ความสะอาดของชุมชน ของแต่ละบา้น” (ชุมชนคนท่ี 8, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2559) 

“เป็นหมู่บา้นท่ีลกัษณะธรรมชาติกลางๆ ไม่ถึงกบัเส่ือมโทรม โดยทัว่ไปถือเป็น
หมู่บา้นท่ีตอ้งพฒันาอีกปรับปรุงภูมิทศัน์หลายๆ อยา่ง อาจเติมธรรมชาติ ตน้ไม ้ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ีจะให้หมู่บา้นน้ีมีความน่าสนใจมากกวา่หมู่บา้นทัว่ๆ ไป” (ภาครัฐคนท่ี 6, 
สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 

“การท่ีพื้นท่ีจะมีความพร้อมได ้คนตอ้งมีความพร้อม ชุมชนตอ้งมีความพร้อม เพื่อ
เป็นการให้โอกาสชุมชนในการท่ีจะพฒันาไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง และย ัง่ยืน” (ภาครัฐคนท่ี 8, 
สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 

“การเดินทางเขา้ถึงไม่มีอุปสรรค แต่ไม่มีป้ายบอกทางไปท่าเรือ และตอ้งพฒันาท า
หน้าบ้านหน้ามอง เช่น ปลูกต้นไม้ มีความสะอาดบริเวณท่าเรือ มีห้องน ้ าอะไรให้เรียบร้อย” 
(ภาคเอกชนคนท่ี 7, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559)  

 
ชุมชนมีความพร้อมนะ แต่ควรมีการจดัการให้เป็นระบบและต่อเน่ือง เร่ิมจาก 
สร้างความเขา้ใจกบัชุมชนในทุกระดบัชั้นอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ถา้เคา้จดัการ
การท่องเท่ียวแลว้ เคา้จะได้รับประโยชน์อะไร ชุมชนจะไดรั้บประโยชน์อะไร 



142 

 

ไม่ใช่เหมือนตอนน้ี ใครท าใครได ้คนวิง่เรือก็วิง่แต่เรือไป ไดเ้งินอยูค่นเดียว อยา่ง
น้ีมนัไม่ได ้ความร่วมมือของชุมชนจะไม่เกิด (ภาคเอกชนคนท่ี 4, สัมภาษณ์, 19 
เมษายน 2559) 
 

“เร่ืองของความสะอาดควรจะมาเป็นท่ีหน่ึง และห้องน ้ า สาธารณูปโภคท่ีสมควรมี
และควรจะก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก” (นกัท่องเท่ียวคนท่ี 7, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2559) 

“ถา้มองถึงศกัยภาพดา้นธรรมชาติ ธรรมชาติท่ีน่ีมีความพร้อมมาก แต่ทางดา้นการ
บริหารจดัการ ดา้นสถานท่ี และดา้นบุคลากร ดา้นพวกน้ียงัไม่พร้อม” (ภาครัฐคนท่ี 8, สัมภาษณ์, 20 
เมษายน 2559) 

 
ตารางที ่4.13  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการท่ีเป็นจุดอ่อน 
 
ศักยภาพด้านการ
จดัการทีเ่ป็น
จุดอ่อน 

ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 
(n =7) 

ภาคเอกชน (A) 
(n =9) 

นักท่องเทีย่ว (T) 
(n =10) 

จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1. การจัดการเร่ือง
ขยะและความ
ส ะ อ า ด ข อ ง
ชุมชน 

P5, P6,  
P11, P12, 
P13, P14, 
P15, P16, 
P17, P18  
(= 10) 

G1, G5, G7 
(= 3) 

- T1, T2,  
T5, T6,  
T8, T10 
(= 6) 

19 43.18 

2. ป้ า ย บ อ ก ท า ง
แหล่งท่องเทีย่ว 

P1, P16, 
P17, P18 
(= 4) 

G1, G2, G5 
(= 3) 

A3,A8 
(= 2) 

T2, T3, T4,   
T5, T6, T9 
(= 6) 

15 34.09 
 

3. ความพร้อมของ
ชุมชนต่อการจัด 
การการท่องเทีย่ว 

P7, P8, 
 P9, P10 
(= 4) 

G1 
(= 1) 

- T2, T6, T8 
(= 3) 

8 18.18 
 

 
3) ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและกระบวนการ 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัพบว่า ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและกระบวนการ

ของแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นควนโอ มีทั้งท่ีมีศกัยภาพและยงัไม่มีศกัยภาพ ดงันั้นจึงสามารถแยก
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
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(1) ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและกระบวนการท่ีเป็นจุดแข็ง จากการสัมภาษณ์พบวา่ 
ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัวา่มีศกัยภาพสูงท่ีสุด อนัดบั 1 คือ กิจกรรมมีความเหมาะสม
กบัพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม (ร้อยละ 75) และศกัยภาพอนัดบั 2 คือ กิจกรรมสร้างจิตส านึกดา้นการ
อนุรักษ์ (ร้อยละ 68.18) ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัของชุมชน คือ การนัง่เรือชาวประมง หรือ
พายเรือคายคัชมป่าชายเลน แนวเทือกเขาหินปูนท่ีมีลกัษณะแปลกตา และชมภาพเขียนสีโบราณ จึง
ท าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีมีศกัยภาพ สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ ท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงขององค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (2544: 2-4) ก าหนดไว ้ซ่ึงศักยภาพด้านกิจกรรมและกระบวนการต้องเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมการศึกษาสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของ
แหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาท่ีถูกตอ้ง 
แก่นกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง และ อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย ์
(2544) ไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยัวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดศกัยภาพดา้นกิจกรรมและกระบวนของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตอ้งค านึงถึงวา่กิจกรรมจะตอ้งยึดถือความเป็นเอกลกัษณ์หรือลกัษณะโดดเด่น
ของพื้นท่ีเป็นพื้นฐาน เป็นกิจกรรมท่ีสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้นกัท่องเท่ียว และตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มหรือส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด ดังตารางสรุปผล ตารางท่ี 4.14 และผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างค า
สัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเขา้มานัง่เรือเท่ียวชมป่าชายเลน ดูภาพเขียนสีบนภูเขา
หินปู หรือไม่ก็มาพายเรือคายคั ตามแนวป่าชายเลน” (ภาครัฐคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

“กิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี การท่ีนกัท่องเท่ียวนัง่เรือชม
วิถีชีวิตประมง ชมป่าชายเลน ก็จะก่อให้เกิดให้นักท่องเท่ียวเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ได้ด้วย
ตนเอง” (ภาครัฐคนท่ี 4, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

“กิจกรรมเหมาะกบันกัท่องเท่ียวประเภท Eco ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไปแลว้ชอบท่ี
จะชมนก ดูตน้ไม ้ธรรมชาติ ณ บริเวณนั้นมีอะไรบา้ง มีปลาชนิดไหนบา้ง กุง้มีไหม” (ภาคเอกชน
คนท่ี 2, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) 

“กิจกรรมของชุมชนมีความเรียบง่าย สงบ ในอนาคตอยากให้อนุรักษ์ไวแ้บบเดิม 
เพราะสามารถสัมผสัไดถึ้งความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนควนโอ” (นกัท่องเท่ียวคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 
20 มีนาคม 2559) 

“รู้สึกสนุกกบักิจกรรมการพายเรือคายคั ชุมชนเป็นกนัเองน่ารัก และไดค้วามรู้ทาง
ประวติัศาสตร์จากเร่ืองเราของชาวบา้นดว้ย” (นกัท่องเท่ียวคนท่ี 6, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559) 
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ตารางที ่4.14  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและกระบวนการท่ีเป็นจุดแขง็ 
 
ศักยภาพด้านกจิกรรมและ
กระบวน การที่เป็นจุดแข็ง 

ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 
(n =7) 

ภาคเอกชน (A) 
(n =9) 

นักท่องเทีย่ว (T) 
(n =10) 

จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1. กิ จ ก ร ร ม มี ค ว า ม
เหมาะสมกับพืน้ที่และ
สภาพ แวดล้อม 

P1, P2, 
 P4, P5,  
P6, P7,  
P8, P9,  

P10,  P13, 
P14, P15,  
P16, P17,  

P18 (= 15) 

G1, G3, 
G4, G5, G6 

(= 5) 

A2, A3,  
A4, A5,  

A6, A8, A9 
(= 7) 

T3, T4,  
T5, T6,  
T9, T10 
(= 6) 

33 75 

2. กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง
จิตส านึ ก ด้ านการ
อนุรักษ์ 

P1, P2,  
P4, P5, 
 P6, P7, 
 P8, P9, 
P10, P13, 
P14, P15,  

P16 (= 13) 

G1, G3, 
G4, G5, G6 

(= 5) 

A2, A3,  
A4, A5,  
A6, A8 
(= 6) 

T3, T4,  
T5, T6,  
T9, T10 
(= 6) 

30 68.18 

 
(2) ศกัยภาพด้านกิจกรรมและกระบวนการท่ีเป็นจุดอ่อน ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เห็นว่ายงัขาดศกัยภาพควรไดรั้บการปรับปรุงอยา่งยิ่ง คือ ความพร้อมและความสามารถของ
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน (ร้อยละ 6.86) รองลงมา คือ ศูนยบ์ริการท่ีให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียว (ร้อยละ 15.91) และสุดท้าย คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือ
ความหมาย (ร้อยละ 38.64) Page and Dowling (2002: 65-69 อา้งถึงใน รุ้งตะวนั เกิดโภคา, 2553) 
ได้กล่าวว่าการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมต้องให้การศึกษาท่ีสามารถส่ือความหมายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว เพื่อให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2545 อา้งถึงใน ทวีวงค์ ศรีบุรี, 2549ก) กล่าวว่า ปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แก่
นกัท่องเท่ียว ชุมชนทอ้งถ่ิน มคัคุเทศก์และเจา้หน้าท่ีของรัฐ การสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ธรรมชาติสามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบ มักเน้นไปท่ีการจดัท าโปรแกรมการส่ือความหมาย เช่น 
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การจดัให้มีศูนยบ์ริการ หรือจุดบริการขอ้มูล เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ขอ้มูล ดงัตาราง
สรุปผล ตารางท่ี 4.15 และผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวมีของก านนั ก านนัจะมีศูนยไ์วบ้ริการท่ีบา้นก านนัเลย แต่
ก่อนเคยมีท่ีท่าเรือ แต่ตอนน้ีพงัไปแลว้ เวลามีแขก หรือนกัท่องเท่ียวมา จะไปท่ีบา้นก านนั ก านนัก็
จะติดต่อเรือใหม้ารับไปท่องเท่ียว” (ชุมชนคนท่ี 5, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559) 

“บ้านควนโอควรจะต้อง เตรียมมัคคุ เทศก์  การพูดคุย  ความมี มิตรไมตรี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ช่วยเหลือเก้ือกูล ถา้ชาวบา้นมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ คนก็อยากเขา้หา ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
เร่ิมแรก” (ภาครัฐคนท่ี 6, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 

“อาคารท่ีมีอยู่ สร้างข้ึนมาใช้ส าหรับใช้ขายของโอท็อป การเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวยาก เพราะอาคารนั้นเป็นแค่อาคารเพื่อขายโอทอ็ป เพราะไม่ไดอ้ยูใ่นศูนยก์ลางของชุมชน” 
(ภาคเอกชนคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) 

“ควรมีจุดประสานงานศูนยบ์ริการทางการท่องเท่ียว หรือเจา้หนา้ท่ีประสานงาน ท่ี
คุยกบัคนๆ เดียวแลว้ติดต่อประสานงานไดทุ้กอยา่ง เพราะบริษทัทวัร์ตอ้งการแบบน้ี ติดต่อคนเดียว
ใหจ้บ” (ภาคเอกชนคนท่ี 7, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559)  

“ชุมชนยงัไม่มีความชดัเจน ขาดขอ้มูล คนรู้ขอ้มูลจ ากดัแค่คนไม่ก่ีคน ชุมชนตอ้งมี
การเตรียมขอ้มูล และตอ้งมีมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจ าเป็นมาก เพราะใครจะรู้ดี เล่าสนุกเท่ากบัคนทอ้งถ่ิน 
แต่ตอ้งมีการพฒันาบุคลิกภาคให้ดี ให้น่าเช่ือถือ ส าคญัมาก” (ภาคเอกชนคนท่ี 9, สัมภาษณ์, 15 
พฤษภาคม 2559)  

“ควรจะมีไกด์ เพื่อจะได้ให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว” (นักท่องเท่ียวคนท่ี 5, 
สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559) 

“อยากให้ชุมชนมีไกด์หรือผูน้ าเท่ียวท่ีรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี” (นกัท่องเท่ียวคนท่ี 
7, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2559) 

“ชุมชนควรจะมีการพฒันาป้ายประชาสัมพนัธ์เพื่อบอกความรู้เวลามาท่องเท่ียว” 
(นกัท่องเท่ียวคนท่ี 10, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2559) 
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ตารางที ่4.15  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและกระบวนการท่ีเป็นจุดอ่อน 
 
ศักยภาพด้านกจิกรรม
และกระบวนการ 
ทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 
(n =7) 

ภาคเอกชน (A) 
(n =9) 

นักท่องเทีย่ว (T) 
(n =10) 

จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1. เส้นทางศึกษาธรรม 
ชาติและป้ายส่ือความ 
หมาย 

P1, P7,  
P9, P10,  
P12, P13, 

P14, P16, 
P17, P18 
(= 10) 

 

G1, G5 
(= 2) 

- T4, T5,  
T6, T8,T9  
(= 5) 

17 38.64 

2. ศูนย์บริการที่ให้ข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยวและ
ความสะดวกแก่นัก 
ท่องเทีย่ว 
 

P1, P7,  
P8, P9,P10 

(= 5) 

G1 
(= 1) 

- T1 
(= 1) 

7 15.91 
 

3. ความพร้อมและความ 
สามารถของมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

P8 
(= 1) 

G1 
(= 1) 

- T6 
(= 1) 

3 6.82 

 
4) ศกัยภาพดา้นการมีส่วนร่วม 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัพบว่า ศกัยภาพดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

หมู่บา้นควนโอ พบว่าศกัยภาพดา้นการมีส่วนร่วมนั้นยงัขาดศกัยภาพอยู่ในหลายด้าน ประเด็นท่ี
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัว่ายงัขาดศกัยภาพมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียว (ร้อยละ 27.27) 2) การแบ่งปันผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียวแก่
ชุมชน (ร้อยละ 38.64) และ 3) ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว (ร้อยละ 40.91) การขาดศกัยภาพทั้ง 
3 ดา้นนั้น เน่ืองจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่การด าเนินการดา้นการท่องเท่ียว
ด าเนินการเพียงแค่กลุ่มเดียว และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวนั้นขบัรถไปยงัท่าเรือโดยตรง
โดยไม่ไดเ้ดินภายในหมู่บา้น ท าให้ชุมชนไม่เกิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้มา ซ่ึง
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืนนั้น ยศ สันตสมบติั (2544: 205) กล่าววา่ นบัเป็นรูปแบบ
ของการสร้างโอกาสให้กบัชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนและ 
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืนไดน้ั้น ตอ้งสร้างโอกาสให้กบัชุมชนในการมีส่วนร่วม ซ่ึง
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ และอาชีพเสริมให้กบัชุมชนเท่านั้น แต่ยงั
สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายไดใ้ห้ทัว่ถึง น าจะตอ้งเอาเงินรายไดจ้ากกองทุนชุมชนมาใช้
ในการด าเนินโครงการพฒันา และส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว (2548: 2-3)      
ไดก้  าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในหัวขอ้ดา้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว ตอ้งค านึงถึงปัจจยัในดา้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการการท่องเท่ียว และชุมชนตอ้งมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ดงัตารางสรุปผล ตารางท่ี 
4.16 และผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 
มีการประชุมกนัทุกๆ 3 เดือน เพื่อมาช้ีแจงเร่ืองรายรับจากกลุ่มการท่องเท่ียวแก่
คนในหมู่บา้น มีการออกตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อหาแหล่ง
เส่ือมโทรม หรือการบุกรุก เพื่อแกไ้ขต่อไป และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดน้ ามา
พฒันาชุมชน เช่น การตดัหญา้ริมถนน ปลูกตน้ไม ้ปรับปรุงทศันียภาพ โดยน า
เงินมาจากเงินท่ีเราไดร้ะดมทุนกนัเขา้กลุ่ม โดยหกัจากเงิน   ปันผลแลว้ รายไดท่ี้
เหลือจึงน ามาใชพ้ฒันาชุมชน (ชุมชนคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559) 
 

“ได้รับรายได้จากการท่องเท่ียวบ้าง คนท่ีวิ่งเรือ ชาวบ้านจริงๆ ไม่ค่อยได ้
นกัท่องเท่ียวจะรีบมารีบกลบั ชาวบา้นก็เลยไม่ค่อยมีส่วนร่วมกบันกัท่องเท่ียวเท่าไหร่” (ชุมชนคนท่ี 
3, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559)  

 “รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของชุมชน ไม่เห็นไดเ้อามาใช ้เพราะไดร้ายไดน้อ้ย ไม่
เพียงพอ รายได้จากการรวมกลุ่มคร้ังแรก เอาไปสร้างไปยกศาลาไว้พักเรือ เป็นจุดแวะพัก
นกัท่องเท่ียว จึงไม่มีเงินเหลือมาแจกจ่ายกนั” (ชุมชนคนท่ี 6, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2559) 

“เขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มเรือท่องเท่ียว เพื่อจะไดมี้รายไดเ้สริมจากปกติ มีรายไดเ้พิ่ม
มากข้ึน” (ชุมชนคนท่ี 8, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2559) 

“นักท่องเท่ียวเดินเข้ามาซ้ือของภายในชุมชนมีน้อย เพราะนักท่องเท่ียวมี
จุดมุ่งหมายจะลงเรือไปเท่ียวเลย แลว้ก็มีเวลาจ ากดัเร่ืองน ้าข้ึน น ้าลง นกัท่องเท่ียวเลยไม่มีเวลามาเดิน
เล่น” (ชุมชนคนท่ี 11, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 
ผูน้ าไม่ไดใ้ห้ชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วม ท ากนัเอง ตอนแรกเร่ิมตั้งกลุ่ม ชาวบา้น
ลงหุ้นกนัไป คนละ 1,000 บาท แต่ก็ไม่ไดก้  าไรอะไรกลบัมา เลยถอนหุ้นคืนกนั
หมด ก็เท่ากบัวา่ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอะไรเลย ตอนน้ีก็เห็นแค่กลุ่มของก านนัเคา้
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ท ากนัเอง ชาวบา้นเขา้มีส่วนร่วมหน่อยก็เร่ือง คิวเรือน าเท่ียว ท่ีมีชาวบา้นท่ีมีเรือ
เป็นสมาชิกกนัอยู ่(ชุมชนคนท่ี 12, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 
 
ควรมีบริเวณให้นักท่องเท่ียวเดินในหมู่บา้นบา้ง ชาวบ้านจะได้ขายของได้ทุก
วนัน้ีนกัท่องเท่ียวจอดรถแลว้เดินไปท่าเรือเลย ไม่ไดเ้ดินในหมู่บา้น ชาวบา้นก็
ขายของไม่ได ้รายไดไ้ม่ไดเ้พิ่มข้ึน ควรท ายงัไงก็ได ้ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ดินมาใน
หมู่บา้นบา้ง จะไดข้ายของฝาก ขายของท่ีระลึก ขายสินคา้พื้นบา้นไดบ้า้ง (ชุมชน
คนท่ี 14, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 
 

“ชุมชนไม่ค่อยเปล่ียนแปลงเท่าไหร่ ส่วนใหญ่รายไดจ้ะไดแ้ค่เฉพาะกลุ่มแค่นั้น” 
(ชุมชนคนท่ี 15, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

“ไม่ค่อยมีนะ พี่ท  ามา 6 ปีแลว้ก็ไม่ค่อยเห็นวา่การท่องเท่ียวมีส่วนช่วยพฒันาชุมชน
เท่าไหร่นกั เพราะการท่องเท่ียวท่ีเขากาโรสน้ีมกัจะเป็น การจดัการท่องเท่ียวของบุคคลแบบส่วนตวั 
ไม่ไดเ้ป็นของชุมชน” (ชุมชนคนท่ี 16, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 

“ตั้งแต่มีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ทรัพยากรของชุมชนสวยกว่าเดิมด้วยซ ้ า เพราะ
ชาวบา้นช่วยการดูแลมากข้ึน ช่วยกนัปลูกเพิ่มมากข้ึน” (ชุมชนคนท่ี 17, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 
2559) 

“ชุมชนยงัไม่ไดมี้ส่วนร่วมดา้นการท่องเท่ียวมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เป็นแค่กลุ่มคน
ท่ีเป็นส่วนน้อย เป็นผูน้ าชุมชน และเครือข่ายท่ีเขา้ไป ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดรั้บประโยชน์ ชุมชนไม่
ค่อยไดมี้ส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว” (ภาครัฐคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

“คิดว่าการเปิดตวัเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนยงัไม่พร้อม เพราะยงัขาดการบริหาร
จดัการท่ีดี ยงัไม่มีองคค์วามรู้ ยงัไม่รู้วา่ตอ้งท ายงัไงให้ชุมชนเขม้แข็งได ้และท่ีส าคญัการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” (ภาครัฐคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

“การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยงัไม่มากพอ เครือข่ายชุมชนท่ีน่ียงัขาดการจดัการ
ท่ีดี ไม่มีหน้าท่ีการปฏิบติังานท่ีชัดเจน ยงัขาดการร่วมมือกันอย่างจริงจงัจากคนในชุมชนเอง” 
(ภาครัฐคนท่ี 8, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 
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ตารางที ่4.16  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการมีส่วนร่วมท่ีเป็นจุดอ่อน 
 
ศักยภาพด้านการ     
มส่ีวนร่วมทีเ่ป็น

จุดอ่อน 

ชุมชน (P) 
(n=18) 

ภาครัฐ (G) 
(n =7) 

ภาคเอกชน (A) 
(n =9) 

นักท่องเทีย่ว (T) 
(n =10) 

จ านวน 
(n =44) 

ร้อยละ 
(100) 

1. ชุมชนมรีายได้จาก
การท่องเทีย่ว 

P1, P5, 
 P7, P8,  
P9, P10, 

P16 (= 10) 

G1, G7 
(= 10) 

 

A3, A6, A8 
(= 10) 

 

T2, T3,  
T4, T5,  
T7, T9 
(= 10) 

18 40.91 

2. ด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทาง 
การท่องเทีย่วแก่
ชุมชน 

P1, P7,  
P8, P9,  

P10, P16, 
P17, P18 
(= 8) 

G1, G7 
(= 2) 

 

A6, A7, A8 
(= 3) 

 

T2, T3,  
T5, T7 
(= 4) 

 

17 38.64 

3. ด้านการมส่ีวน
ร่วมของคนใน
ชุมชนต่อการ
จดัการ การ
ท่องเทีย่ว 

P7, P8,  
P9, P10, 
P14, P15 
(= 6) 

G1 
(= 1) 

 

A6, A8 
(= 2) 

 

T3, T5, T7 
(= 3) 

 

12 27.27 

 

4.3 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาการสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก 
จังหวดักระบี่ 

 
ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key Informants) จึงได้แบ่งสรุปการสร้าง

เครือข่ายทางการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 
4.3.1 เครือข่ายในระดับชุมชน 
ผลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื้นท่ีและการศึกษาจากเอกสาร พบว่า 

จุดเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวของชุมชน เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2553 โดยการน าของ ดิเรก วงสะอาด 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นควนโอ ไดเ้ขา้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึกข้ึน รวบรวมสมาชิก
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และระดมทุนจากคนในชุมชนหมู่บา้นควนโอเพื่อท าการท่องเท่ียวของชุมชนของหมู่บา้น โดยให้
ชาวบา้นท่ีสนใจสมคัรสมาชิกแรกเขา้ 50 บาท และซ้ือหุ้นได ้หุ้นละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 300 หุ้น มี
สมาชิกเขา้ร่วมเร่ิมแรกประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพประมงเน่ืองจากมี
เวลาวา่งจากการออกหาปลาจะน าเรือมาเขา้คิวเพื่อรับนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวทางทะเล กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว คือ การน านกัท่องเท่ียวนกัเรือของตนออกเรือเท่ียวชมธรรมชาติป่าชายเลนและเทือกเขา
กาโรส เรียนรู้ประวติัศาสตร์ตามรอยภาพวาดเขียนสีโบราณ และรูปลกัษณะของหนา้ผาแปลกตาผี
กาโรส และอาจท ากิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน โดยผูน้ าชุมชนจะประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งขอพนัธ์ุปลาและตน้กลา้โกงกาง  

เม่ือท่องเท่ียวของชุมชนด าเนินการไดส้ักระยะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย ไดรั้บ
งบประมาณจากจงัหวดักระบ่ีก่อสร้างท่าเรือท่องเท่ียวและอาคารศูนยโ์อท็อปข้ึนในพื้นท่ีบา้นควน
โอ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการลงเรือท่องเท่ียวไปยงัเทือกเขากาโรสไดต้ลอดเวลา ไม่ตอ้งรอน ้ า
ข้ึนเหมือกบัท่าเรือเก่าท่ีอยู่ในหมู่บา้น ซ่ึงนักท่องเท่ียวไม่สามารถลงเรือได้หากน ้ าลด ท าให้การ
ท่องเท่ียวเกิดความไม่สะดวกเกิดข้ึน จากอาคารศูนยโ์อท็อปไปท่าเรือท่องเท่ียว ไดท้  าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะทาง 600 เมตร เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 

ต่อมาทางเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึกน าวิทยากรมาให้ความรู้กบักลุ่มสตรีของ
หมู่บา้นควนโอในการท าผา้ปาเตะ๊ จนเกิดการก่อตั้งกลุ่มผา้ปาเต๊ะมดัยอ้มชุมชนเขากาโรส หมู่ท่ี 5 มี
สมาชิกเร่ิมแรก จ านวน 30 ราย ไม่มีค่าสมคัรสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยาง สวน
ปาล์ม และประมง เม่ือมีเวลาว่างจะมาท าผ้าปาเต๊ะ สมาชิกจะน าผ้ามาเสนอขายท่ีอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บา้นให้แก่นกัท่องเท่ียวก่อนลงเรือท่องเท่ียว แต่ด าเนินการสักระยะ พบว่า     
ผา้มีปัญหาคือ เม่ือเก็บผา้ไวน้านๆ สีตกและซีด เน่ืองจากกลุ่มไม่ทราบถึงวิธีการเก็บรักษาผา้ ท าให้
คุณภาพของผา้ปาเต๊ะ มีคุณภาพท่ีไม่สามารถสู้กบักลุ่มอ่ืนได ้อีกทั้ง กลุ่มไม่รู้วิธีการท าตลาดและ
การขายไปยงัภายนอกชุมชน และรายไดจ้ากการขายผา้ปาเต๊ะ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ น ามาเฉล่ีย
แบ่งให้สมาชิก นบัชัว่โมงการท างาน และแบ่งรายไดต้ามแผนกๆ เช่น แผนกพิมพผ์า้ แผนกแตม้สี  
แผนกลา้ง แผนกตม้ โดยแบ่งรายไดเ้ป็นกลุ่มๆ ไป หากกลุ่มขายผา้ปาเต๊ะไม่ไดก้็จะไม่มีรายไดม้า
แบ่งกนั จึงท าใหช้าวบา้นเร่ิมออกจากกลุ่ม จนในปัจจุบนัน้ีกลุ่มดงักล่าวไม่ไดด้ าเนินการท าต่อแลว้ 

กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีชุมชนไดเ้คยด าเนินการจดัตั้ง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มอนุรักษป่์า
ชายเลนเพื่อการท่องเท่ียว 2) กลุ่มสมาชิกเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนกาโรส และ 3) กลุ่มผลิตผา้ปาเต๊ะ
มดัยอ้ม 
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แต่ในปัจจุบนักบัพบวา่ ถึงแมก้ารด าเนินงานการท่องเท่ียวของชุมชนจะด าเนินการมาผา่น
มา 6 ปี แต่กลุ่มแต่ละกลุ่มไม่สามารถด าเนินการต่อไป ท าให้ตอ้งหยุดการด าเนินการลงไป ถึงแมจ้ะ
มีประสบการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มผา้ปาเต๊ะมดัยอ้ม ซ่ึงการจากการสัมภาษณ์ชุมชนท าให้ทราบถึง
ปัญหาของการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน พบวา่ การด าเนินงานด าเนินการเพียงกลุ่มเดียว ชาวบา้น
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการการตดัสินใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล ไม่
มีการตั้งกลุ่มองคก์รท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ไม่มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกลุ่ม ไม่มีการแผนการ
ด าเนินการ และไม่มีการประชุมร่วมกนั ท าให้สมาชิกต่างๆ ไม่แน่ใจการด าเนินงาน อีกทั้ง สมาชิก
รู้สึกไม่เท่าเทียมต่อการรับประโยชน์จากการท่องเท่ียว โดยเฉพาะกลุ่มคนวิ่งเรือ ท าให้สมาชิกกลุ่ม
คนเรือบางราย ไดถ้อนหุน้ออกจากสมาชิกไปบางส่วนแลว้ ดงันั้น จึงขอยกตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ภาคชุมชน ดงัน้ี 

 
ไม่ค่อยมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาให้ความร่วมมือกบัชุมชนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่
เป็น อบต. อีกอยา่งผมวา่น่าจะเป็นในส่วนของบุคลากร ส่วนเครือข่าย ท่ีขาดการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ท่ีหลงัๆ ชุมชนเขา้ร่วมประชุมนอ้ย แต่ละ
กลุ่มประชุมไม่พร้อมกัน จึงขาดความต่อเน่ืองของการแก้ไขปัญหา จึงท าให้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี (ชุมชนคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 20 
มีนาคม 2559) 
 
“อยากใหมี้การรวมกลุ่มการท าบาติกอีก ถา้มีผูน้ า อยากใชเ้วลาวา่งรวมกลุ่มอีกคร้ัง ดีกวา่อยู่

วา่งๆ ไป” (ชุมชนคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559) 
 

คนวิ่งเรือจะไดร้ายได ้เท่ียวละ 1,300 บาท โดยออกไปอ่าวขามบา้ง ท่ีอ่ืนบา้ง แต่
เรือท่ีเอาออกไปรับนักท่องเท่ียวได้ ต้องเป็นเรือมีหลังคา มีชูชีพ เป็นเรือเพื่อ
ท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ซ่ึงมีอยูไ่ม่ก่ีคน ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะมีเรือเป็นเรือประมง ซ่ึง
ไม่มีหลังคา ไม่มี ชูชีพ จึงไม่ค่อยได้รับนักท่องเท่ียว ถ้าหากจะเอาเรือไปใส่
หลงัคาเพื่อรับนักท่องเท่ียวอย่างเดียว ถ้าเกิดเดือนหน่ึงได้รับนกัท่องเท่ียวแค่ 2 
เท่ียว จะอยูไ่ดห้รอ อยูไ่ม่ได ้ชาวบา้นก็เลยไม่ท ากนั ยงัคงท าประมงต่อไป (ชุมชน
คนท่ี 4, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559) 
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“ไม่มีการประชุมเร่ืองการท่องเท่ียว มีแค่การประชุมเวทีประชาคมพร้อมกนัทุกวนัท่ี 5 จะ
ประชุมทุกเร่ือง เข้าประชุมทุกคนทั้งผูเ้ป็นกรรมการและไม่เป็นกรรมการ” (ชุมชนคนท่ี 5,  
สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559)  

 
ตอนน้ีก็เห็นแค่กลุ่มของผูน้ าท ากนัเอง ผูน้ าไม่ได้ให้ชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วม 
ชาวบา้นเขา้มีส่วนร่วมหน่อยก็เร่ือง คิวเรือน าเท่ียว ท่ีมีชาวบา้นท่ีมีเรือเป็นสมาชิก
กนัอยูห่ลายคน ตอนแรกคิวเรือมีสมาชิกเยอะ หลงัๆ มาระบบการท างานไม่ดี ก็
พากนัออกจนเหลือตอนน้ีประมาณ 6 ล า (ชุมชนคนท่ี 11, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 
2559) 
 
“เม่ือก่อนเคยเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวแต่ตอนน้ีถอนหุ้นออกมาหมดแลว้ ไม่ไดเ้ป็นแลว้” 

(ชุมชนคนท่ี 14, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 
“แต่ก่อนโรงเรียนมีโครงการมคัคุเทศก์นอ้ย ซ่ึงพี่เคยน านกัเรียนลงไปท่ีเขากาโรส อยู ่5-10 

คน แต่ตอนน้ีก็ไม่มีแลว้” (ชุมชนคนท่ี 16, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 
 

ดงันั้น จากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัพบวา่ การสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นควนโอ 
มีปัญหาอนัเน่ืองมากจากสมาชิกในชุมชนเอง ท่ียงัไม่เห็นถึงความส าคญัและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการท่องเท่ียว ต่างเห็นว่าการด าเนินการท่องเท่ียวด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลบุคลเดียว เกิด
ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ส่วนร่วม ท าใหค้นในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมร่วมกนัระหวา่ง
สมาชิกในชุมชนในการบริการจดัการการท่องเท่ียว ถึงแมชุ้มชนมีความตอ้งการให้ชุมชนมีการ
ท่องเท่ียวต่อไป อีกทั้ง ยงัไม่มีหน่วยงานจากภายนอกเขา้มาให้การสนับสนุนการท่องเท่ียวของ
ชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม ถึงแมว้่าจะมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาช่วยเหลือ แต่ทิศทางการพฒันาไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากส่ิงปลูกสร้าง อาคารศูนยโ์อท็อปซ่ึงไม่ได้
เปิดใหใ้ชง้าน และปล่อยให้เป็นอาคารรกร้างท่ีชุมชนไม่สามารถใชง้านได ้สถาบนัด ารงราชานุภาพ 
(2542) จึงกล่าววา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว อาจเกิด
จาก 1) ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินเองเน่ืองจากปัญหาท่ีประสบอยู่ 2) เกิดจากขอ้บงัคบัของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และ 3) เกิดจากแรงกระตุน้ของภาคราชการ แต่ถึงอย่างไรการขบัเคล่ือน
ทางการท่องเท่ียวต้องความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก ให้ชุมชนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยสร้างเป็นเครือข่ายทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนร่วมกนั มีการแบ่งกลุ่ม โครงสร้าง
การท างานท่ีชดัเจน พร้อมทั้งให้เครือข่ายภายในชุมชนมีส่วนร่วมทางความคิด ร่วมปฏิบติั และร่วม
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รับผลประโยชน์ (ธเนศ ศรีวิชัยล าพนัธ์ , 2555: 7) ซ่ึงสอดคล้องกบัพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย ์(2553: 
132-133) กล่าวว่า การท่องเท่ียวของชุมชนตอ้งเกิดข้ึนมาจากความตอ้งการของคนในชุมชนอย่าง
แทจ้ริงก่อน ชุมชนควรรวมตวัจดัตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม หรือองคก์รข้ึน และตั้งอยูใ่นกฎระเบียบกติกา  
ท่ีวางร่วมกนั ดงันั้น การด าเนินงานของเครือข่ายมีส่วนส าคญัต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผูว้จิยัจึงขอสรุปประเด็นปัญหาของการสร้างเครือข่ายในระดบัชุมชน ไดด้งัน้ี 

1) ขาดภาวะของผูน้ าท่ีขบัเคล่ือนและการก าหนดทิศทางของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2) ชุมชนขาดความเขา้ใจและความพร้อมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายทางการ

ท่องเท่ียว 
3) ชุมชนขาดการด าเนินการจดัตั้งกลุ่ม การก าหนดโครงสร้างการท างาน การวาง 

แผนงาน เป้าหมายท่ีชดัเจน 
4) ชุมชนขาดกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
5) ชุมชนขาดการสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวจากภาคหน่วยงานภายนอก 

ซ่ึงประเด็นปัญหาของการสร้างเครือข่ายดงักล่าว สอดคล้องกบัท่ี สิริวฒันา ใจมา (2549 
อา้งถึงใน ประมาณ เทพสงเคราะห์, 2550: 12-13) กล่าววา่ แกนน าชุมชนหรือผูน้ าชุมชนควรมีความ
เขม้แข็ง ตอ้งเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในชุมชน และผูน้ าตอ้งชกัจูงและโนม้น้าวให้ผูอ่ื้น   เห็นถึง
ความส าคญัของการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวร่วมกนัเน่ืองจากฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว
เป็นฐานเดียวกบัทรัพยากรของชุมชน เสรี พงศพ์ิศ (2548: 212-213) กล่าววา่ นอกจากการมีแกนน า
ท่ีเขม้แข็ง มีความรู้ภูมิปัญญาแลว้ ยงัตอ้งมีการด าเนินงานท่ีท าให้สมาชิกอยากเป็นเครือข่ายไปอีก
นาน ท าให้สมาชิกในชุมชนไดร่้วมเรียนรู้ดว้ย ไม่ใช่เรียนรู้แต่ผูน้ าเท่านั้น โดยการส่งเสริมให้เกิด
การท ากิจกรรมร่วมกนั เกิดความรู้สึกเป็นพี่เป็นนอ้ง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชน ส านกั
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (2553: 7-3-7-4) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเป็นหวัใจให้เกิด
ความร่วมมืออย่างย ัง่ยืน การท างานของเครือข่ายต้องมีการก าหนดภารกิจชัดเจน ทั้ งในด้าน
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกระบวนการท างานร่วมกนั และชุมชนตอ้งรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของใน
ภารกิจของเครือข่าย แต่ตอ้งมีความเป็นอิสระต่อกัน ให้เกียรติซ่ึงกนัและกัน และตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ของเครือข่าย นอกจากการสร้างความเขม้แข็งภายใน
ชุมชนแลว้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550: 141) กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว
ของชุมชนตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แหล่งทุน 
สถาบนัวชิาการ หน่วยงานวจิยั และกองทุนสนบัสนุนต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมในการด าเนินกิจกรรม
ของเครือข่าย การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคม สถานการณ์ท่ีให้โอกาสหรือเอ้ือให้เกิด
การรวมพลงัเครือข่ายของชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน ดงันั้น กระทรวงการท่องเท่ียวและ
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กีฬา (2550: 77) จึงได้ให้กระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่ายท่ีครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกไว ้10 ประการคือ ชุมชนต้องมีความตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเป็น
เครือข่าย ตอ้งแสวงหาชุมชนพนัธมิตร ร่วมคิด แลกเปล่ียนขอ้มูล ตอ้งเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ในการท างาน ต้องก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นความเห็นร่วมกัน ต้องมี
โครงสร้างการท างาน กระบวนการในการตดัสินใจ และข้อตกลงร่วมกัน ต้องมีแผนงานและ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการท างานของเครือข่าย ตอ้งมีระบบการ
ส่ือสาร ตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการพฒันา และตอ้งมีการติดตามประเมินผล
ไดจ้ริง 

 
4.3.2 เครือข่ายท่องเทีย่วในระดับภายนอกชุมชน 
นอกจากการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนแลว้ ตอ้งมีการสร้างเครือข่ายใน

ระดบัภายนอกชุมชน อาจมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีบทบาทส าคญั
ร่วมกบัชุมชน เพื่อด าเนินการหาแหล่งทุน การให้องค์ความรู้ การเพิ่มมูลค่าทางการท่องเท่ียว การ
พฒันาเครือข่าย เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
เป็นเครือข่ายทางการท่องเท่ียวให้แก่หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภอ อ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
โดยผูว้จิยัของยกตวัอยา่งค าใหส้ัมภาษณ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1) ค าใหส้ัมภาษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ 
“ชุมชนยงัไม่ไดมี้ส่วนร่วมดา้นการท่องเท่ียวมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เป็นแค่กลุ่มคนท่ี

เป็นส่วนนอ้ย เป็นผูน้ าชุมชน และเครือข่ายท่ีเขา้ไป ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดรั้บประโยชน์ ชุมชนไม่ค่อย
ไดมี้ส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว” (ภาครัฐคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

“คิดว่าการเปิดตวัเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนยงัไม่พร้อม เพราะยงัขาดการบริหาร
จดัการท่ีดี ยงัไม่มีองคค์วามรู้ ยงัไม่รู้วา่ตอ้งท ายงัไงให้ชุมชนเขม้แข็งได ้และท่ีส าคญัการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” (ภาครัฐคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2559) 

“การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยงัไม่มากพอ เครือข่ายชุมชนท่ีน่ียงัขาดการจดัการท่ี
ดี ไม่มีหนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ยงัขาดการร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัจากคนในชุมชนเอง” (ภาครัฐ
คนท่ี 8, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559) 
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2) ค าใหส้ัมภาษณ์ของหน่วยงานภาคเอกชน 
 
อยากให้ชุมชนส่งขอ้มูลข่าวสาร อพัเดทขอ้มูลมาทางสมาคมท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อ
ขอ้มูลเหล่านั้นจะไดถู้กส่งต่อมายงับริษทัทวัร์ต่างๆ ตอ้งพฒันาแหล่งขอ้มูลให้มี
ความพร้อมบอกรายละเอียดการท่องเท่ียวให้ชัดเจน เพราะบริษทัทวัร์เป็นตวั
ส าคญัในการช่วยประชาสัมพนัธ์อีกทางหน่ึง (ภาคเอกชนคนท่ี 8, สัมภาษณ์, 15 
พฤษภาคม 2559) 
 
ตอ้งให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยกนั ชุมชน บริษทัจดัน าเท่ียว หน่วยงานราชการ 
ททท. ตอ้งมีการจดัการร่วมกนั ในแง่บริษทัน าเท่ียว ถา้มีโอกาสเราจะพยายามขาย
แหล่งท่องเท่ียวควนโอ เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวหลกั แล้วถ้าหากชุมชนมี
กิจกรรมพิเศษ เราพร้อมท่ีจะจดัทวัร์เขา้ไปสนบัสนุน เพื่อส่งเสริมชุมชนอยู่แลว้ 
(ภาคเอกชนคนท่ี 9, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559) 
 
สมาคมสามารถเป็นพี่เล้ียงในทุกๆ เร่ืองให้กบัชุมชนได ้ช่วยพฒันาบุคลากรให้
ชุมชนได้ อีกทั้งสมาคมเองยงัสามารถเป็นตวักลางช่วยชุมชนให้เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกได ้ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ ประสานงานกบัผูป้ระกอบการ
ดา้นการท่องเท่ียวให้จดัโปรแกรมเขา้ไปท่องเท่ียวท่ีชุมชนควนโอ แต่เครือข่าย
ชุมชนท่ีน่ียงัขาดการ การจดัการท่ีดี ไม่มีหนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ยงัขาดการ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังจากคนในชุมชนเอง และยงัขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก (ภาคเอกชนคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) 
 

“การสร้างเครือข่ายตอ้งครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ทั้งแรงงาน ทั้งสถานศึกษา ทั้ง
วฒันธรรม ทั้งทรัพยากรมนุษย ์แมก้ระทัง่อุทยานก็ตอ้งเขา้ไป” (ภาคเอกชนคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 18 
เมษายน 2559) 

 
ควนโอมีการรวมกลุ่ม อาทิ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มท าปุ๋ย กลุ่มเล้ียงแพะ มี
กลุ่มเรือหางยาว กลุ่มท ากะปิ แต่ก็ขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง คือมีการรวมกลุ่ม
กนั แต่การด าเนินงานไม่ไดท้  าอยา่งต่อเน่ือง ทั้งผูน้  าชุมชน ชาวบา้น และเครือข่าย
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คือ ตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายเดียวกนั เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ภาคเอกชนคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) 
 
ชุมชนตอ้งมีการให้เขาจดัการตั้งกลุ่มรับผิดชอบกนัเอง มีการเลือกประธาน ผู ้
ท  างานต่างๆ แลว้แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบกนั แลว้รายไดส่้วนหน่ึงตอ้งน ามาพฒันา
ชุมชน อีกส่วนหน่ึงก็ดูแลทรัพยากร แล้วให้มีการวางแผนการจดัการท่องเท่ียว
โดยชุมชนเอง ถา้คนทอ้งถ่ินท าเอง จะท าให้เขารู้สึกหวงแหนทรัพยากร ประเพณี
วฒันธรรมของตนเอง อีกทั้งเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ีเรามี
การพฒันาเร่ืองมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน มาจากคนในทอ้งถ่ินมาเขา้อบรมโครงการนกั
ส่ือความหมาย มีใบรับรองจากทางท่องเท่ียวและกีฬา จากผูว้า่ราชการ ซ่ึงส่ิงน้ีเอง
ท่ีเราไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนพฒันาข้ึน (ภาคเอกชนคนท่ี 5, 
สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559) 

 
อีกทั้งจากการศึกษาจากเอกสาร ผูว้ิจยัพบว่า การท่องเท่ียววิถีชุมชนของจงัหวดักระบ่ี มี

พฒันาการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ณ ชุมชนบา้นนาตีน ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี การ
เจริญเติบโตของการท่องเท่ียววิถีชุมชนจงัหวดักระบ่ีมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจยัส าคญั 
คือ ความมุ่งมัน่ของผูน้ า ความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการถอดบทเรียนพบวา่มี
ทั้งชุมชนท่องเท่ียวท่ีสามารถพฒันาได้อย่างต่อเน่ือง และชุมชนท่ีไม่สามารถพฒันาให้บรรลุ
เป้าหมายการเป็นชุมชนท่องเท่ียวได้อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 การพฒันาการท่องเท่ียววิถี
ชุมชนจงัหวดักระบ่ีไดรั้บความสนใจและส่งเสริมเพื่อพฒันาอีกคร้ัง การท่องเท่ียววิถีชุมชนจะเป็น
แนวทางหน่ึงในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี รวมถึงสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนโดยเป็นแหล่งรายได้ใหม่ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี และในปี พ.ศ. 2559 
จงัหวดักระบ่ีมีองคก์รชุมชนท่ีมีการจดัการการท่องเท่ียว ทั้งหมด 19 ชุมชน ในพื้นท่ี 8 อ าเภอ ดงัน้ี 

1) อ าเภอเมือง จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาตีน ชุมชนเกาะกลาง คลอง
ประสงค ์และชุมชนบา้นเขากลม 

2) อ าเภออ่าวลึก จ านวน 6 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นถ ้าเสือ ชุมชนแหลมสัก ชุมชนอ่าว
ลึกนอ้ย ชุมชนอ่าวลึกเหนือ ชุมชนบา้นทุ่งสูง และชุมชนบา้นหินราว 

3) อ าเภอปลายพระยา จ านวน 1 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นบางเหลียว 
4) อ าเภอเขาพนม จ านวน 1 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นเขาดิน 
5) อ าเภอล าทบั จ านวน 1 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนล าทบั 
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6) อ าเภอเหนือคลอง จ านวน 1 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นแหลมกรวด- เกาะปู-เกาะ
ศรีบอยา 

7) อ าเภอคลองท่อม จ านวน 2 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนคลองท่อมเหนือ และชุมชนบา้น
ท่าประดู่ 

8) อ าเภอเกาะลนัตา จ านวน 4 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นร่าหมาด-ขุนสมุทร ชุมชน
บา้นทุ่งหยเีพง็ ชุมชนโตะ๊บาหลิว และชุมชนศรีรายา 

โดยแบ่งเป็นชุมชนพี่ 6 ชุมชน ชุมชนน้อง 13 ชุมชน ชุมชนพี่ ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นนาตีน 
ชุมชนเกาะกลาง ต าบลคลองประสงค ์ชุมชนบา้นถ ้ าเสือ ชุมชนแหลมสัก ชุมชนบา้นร่าหมาด-ขุน
สมุทร และชุมชนบา้นทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนพี่จะท าหน้าท่ีคอยช่วยเหลือชุมชนน้อง ซ่ึงหมู่บา้นควนโอ
เป็นชุมชนหน่ึงท่ีอยู่ในชุมชนชนท่องเท่ียวอ่าวลึกนอ้ย และเป็นชุมชนท่องเท่ียวนอ้งท่ีก าลงัเตรียม
เร่ืองของการท่องเท่ียวชุมชน 

ดงันั้น จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี 
สามารถพฒันาและสร้างเครือข่ายใหแ้ก่ชุมชนแต่ในแต่ละดา้น โดยมีบทบาทหนา้ท่ีดงัตารางท่ี 4.17 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.17  การสร้างเครือข่ายร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่ แนวทางการสนับสนุนชุมชนท่องเทีย่ว 
1. องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 

พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ พฒันาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวติ และพฒันาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของต าบลอ่าวลึกนอ้ย 

ส่งเสริมพฒันาและบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบลใหมี้
มาตรฐานและเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการท่องเท่ียว 

2. ส านกังานท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดักระบ่ี 

พฒันาแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐาน พฒันา
บุคลากรทางการท่องเท่ียว พฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน
จงัหวดักระบ่ี 

ด าเนินการจดัท าชุมชนพี่ ชุมชนนอ้ง และโครงการคณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีสัญจร เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดั 

3. ส านกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดักระบ่ี 

จดัท าหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บา้นหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์เพื่อการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี 

ใหอ้งคค์วามรู้และส่งเสริมการท ากลุ่มอาชีพ ส่งเสริมผลิตภณัฑใ์ห้
เป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

4. อุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณี 

ท าการอนุรักษ ์ส่งเสริม และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์
โดยการควบคุมป้องกนั พื้นท่ีป่าอนุรักษเ์ดิมท่ีมีอยู ่
และพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมใหก้ลบัสมบูรณ์  

ส่งเสริม กระตุน้ และปลุกจิตส านึกให ้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน 
และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและ ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตว์
ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนนัทนาการ และการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ของประชาชน 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ)  
 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่ แนวทางการสนับสนุนชุมชนท่องเทีย่ว 
5. การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 

ท าการประชาสัมพนัธ์ และการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักระบ่ี 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวชุมชนของจงัหวดักระบ่ี เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจต่อนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาท่องเท่ียวชุมชน ส่งเสริม
เส้นทางท่องเท่ียวของชุมชนและผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวของชุมชน
ใหเ้ขา้สู่ตลาดการท่องเท่ียว ให้ชุมชนผูป้ระกอบ การธุรกิจท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว และส่ือมวลชนไดม้าเจอกนั 

6. เครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี 

ส่งเสริมใหพ้ื้นท่ีท่ีมีการท่องเท่ียวโดยชุมชน บริหาร
จดัการการท่องเท่ียวดว้ย สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประเมินความพร้อมชุมชนท่องเท่ียวนอ้งท่ีจะ
ขยบัสู่การเป็นชุมชนท่องเท่ียวตน้แบบจงัหวดักระบ่ี 
ประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนเพื่อสร้างความ
เป็นมาตรฐานของการท่องเท่ียวในชุมชนของจงัหวดั
กระบ่ีใหเ้ป็นรูปแบบแนวทางท่ีชดัเจน 

จดักิจกรรมใหชุ้มชนพี่ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานของชุมชนพี่ในปีท่ีผา่นมา เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ แบ่งปัน
ประสบการณ์ ใหข้อ้คิดใหแ้นวทาง และลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและให้
ค  าแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวและการบริหารจดัการของชุมชน 
เพื่อน าไปสู่ความเป็นมาตรฐานของการท่องเท่ียวชุมชน 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ)  
 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่ แนวทางการสนับสนุนชุมชนท่องเทีย่ว 
7. เครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชนอ่าวลึก 

ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายท่องเท่ียวของอ าเภออ่าวลึก 
และท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล คิดแผนการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 
 

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเครือข่ายในแต่ละชุมชนใหชุ้มชน
สามารถท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวดว้ยตวัเองได ้จดัอบรมเครือข่าย
เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ทั้งผูน้  า
ชุมชน ชาวบา้น และเครือข่าย คือ ตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายเดียวกนั 
เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

จดัโปรแกรมน าเท่ียวเสนอขายเส้นทางการท่องเท่ียวให้
ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

ลงพื้นท่ีทศันศึกษาเส้นทางเพื่อวางแผนการขาย บรรจุเส้นทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชนอยูใ่นโปรแกรมการท่องเท่ียว 
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4.4 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภอ 
อ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

 
จากผลการศึกษานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ผลการ

ประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี โดยแนวทางดงักล่าว ผูว้ิจยัยึดหลกัความส าคญัของ
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนตามท่ี บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 18-19) ไดใ้ห้หลกัส าคญัไวว้า่
ควรค านึงถึงความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก 
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม ขีดความสามารถในการรองรับ การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
ส่ิงก่อสร้างในแหล่งท่องเท่ียว และความส าเร็จของแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ดงันั้น แนวทางทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน
หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี จึงแบ่งออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

 
4.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวของ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 
ผูว้ิจยัพบว่า ชุมชนหมู่บา้นควนโอมีจุดอ่อนของการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวทั้ง

ภายในระดบัชุมชน และภายนอกชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวของชุมชน แต่นโยบาย
ของจงัหวดักระบ่ีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโดยการจดัตั้งการท่องเท่ียว
ชุมชนในชุมชนต่างๆ ทั้ง 19 ชุมชน เพื่อเช่ือมโยงทางการท่องเท่ียวระหวา่งชุมชนร่วมกนั ซ่ึงการ
พฒันาเครือข่ายทางการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีทิศทางก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบการพฒันา
ให้ชุมชนได้มีศกัยภาพในการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียว สอดคล้องกับท่ี สิริวฒันา ใจมา 
(2549 อ้างถึงใน ประมาณ เทพสงเคราะห์, 2550: 12-13) กล่าวว่า เง่ือนไขความส าเร็จต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน หน่ึงในนั้น คือ การท่ีชุมชนมีสายสัมพนัธ์ระหวา่งภายในชุมชนและ
ระหวา่งหน่วยงานภายนอกท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ใหก้ารช่วยเหลือแก่ชุมชนได ้ทั้งโดยตรงและใน
รูปเครือข่ายเน่ืองจากชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งประกอบดว้ยระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี การตลาดท่ีเขม้แข็ง เทคนิคการก าหนด
และต่อรองราคา รวมทั้งการอ านวยความสะดวกและการบริการการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายทางการท่องเท่ียวของชุมชนให้เขม้แข็ง ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ และมีเป้าประสงค ์ดงัน้ี
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เป้าประสงค ์
1) ชุมชนมีการจดัตั้งเครือข่ายทางการท่องเท่ียวท่ีมีโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน 
2) ชุมชนมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงการให้ความส าคญัของการส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 
3) ชุมชนรู้จักและมีปฏิสัมพนัธ์การท าการท่องเท่ียวร่วมกับเครือข่ายภายนอก

เพิ่มข้ึน  
กลยทุธ์ 
กลยทุธ์ท่ี 1 จดัตั้งกลุ่มคณะกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของหมู่บา้นควนโอ เพื่อให้เกิดการ

ขับเคล่ือนการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน กฎระเบียบ กติกา 
แผนงาน อย่างต่อเน่ืองและชัดเจน เพราะการจัดตั้ งกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน 

ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดักระบ่ี , เครือข่าย

ท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความรู้ ความเขา้ใจของการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้แก่ชุมชน และสร้าง

กระบวนการใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว 
ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดักระบ่ี , เครือข่าย

ท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างชุมชน โรงเรียน และมสัยิด เพื่อส่งเสริม

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของชุมชน 
ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานรับผดิชอบ : อ าเภออ่าวลึก, องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 

กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาเครือข่ายทางการท่องเท่ียว ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยการจดัให้มีกิจกรรมท่ีให้หน่วยงานและผูป้ระกอบพบปะชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชน และจดักิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนข้อมูลทางการท่องเท่ียวระหว่าง
เครือข่ายทางการท่องเท่ียวต่างๆ 

ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
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หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, ส านกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี, เครือข่ายท่องเท่ียว
โดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

 
4.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศของชุมชนอย่างยัง่ยนื  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัพบวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนมีปัจจยัท่ีขาด

ศกัยภาพหลายดา้น ทั้งดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ความพร้อม
ของชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียว ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว การจดัการเร่ืองขยะและความ
สะอาดของชุมชน ความพร้อมของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ศูนยบ์ริการท่ีให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและ
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว รวมถึงดา้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือความหมาย ซ่ึงการสร้าง
ยทุธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัท่ีบ่งช้ีทางศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ตามท่ี ธรรมศกัด์ิ โรจนสุนทร (2542: 43-44 อา้งถึงใน 
ศิริจรรยา ประพฤติกิจ, 2553: 20) ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจหลกัของการท่องเท่ียวในดา้นธรรมชาติ 
ดา้นประวติัศาสตร์และศาสนา และดา้นกิจกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ปัจจยัประกอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะ 
ภูมิทัศน์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ปัจจัยสนับสนุนและ          
ส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก การส่ือความหมาย ขอ้มูล
ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ และปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมทั้งทางบก 
ทางน ้ า และทางอากาศ และบริการสาธารณะ ดงันั้น ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 9 กลยทุธ์ และมีเป้าประสงค ์ดงัน้ี  

เป้าประสงค ์
1) มีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียวและเพียงพอ

กบัปริมาณความตอ้งการใช ้
2) ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 
3) สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความสะอาด สวยงาม และมีภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบั

บริบทของพื้นท่ีและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
4) การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมีมาตรฐาน และความปลอดภยั 
5) นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจต่อการท่องเท่ียวของชุมชน 
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กลยทุธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ของชุมชนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนและไม่ท าลาย

ส่ิงแวดลอ้ม 
ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ชุมชน, องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว อาทิ 
หอ้งน ้า ร้านอาหาร สถานท่ีจอดรถ ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย, ส านกังานท่องเท่ียวและ

กีฬาจงัหวดักระบ่ี 
กลยทุธ์ท่ี 3 ก าหนดเขตพื้นท่ีทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 

ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, เครือข่ายท่องเท่ียว

โดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี, วิสาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก, องค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวลึกนอ้ย, สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน, อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันามาตรฐานเรือประมงเพื่อการท่องเท่ียวของชุมชน 
ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี, องคก์ารบริหารส่วนต าบล

อ่าวลึกนอ้ย, ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
กลยุทธ์ท่ี 5 พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียวของชุมชน อาทิ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 

ปราชญช์าวบา้น 
ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, เครือข่ายท่องเท่ียว

โดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี, วิสาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก, ส านกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี 

กลยุทธ์ท่ี 6 พฒันาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือความหมายให้ความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, องค์การบริหาร

ส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย, อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 



165 

 

กลยุทธ์ท่ี 7 จดัตั้งศูนยบ์ริการทางการท่องเท่ียวท่ีอยู่ภายในชุมชนเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารแก่
นกัท่องเท่ียว 

ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี, ส านกังานท่องเท่ียวและ

กีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี, เครือข่ายท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจงัหวดักระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

กลยทุธ์ท่ี 8 ก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ชุมชน, อ าเภออ่าวลึก, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย, 

ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี 
กลยุทธ์ท่ี 9 จดัท าแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคี  
ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ชุมชน, อ าเภออ่าวลึก, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย, 

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี, ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี 

 
4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : ยุทธศาสตร์การพฒันาตลาดการท่องเทีย่วของชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัพบวา่ ชุมชนมีความตอ้งการด าเนินการท่องเท่ียวแต่ไม่รู้วิธีการท า

ตลาด จึงท าให้การท่องเท่ียวของชุมชนไม่สามารถพฒันาไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจาก
การตลาดเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีชุมชนท่องเท่ียวหรือผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวใช้ในการจดั
อุปทานและกิจกรรมการท่องเท่ียวใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว อีกทั้ง การท าตลาดการ
ท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการท่องเท่ียวท่ีดี เพราะตลาดการท่องเท่ียวถือเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ี อนุชา เล็กสกุลดิลก (2542: 3-1-3-4)) ก าหนดไว ้กล่าววา่ การ
ท าตลาดการท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวของ
ชุมชน โดยชุมชนตอ้งท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นกระบวนการทางการตลาดอีกด้วย  เพื่อ
กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน อีกทั้ง 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 5, 8-13) กล่าววา่ การท าการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้ง
ค านึงถึงสภาพทรัพยากรและขีดความสามารถในการจดัการรองรับการท่องเท่ียว ควรสนบัสนุนการ
ท าตลาดในรูปแบบท่ีเหมาะสม เน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้กิจกรรมเชิงนิเวศ ส าหรับ
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กระตุน้ให้เกิดการขยายตวัของตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย และตลาด
ต่างประเทศดว้ย และสอดคลอ้งกบัท่ี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550: 92-99) กล่าวว่า การ
พฒันาดา้นการประชาสัมพนัธ์การตลาด อาจมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนกบัผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
จดัฝึกอบรมเร่ือการตลาดและโอกาสทางการตลาดส าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน จดัท าส่ือเผยแพร่
เร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชน จดัท าแผนการตลาดแบบมีส่วนร่วม จดัการศึกษาดูงาน เป็นตน้ ดงันั้น 
ยุทธศาสตร์การพฒันาตลาดการท่องเท่ียวของชุมชน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และมีเป้าประสงค ์
ดงัน้ี 

เป้าประสงค ์
1) จ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
2) แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
3) นักท่องเท่ียวและชุมชนสามารถวางแผนการท่องเท่ียวได้อย่างเป็นระบบ

เน่ืองจากมีปฏิทินทางการท่องเท่ียว 
กลยทุธ์ 
กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียวร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 

ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวข้อง : อ  าเภออ่าวลึก, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย, 

ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี, 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว, ส่ือมวลชน 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนผ่านทางออนไลน์ และ
ออฟไลน์ และในจุดท่ีเป็นประตูสู่จงัหวดั 

ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี 
กลยทุธ์ท่ี 3 จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีใกลเ้คียง 

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียวมายงัชุมชนมากข้ึน 
ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
กลยุทธ์ท่ี 4 จดัท าปฏิทินทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  
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ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : ชุมชน, อ าเภออ่าวลึก, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย, 

ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี, 
วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

 
4.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้การ

ท่องเทีย่วของชุมชน 
การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 

ตอ้งพฒันาอยูบ่นฐานทรัพยากรของชุมชน ตระหนกัถึงความส าคญัของวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตนเองมีอยู่ เพราะทรัพยากรทางการท่องเท่ียวกบัทรัพยากรชุมชนเป็นทรัพยากร
เดียวกนั ซ่ึงการพฒันาและยกระดบัทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมก่อให้เกิดการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของชุมชนอย่างย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมให้แก่
ชุมชนอยา่งทัว่ถึง สอดคลอ้งกบัท่ี เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2549: 39-41) กล่าวว่า การจดัการและพฒันา
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวนั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัการวางแผนการตลาดทางการ
ท่องเท่ียว เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งเจา้บา้น (Host) และผูม้าเยอืน (Guest) อนัจะน าไปสู่
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น ยทุธศาสตร์การสร้างองคค์วามรู้และเพิ่มมูลค่าให้การท่องเท่ียวของ
ชุมชน ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ และมีเป้าประสงค ์ดงัน้ี 

เป้าประสงค ์
1) ชุมชนมีรายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
2) นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติร่วมกบัชุมชน 
3) ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเกิดจากทรัพยากรของชุมชน 

กลยทุธ์ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาและส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งกลุ่มท าผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ทางการท่องเท่ียว

ของชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ข้ึน  
ระดบัความจ าเป็น : เร่งด่วน 
หน่วยงานเก่ียวข้อง : อ  าเภออ่าวลึก, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย, 

ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาการใหเ้กิดการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
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หน่วยงานเก่ียวข้อง : ชุมชน, อ าเภออ่าวลึก, ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
กระบ่ี, องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังาน
กระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนให้เป็นการท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค ์ใหน้กัท่องเท่ียวไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกบัชุมชน 

ระดบัความจ าเป็น : ปานกลาง 
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง : องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย, ส านกังานท่องเท่ียวและ

กีฬาจงัหวดักระบ่ี, ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี, วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
 



 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชน ประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน และศึกษาการสร้างเครือข่าย
การท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี  

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาจากเอกสารแผนซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวของชุมชน การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อประเมิน
ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน และศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชน
หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี และไดมี้การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษา 4 กลุ่ม จ านวนทั้งส้ิน 44 คน ไดแ้ก่   

1) กลุ่มชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ประชาชน ครู และเยาวชน ท่ีอาศยัในหมู่บา้นควน
โอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี จ  านวนทั้งส้ิน 18 คน  

2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก 
ส านักงานจงัหวดักระบ่ี ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี จ  านวนทั้งส้ิน 7 คน  

3) ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวดักระบ่ี สภาอุตสาหกรรม       
การท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว   
อ่าวลึก ท่องเท่ียวชุมชนอ่าวลึกน้อย บริษทัน าเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนควนโอ 
จ านวนทั้งส้ิน 9 คน  

4) นกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าว
ลึก จงัหวดักระบ่ี จ  านวนทั้งส้ิน 10 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษานโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับ
ชุมชน มาแยกเป็นหมวดหมู่ตามระดบัของแผน และท าการวิเคราะห์แผนทั้งหมดโดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis และ TOWS MATRIX เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชน และท าการสรุปขอ้มูลดว้ยวธีิพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) ส่วนการประเมิน
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ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน และการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชน ผูว้ิจยัน า
ผลจากการสัมภาษณ์มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้สร้างขอ้สรุป แยกประเภท
ขอ้มูล ค าส าคญั และการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล ดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และผูว้ิจยั
ได้น าผลการศึกษามาอภิปรายผลประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอ       
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก 
จงัหวดักระบ่ี  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

การวิจยั เร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล    
อ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ท าให้ทราบถึงนโยบายและแผนซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวของชุมชน ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางการ
ท่องเท่ียว ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้น าผลการศึกษาวิจยัมาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล     
อ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถน าผลการศึกษาไป
จัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนให้มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน         
และสามารถพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนให้มีความเขม้แข็ง อนัจะท าให้คนในชุมชน
ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปก าหนด
นโยบายและวางแผนการตลาดทางการท่องเท่ียว ให้สอดคล้องกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของ
ชุมชนและนกัท่องเท่ียว เพื่อพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน และประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชน
บนฐานวถีิของชุมชนต่อไป ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี  

 
5.1.1 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษานโยบายการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับ

ชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย อ าเภออ่าวลกึน้อย จังหวดักระบี่ 
จากผลการศึกษาเอกสารนโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล

อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึกนอ้ย จงัหวดักระบ่ี สามารถแบ่งแผนซ่ึงเก่ียวขอ้งออกเป็น 3 ระดบั ดงัตาราง
ท่ี 5.1 5.2 และ 5.3 ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1  ยทุธศาสตร์ของแผนระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

พ.ศ. 2555-2559 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

แผนพฒันาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พฒันาชุมชน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
พ.ศ. 2555-2559 

แผนวสิาหกจิ ททท. ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 

2558-2560 

1. การสร้างความเป็น
ธรรมในสงัคม 
2. การพฒันาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งย ัง่ยนื 
3. การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่ง
มีคุณภาพและย ัง่ยนื 
4. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

1. การรักษาความมัน่คง
ของฐานทรัพยากร และ
การสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษก์บัการใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
 

1. การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว 
2. การพฒันาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความ
ย ัง่ยนื 
3. การพฒันาสินคา้ บริการ
และปัจจยัสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว 
4. การสร้างความเช่ือมัน่
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5. การส่งเสริมกระบวน การ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ประชาชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
บริหารจดัการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

1. สร้างสรรคชุ์มชนอยู่
เยน็เป็นสุข 
2. เสริมสร้างขีด
ความสามารถการ
บริหารงานชุมชน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และ ความมัน่คงของทุน
ชุมชน 
5. เสริมสร้างองคก์รให้มี
ขีดสมรรถนะสูง 
 

1. การพฒันาสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
และปลอดภยั 
2. การส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโต
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
3. การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการ และสนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดา้นการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

1. เป็นสถาบนัแห่งความ
เป็นเลิศดา้นการตลาดการ
ท่องเท่ียว (Excellence 
Center) 
2. เป็นเลิศดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวยคุใหม่ 
(Modern Marketing) 
3. เป็นศูนยก์ารสร้าง
มูลค่าเพ่ิมดา้นการตลาด
การท่องเท่ียว (Value 
Creation) 
4. เป็นองคก์รท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
(Operational Excellence) 

1. การส่งเสริมตลาด
ท่องเท่ียว 
2. การพฒันาสินคา้และ
บริการท่องเท่ียว 
3. การบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว 
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ตารางที ่5.2  ยทุธศาสตร์ของแผนระดบัจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
 

แผนพฒันาจังหวดั
กระบ่ี พ.ศ. 2557-

2560 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวดักระบี่ 
พ.ศ. 2557-2559 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวดักระบี่  พ.ศ. 2556 

แผนการตลาด ททท. 
ส านักงานกระบ่ี ปี 

2559 

วสัิยทัศน์กระบ่ี 
ปี 2020 

ปฏิญญาการพฒันาการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบ่ี 

สู่ความยัง่ยนื 

แผนพฒันาการท่องเที่ยววถิีชุมชน
จังหวดักระบี่ 

1. ยกระดบัคุณภาพ
การท่องเท่ียวทาง
ทะเล เชิงอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์และ
สุขภาพ สู่ระดบั
นานาชาติ 

 

1. ดา้นการท่องเท่ียว 
2. ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. ส่งเสริม พฒันา ฟ้ืนฟ ู
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ 
2. การบริหารจดัการและ
แกไ้ขปัญหาดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ 
3. ยกระดบัการท่องเท่ียววิถี
ชีวิตชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งผลิตภณัฑ์
และบริการทางการท่องเท่ียว
ของชุมชนโดยอาศยักระบวน 
การมีส่วนร่วม 
4. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว 
5. พฒันาบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

1. กลยทุธ์ส่ือสารเพ่ือ
สร้างความรักและ
ความภาค ภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
2. กลยทุธ์กระตุน้
การใชจ่้าย
นกัท่องเท่ียวกลุ่ม
ศกัยภาพ 
3. กลยทุธ์กระจาย
พ้ืนท่ีและช่วงเวลา
การท่องเท่ียว 
4. กลยทุธ์สร้างความ
เขม้แขง็ให้สงัคมและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1. พฒันาการ
ท่องเท่ียวให้เป็น
การท่องเท่ียวสี
เขียว (Green 
Tourism) และเพ่ิม
ศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดบั
สากล 
2. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
 

1. ทุกภาคส่วนตระหนกัในความ
เป็นเจา้ของบา้นท่ีดี มีจิตใจบริการ
รวมทั้งใหค้วามส าคญั กบัการผลิต
และยกระดบัคุณภาพของ
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว  
2. เป้าหมายการจดัการท่องเท่ียวจะ
เนน้ท าการตลาดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว โดย
การรักษาจุดยนืของการเป็นเมือง
ท่องเท่ียวคุณภาพ 
3. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อ
การเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ระดบันานาชาติ  
4. พฒันาระบบบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกติกาในการจดั 
ระเบียบ พฒันา และแกไ้ขปัญหา 

1. สร้างองคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว
วิถีชุมชนและการมีส่วนร่วมแก่คน
ในชุมชน 
2. พฒันาแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้พร้อมรองรับการท่องเท่ียว 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้การท่องเท่ียว
ของชุมชน โดยการตลาด 
ประชาสมัพนัธ์ และการยกระดบั
สินคา้และบริการของชุมชน 
4. รักษาและฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดม
สมบูรณ์ และอนุรักษว์ฒันธรรม
ประจ าถ่ินเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5. สร้างกลไกการพฒันาการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชนให้มีความแขง็แรง 

172 



173 

 

ตารางที ่5.3 ยุทธศาสตร์ของแผนระดับชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

 

แผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ่าวลกึน้อย พ.ศ. 2559 - 2561 

แผนพฒันาหมู่บ้านควนโอ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการ
พฒันาบริหารจดัการและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การ
พฒันาอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
ยกระดบัรายไดข้องประชาชน และพฒันาและ
ส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้เป็นท่ี
รู้จกัและเป็นแหล่งท ารายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ิน  

 
ดงันั้น จากการสรุปแผนทั้ง 3 ระดบั มีความเก่ียวโยงกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

โดยชุมชน ของหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี เน่ืองจากการวาง
กรอบทิศทางของแผนทั้งหมดมุ่งเนน้การน าการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและอนุรักษ์
ในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ในชุมชน เพราะคนในชุมชนถือเป็นหวัใจส าคญัแห่งการพฒันาชุมชน ให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางและ
ตอ้งเป็นแกนก าลงัส าคญัในการบริหารจดัการ เพื่อเป็นรากฐานแห่งการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนได ้อีกทั้ง 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวกบัทรัพยากรท่ีชุมชนใชใ้นวิถีชีวิตเป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกนั 
ซ่ึงแต่ละแผนทั้งแผนระดบัชาติ และแผนระดบัจงัหวดั อาทิ แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผน
ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีการก าหนดยุทธศาสตร์
ดา้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
และทรัพยากรของชุมชนใหด้ ารงอยูต่่อไว ้ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว  

จากการทบทวนแผนท่ีเก่ียวขอ้งด้านการท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ระดับ
ชุมชน และระดบัหมู่บา้นนั้น ผูว้ิจยัจึงขอสรุปเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและ
โอกาสการพฒันาในอนาคตของหมู่บา้น ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.4 ผลวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ
พฒันาในอนาคตของหมู่บา้น ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis 

 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ชุมชนมีจุดแข็งทางด้านพื้นท่ีของแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่น 
2. ชุมชนมีโครงสร้างของส่ิงอ านวยความ

สะดวกทางการท่องเท่ียวของหมู่บา้น ไดแ้ก่ 
ท่าเรือท่องเท่ียวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
และศูนยบ์ริการทางการท่องเท่ียว 

3. กิจกรรมทางการท่องเท่ียวหลากหลายให้
นกัท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมได ้

4. ท่ีตั้ งของหมู่บ้านสามารถเช่ือมโยงไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงในอ าเภอเมือง 
อ าเภออ่าวลึก และจงัหวดัใกลเ้คียง  

 

1. ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ชุมชน 

2. ขาดการบริหารจดัการทางการท่องเท่ียว
อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ขาดการมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน  

4. ขาดการดูแล รักษาความสะอาดและ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

5. ขาดการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว 

6. ขาดรายได้เสริมจากการท่องเท่ียวของ
ชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ภาครัฐมีการส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียว

วถีิชุมชน เพื่อเป็นการสร้างฐานรายไดใ้หม่ 
ประกอบกับกระแสการท่องเท่ียวโลก       
ท่ีเร่ิมสนใจการท่องเท่ียววถีิชุมชนมากข้ึน 

2. กระแสการท่องเท่ียวของโลกเป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์อดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของจงัหวดั 

1. การพัฒนาการท่องเท่ียวของภาครัฐไม่
สอดคล้องและตรงกบัความต้องการของ
ชุมชน และขาดความต่อเน่ือง 
 

 
ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยขอสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก        

เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนของหมู่บา้น ดว้ยเทคนิค 
TOWS Matrix ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.5 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพและสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนของหมู่บา้น ดว้ยเทคนิค 
TOWS Matrix 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. พฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

และภูมิทัศน์ของชุมชนให้สอดรับกับ
กระแสท่องเทียวเชิงนิเวศ 

2. พฒันาทรัพยากรบุคคลของชุมชนให้รอบรู้
ในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งต่อ
เนือง ใหมี้มาตรฐานสากล 

3. พฒันาอตัลกัษณ์ของชุมชนให้ยืนหยดักบั
วถีิชีวิตท่ีเป็นอยูค่วบคู่กบัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

4. จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชน
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน ผา่นส่ือทุกแขนงทั้งส่ือกระแสหลกั
และส่ือท่ีเขา้ถึงผูค้นในโลกดิจิตลั 

1. จัดท าแผนพัฒนาการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนโดยให้คนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

2. พฒันาเรือประมงชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว
ให้มีมาตรฐานและปลอดภยั เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ นกัท่องเท่ียวและประชาชน 

3. สร้างความร่วมมือของชุมชน เพื่อเขา้สู่การ
เป็นเครือข่ายทางการท่องเท่ียว ระหว่าง
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

4. จดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่ใหมี้จิตส านึกรักบา้นเกิด 

5. พฒันาและปรับปรุงท่าเรือท่องเท่ียว ระบบ
สาธารณูปโภค ถนนหนทางภายในชุมชน
กับแหล่งท่องเ ท่ียวให้สะอาด สะดวก 
ปลอดภยั 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1. จดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน

อยา่งต่อเน่ือง และก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
ร่วมกันทั้ งภาคชุมชน ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน 

2. จดัท าปฏิทินทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
กับแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว
ไดต้ลอดทั้งปี 

1. พฒันาและส่งเสริมให้มีการจดัตั้ งกลุ่มท า
ผลิตภณัฑ์และสินคา้ทางการท่องเท่ียวของ
ชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน
ใหดี้ข้ึน 
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ผลการทบทวนแผนและการวิเคราะห์ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า การขบัเคล่ือนนโยบาย
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดั
กระบ่ี ตอ้งมีการน าแผนนโยบายระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ระดบัชุมชน และหมู่บา้นมาวิเคราะห์
ร่วมกัน ซ่ึงนับเป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจะให้การพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองกับ
สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของภาคประชาชนอยา่งแทจ้ริง โดยสถานการณ์และแนวโนม้ของ
การท่องเท่ียวของชุมชนของหมู่บา้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการทั้งภายในจงัหวดัและภายนอก
จงัหวดั ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์และสร้างโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน  

 
5.1.2 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

ชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี โดยแบ่งออกเป็นจุดแข็งท่ี
ส าคญัของศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน และจุดอ่อนท่ีส าคญัของศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน อยา่งละ 5 อนัดบั ดงัน้ี 

1) จุดแขง็ท่ีส าคญัของศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 5 อนัดบั คือ 
(1) ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 90.91) 
(2) ความสวยงามและความโดดเด่นของธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 

88.64) 
(3) ความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 84.09)  
(4) กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี (ร้อยละ 75)  
(5) ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง และความสามารถในการรองรับการ

ท่องเท่ียว (มีค่าร้อยละเท่ากนั 72.73) 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้องค์ประกอบด้านพื้นท่ีมีจุดแข็งของศักยภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนมากท่ีสุด จ านวน 3 เร่ือง เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมีสภาพ
อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนด้วยพรรณไมน้านาชนิด และเป็นบริเวณป่าชายเลนท่ีมีสัตวน์ ้ าทะเล
หลายชนิด เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางและปลูกปาล์ม และท าอาชีพประมง มีบา้นเรือนอยูติ่ดกบัริมฝ่ังทะเล 
เพื่อให้การพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนอาจท าการส่งเสริมและพฒันาดว้ยการปรับปรุงภูมิทศัน์ของชุมชน
ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของชุมและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ท าการแบ่งเขตพื้นท่ีทางการท่องเท่ียว 
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เชิงนิเวศของชุมชน ดา้นการจดัการส่งเสริมให้มีการจดัอบรมมาตรฐานเรือเพื่อการท่องเท่ียวเพื่อ
สร้างความมีมาตรฐานและความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว จดักิจกรรมฟ้ืนฟู
วฒันธรรม และประเพณีของทอ้งถ่ินให้แก่เยาวชน และกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและกิจกรรมท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัวิถีชีวิตของชุมชน เช่น ออก
เรือประมงชายฝ่ัง 

2) จุดอ่อนท่ีส าคญัของศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 5 อนัดบั คือ 
(1) ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว และความพร้อม

และความสามารถของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (มีค่าร้อยละเท่ากนั 6.82) 
(2) ศูนยบ์ริการท่ีให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว (ร้อย

ละ 15.91) 
(3) ความพร้อมของชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียว (ร้อยละ 18.18) 
(4) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียว (ร้อยละ 27.27) 
(5) ป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 34.09) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้องค์ประกอบดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและ
กระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม เป็นด้านท่ีมีจุดอ่อนของแหล่งท่องเท่ียวท่ีขาดศกัยภาพใน
หลายประเด็น จากการสัมภาษณ์ พบวา่ การบริหารจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนด าเนินการจดัการ
โดยกลุ่มบุคคลเดียว ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวและไดรั้บ
รายได้จากการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร และชุมชนมีความตอ้งการอยากให้มีนักท่องเท่ียวเดินเขา้มา
ท่องเท่ียวภายในหมู่บา้น เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้แก่ชุมชนท่ีนอกเหนือจากคนขบัเรือ 
ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ทางดา้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนควรเขา้มาอบรมให้ความรู้
แก่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนในทุกระดับชั้ น 
ปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดเพื่อต่อยอดการท่องเท่ียว สร้างความมัน่ใจให้กบัชุมชนว่าถา้
ชุมชนบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเองแล้ว ชุมชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการ
ท่องเท่ียว โดยให้ชุมชนจดัตั้งกลุ่มหรือองค์กรทางการท่องเท่ียวท่ีมีระบบและรูปธรรมท่ีชัดเจน     
อีกทั้ง ควรพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว อาทิ ห้องน ้ า ร้านอาหาร สถานท่ีจอดรถ 
และทางเดินเขา้ท่าเรือ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในชุมชน ให้องค์รู้แก่ชุมชนในการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในชุมชนส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยนกัท่องเท่ียวสามารถแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกบัชุมชน พร้อมทั้งจดัอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินให้แก่เยาวชนและประชาชน และ
แลกเปล่ียนศึกษาดูงานกบัเครือข่ายภายนอกของชุมชนเพื่อขยายเครือข่ายทางการท่องเท่ียว 
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5.1.3 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
ของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

การสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นควนโอ มีปัญหาอนัเน่ืองมากจากสมาชิก
ในชุมชนเอง ท่ียงัไม่เห็นถึงความส าคญัและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท่องเท่ียว ต่างเห็นว่า
การด าเนินการท่องเท่ียวด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลบุคลเดียว เกิดประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนร่วม ท าให้คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมร่วมกนัระหว่างสมาชิกในชุมชนในการ
บริการจดัการการท่องเท่ียว ถึงแมชุ้มชนมีความตอ้งการให้ชุมชนมีการท่องเท่ียวต่อไป อีกทั้ง ยงัไม่
มีหน่วยงานจากภายนอกเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม ถึงแมว้า่
จะมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาช่วยเหลือ แต่ทิศทางการพฒันาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากส่ิงปลูกสร้าง อาคารศูนยโ์อท็อปซ่ึงไม่ไดเ้ปิดให้ใชง้าน และปล่อยให้เป็น
อาคารรกร้างท่ีชุมชนไม่สามารถใชง้านได ้ผูว้จิยัจึงขอสรุปประเด็นปัญหาของการสร้างเครือข่ายใน
ระดบัชุมชน ดงัน้ี 

1) ขาดภาวะของผูน้ าท่ีขบัเคล่ือนและการก าหนดทิศทางของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2) ชุมชนขาดความเขา้ใจและความพร้อมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายทางการ

ท่องเท่ียว 
3) ชุมชนขาดการด าเนินการจดัตั้งกลุ่ม การก าหนดโครงสร้างการท างาน การวาง 

แผนงาน เป้าหมายท่ีชดัเจน 
4) ชุมชนขาดกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
5) ชุมชนขาดการสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวจากภาคหน่วยงานภายนอก 

ประเด็นปัญหาดงักล่าว ถือเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการสร้างเครือข่ายหน่ึงท่ีจะท าให้
การสร้างเครือข่ายประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยั คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รพื้นฐานของสมาชิกเครือข่าย
มีความชัดเจนในเป้าหมายและการท างานในองค์กรของตนเอง  สมาชิกเครือข่ายตอ้งมีส่วนร่วม       
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ ไวว้างใจกนั มีพนัธะสัญญาท่ีหนกัแน่นระหวา่งกนัและเช่ือมัน่ต่อเป้าหมาย
ของเครือข่าย ต้องมีวิสัยทัศน์และแนวทางการท างานท่ีชัดเจน มีกลไกในการบริหารจดัการท่ี
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ เครือข่ายตอ้งสามารถระดมคน ระดมทุน หรือทรัพยากรอ่ืนๆ มาท างาน
ได ้การท างานของเครือข่ายตอ้งมีความต่อเน่ือง พฒันาอยูต่ลอดเวลา มีการส่ือสาร มีระบบขอ้มูลท่ี
ทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึง ใช้ประโยชน์ได ้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัภายในเครือข่าย และ
ตอ้งเกิดการกระจายผลประโยชน์ ไดก้ารยอมรับจากภายนอกและสามารถขยายผลการท างานได ้
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นอกจากการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนแลว้ ตอ้งมีการสร้างเครือข่ายใน
ระดบัภายนอกชุมชน อาจมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีบทบาทส าคญั
ร่วมกบัชุมชน เพื่อด าเนินการหาแหล่งทุน การให้องคค์วามรู้ การเพิ่มมูลค่าทางการท่องเท่ียว การพฒันา
เครือข่าย เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเป็น
เครือข่ายทางการท่องเท่ียวให้แก่หมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
ผูว้ิจยัจึงขอสรุปบทบาทหน้าท่ีของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคีต่างๆ     
ดงัน้ี 

 
ตารางที ่5.6  การสร้างเครือข่ายร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าที ่ แนวทางการสนบัสนุนชุมชนท่องเทีย่ว 
1. องค์การบริหาร ส่วน

ต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
พัฒ น า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น 
เศรษฐ กิจ  พัฒนาด้านสั งคมและ
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของต าบล
อ่าวลึกนอ้ย 

ส่ง เสริมพัฒนาและบริหารจัดการ
แหล่งท่อง เ ท่ียวภายในต าบลให้ มี
มาตรฐานและเช่ือมโยงกับเครือข่าย
การท่องเท่ียว 

2. ส านกังานท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดักระบ่ี 

พัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียว โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  พัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว 
ส่ง เสริมและพัฒนาการท่อง เ ท่ียว
ชุมชนจงัหวดักระบ่ี 

ด าเนินการจัดท าชุมชนพี่ ชุมชนน้อง 
และโครงการคณะกรรมการเครือข่าย
ชุมชนท่องเท่ียวจังหวดักระบ่ีสัญจร 
เพ่ือสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียว
ของจงัหวดั 

3. ส านักงานพฒันาชุมชน
จงัหวดักระบ่ี 

จัดท าห มู่บ้าน เ ศรษฐ กิจพอ เ พี ย ง 
หมู่บา้นหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือ
การท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี 

ให้องคค์วามรู้และส่งเสริมการท ากลุ่ม
อาชีพ ส่งเสริมผลิตภณัฑใ์ห้เป็นสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

4. อุทยานแห่งชาติธารโบก 
ขรณี 

ท าการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
ในเขตพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดย
การควบคุมป้องกัน พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
เดิมท่ีมีอยู่ และพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมให้
กลบัสมบูรณ์  

ส่งเสริม กระตุน้ และปลุกจิตส านึกให ้
ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วม
ในการดูแลทรัพยากรทอ้งถ่ิน เพื่อเป็น
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร 
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า แหล่งอาหาร 
แหล่งนันทนาการ และการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติของประชาชน 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าที ่ แนวทางการสนบัสนุนชุมชนท่องเทีย่ว 
5. ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ห่ ง

ประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 

ท า กา รประชาสั มพัน ธ์  และก าร    
ตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี 

ส่ง เสริมภาพลักษณ์การท่องเ ท่ียว
ชุมชนของจังหวัดกระบ่ี เพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อนักท่องเท่ียวท่ีจะมา
ท่องเ ท่ียวชุมชน ส่ง เสริมเส้นทาง
ท่องเท่ียวของชุมชนและผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียวของชุมชนให้เขา้สู่ตลาดการ
ท่องเท่ียว ให้ชุมชนผูป้ระกอบ การธุรกิจ
ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และส่ือมวลชน
ไดม้าเจอกนั 

6. เครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี 

ส่งเสริมให้พ้ืนท่ีท่ีมีการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน บริหารจดัการการท่องเท่ียวดว้ย 
สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประเมินความพร้อมชุมชนท่องเท่ียว
นอ้งท่ีจะขยบัสู่การเป็นชุมชนท่องเท่ียว
ตน้แบบจงัหวดักระบ่ี ประเมินผลการ
ด าเนินงานของชุมชนเพื่อสร้างความ
เป็นมาตรฐานของการท่องเท่ียวใน
ชุมชนของจงัหวดักระบ่ีใหเ้ป็นรูปแบบ
แนวทางท่ีชดัเจน 

จัด กิ จ กรรมให้ ชุมชน พ่ี ได้ มี ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานของชุมชนพ่ีในปีท่ีผ่านมา เพ่ือ
ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ  แ บ่ ง ปั น
ประสบการณ์ ให้ข้อคิดให้แนวทาง 
แล ะล ง พ้ื น ท่ี เ พ่ื อ ส า ร ว จ และ ให้
ค  าแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวและ
การบริหารจัดการของชุมชน เพื่อ
น าไปสู่ความเป็นมาตรฐานของการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

7. เครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชนอ่าวลึก 

ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายท่องเท่ียว
ของอ าเภออ่าวลึก และท าหน้าท่ีก ากบั
ดูแล คิดแผนการพฒันาการท่องเท่ียว
ของชุมชน 
 

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเครือข่าย
ในแต่ละชุมชนให้ชุมชนสามารถท่ีจะ
พฒันาการท่องเท่ียวดว้ยตวัเองได ้ จดั
อบรมเครือข่ายเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ทั้ง
ผูน้ าชุมชน ชาวบา้น และเครือข่าย คือ 
ตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายเดียวกนั เพ่ือให้
การพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ผู ้ประกอบการ ธุร กิจ
ท่องเท่ียว 

จดัโปรแกรมน าเท่ียวเสนอขายเสน้ทาง
การท่องเท่ียวให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

ลงพ้ืนท่ีทัศนศึกษาเส้นทางเพ่ือวาง
แผนการขาย บรรจุเส้นทางการท่องเท่ียว
ของชุมชนอยูใ่นโปรแกรมการท่องเท่ียว 
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5.1.4 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลกึน้อย อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

จากผลการศึกษานโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ผลการ
ประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.7  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวของชุมชนให้เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์    1. ชุมชนมีการจดัตั้งเครือข่ายทางการท่องเท่ียวท่ีมีโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน 
2. ชุมชนมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญัของการส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของชุมชน 
3. ชุมชนรู้จกัและมีปฏิสัมพนัธก์ารท าการท่องเท่ียวร่วมกบัเครือข่ายภายนอกเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ ระดับความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. จดัตั้งกลุ่มคณะกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของหมู่บา้น 
เพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

เร่งด่วน 1. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. เครือข่ายทอ่งเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี  
3. วิสาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

2. สร้างความรู้ ความเขา้ใจของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนใหแ้ก่ชุมชน 
และสร้างกระบวนการใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของการมีส่วนร่วม
ทางการทอ่งเท่ียว 

เร่งด่วน 1. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. เครือข่ายทอ่งเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
3. วิสาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

3. ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมร่วมกนั
ระหวา่งชุมชน โรงเรียน และ
มสัยดิ เพ่ือส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของชุมชน 

เร่งด่วน 1. อ าเภออ่าวลึก 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 

4. พฒันาเครือข่ายทางการท่องเท่ียว 
ระหวา่งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

เร่งด่วน 1. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
3. การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี  
4. เครือข่ายทอ่งเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
5. วิสาหกิจเครือขา่ยทอ่งเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
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ตารางที ่5.8 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอย่าง
ย ัง่ยนื 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอย่างยัง่ยืน 

เป้าประสงค์    1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียวและเพียงพอกบัปริมาณความ
ตอ้งการใช ้

2. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ู
3. สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความสะอาด สวยงาม และมีภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี

และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
4. การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมีมาตรฐาน และความปลอดภยั 
5. นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจต่อการท่องเท่ียวของชุมชน 
กลยุทธ์ ระดับความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงภูมิทศันข์องชุมชนใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนและไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 

2. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิง
อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
อาทิ หอ้งน ้า ร้าน อาหาร สถานท่ีจอด
รถ ป้ายบอกทางแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

เร่งด่วน 1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
2. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 

3. ก าหนดเขตพ้ืนท่ีทางการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของชุมชน 

ปานกลาง 1. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. เครือข่ายทอ่งเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
3. วิสาหกิจเครือขา่ยทอ่งเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
5. สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน 
6. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 

4. พฒันามาตรฐานเรือประมง   เพ่ือ
การทอ่งเท่ียวของชุมชน 

ปานกลาง 1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
3. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 

5. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชน อาทิ มคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น 

เร่งด่วน 1. ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. เครือข่ายทอ่งเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
3. วิสาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
4. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
5. การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
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ตารางที ่5.8  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของชุมชนอย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์   1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียวและเพียงพอกบัปริมาณ
ความตอ้งการใช ้

2. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ู
3. สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความสะอาด สวยงาม และมีภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ

พ้ืนท่ีและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
4. การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมีมาตรฐาน และความปลอดภยั 
5. นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจต่อการท่องเท่ียวของชุมชน 
กลยุทธ์ ระดบัความจ าเป็น หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. พฒันาเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ
และป้ายส่ือความหมายใหค้วามรู้ดา้น
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

เร่งด่วน 1. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
3. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 

2. จดัตั้งศูนยบ์ริการทางการ
ท่องเท่ียวท่ีอยูภ่ายในชุมชนเพ่ือให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียว 

เร่งด่วน 1. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
2. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ีเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน
จงัหวดักระบ่ี 
4. วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

3. ก าหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. อ าเภออ่าวลึก 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
4. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
5. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 

4. จดัท าแผนอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนโดยอาศยั
การมีส่วนร่วมของทุกภาคี 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. อ าเภออ่าวลึก 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
4. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
5. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
6. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
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ตารางที ่5.8  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของชุมชนอย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์   1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียวและเพียงพอกบัปริมาณ
ความตอ้งการใช ้

2. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ู
3. สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความสะอาด สวยงาม และมีภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ

พ้ืนท่ีและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
4. การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมีมาตรฐาน และความปลอดภยั 
5. นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจต่อการท่องเท่ียวของชุมชน 
กลยุทธ์ ระดบัความจ าเป็น หน่วยงานรับผดิชอบ 

6. พฒันาเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ
และป้ายส่ือความหมายใหค้วามรู้ดา้น
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

เร่งด่วน 1. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
3. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 

7. จดัตั้งศูนยบ์ริการทางการ
ท่องเท่ียวท่ีอยูภ่ายในชุมชนเพ่ือให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียว 

เร่งด่วน 1. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
2. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ีเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน
จงัหวดักระบ่ี 
4. วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

8. ก าหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. อ าเภออ่าวลึก 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
4. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
5. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 

9. จดัท าแผนอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนโดยอาศยั
การมีส่วนร่วมของทุกภาคี 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. อ าเภออ่าวลึก 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
4. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
5. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
6. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
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ตารางที ่5.9  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การพฒันาตลาดการท่องเท่ียวของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพฒันาตลาดการท่องเทีย่วของชุมชน 

เป้าประสงค์   1. จ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2. แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
3. นักท่องเท่ียวและชุมชนสามารถวางแผนการท่องเท่ียวไดอ้ย่างเป็นระบบเน่ืองจากมีปฏิทิน

ทางการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ ระดบัความจ าเป็น หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์
ทางการท่องเท่ียวร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ 

ปานกลาง 1. อ าเภออ่าวลึก 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
3. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
4. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
5. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
6. ส่ือมวลชน 

2. ส่งเสริมประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชนผา่นทาง
ออนไลน์ และออฟไลน์ และในจุดท่ี
เป็นประตูสู่จงัหวดั 

ปานกลาง 1. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 

3. จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ท่ีใกลเ้คียง 

ปานกลาง 1. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
2. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
3. วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

4. จดัท าปฏิทินทางการท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว
ใกลเ้คียงต่างๆ 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. อ าเภออ่าวลึก 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
4. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
5. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
6. วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 
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ตารางที ่5.10  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างองคค์วามรู้และเพิ่มมูลค่าใหก้ารท่องเท่ียวของชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างองค์ความรู้และเพิม่มูลค่าให้การท่องเทีย่วของชุมชน 

เป้าประสงค์   1. ชุมชนมีรายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2. นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติร่วมกบัชุมชน 
3. ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเกิดจากทรัพยากรของชุมชน 
กลยุทธ์ ระดบัความจ าเป็น หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. พฒันาและส่งเสริมให้มีการจดัตั้ง
กลุ่มท าผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 

เร่งด่วน 1. อ าเภออ่าวลึก 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
3. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 

2. พฒันาการให้เกิดการท่องเท่ียว
ทางเลือกใหม่ เช่น การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ปานกลาง 1. ชุมชน 
2. อ าเภออ่าวลึก 
3. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
5. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
6. วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

3. ยกระดบักิจกรรมทางการท่องเท่ียวของ
ชุมชนให้เป็นการท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค ์

ปานกลาง 1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย 
2. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, 
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี 
3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานกระบ่ี 
4. วสิาหกิจเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่าวลึก 

 

5.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
 

1) ชุมชน สามารถน าผลการศึกษาไปจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนให้มี
ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน และสามารถพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนให้มีความ
เขม้แข็ง อนัจะท าให้คนในชุมชน ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการท่องเท่ียว เกิดความรัก ความ
หวงแหน และตระหนักถึงการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว เสมือนประชาชนของ
หมู่บา้นควนโอทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากร และน ามาซ่ึงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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2) หน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดนโยบายและวางแผน
ทางการตลาดทางการท่องเท่ียว ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการของประชาชนและ
นกัท่องเท่ียว เพื่อพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน และประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชนบนฐานวิถี
ของชุมชนต่อไป  

3) แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้
นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัชุมชน ทั้งด้าน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวฒันธรรม เม่ือน าแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศโดยชุมชนไปปรับใชใ้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
 

5.3 ข้อเสนอแนะงานวจิัย 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษานโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวของชุมชน ประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน ศึกษาการสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียว เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บา้นควนโอ ต าบล
อ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี และผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์จากทุกภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวของชุมชน ทั้งชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียว ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ
แนวทาง ดงัน้ี 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนหมู่บ้านควนโอ 

1) ควรพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน ชุมชนมีศกัยภาพดา้นพื้นท่ี
สูงโดยเฉพาะความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ดงันั้น ชุมชนควร
น ายทุธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน เพื่อท าการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 

2) ควรจดัตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อการท่องเท่ียว อาทิ กลุ่มประมงชายฝ่ัง กลุ่มอนุรักษ ์
กลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้บาติก ซ่ึงเป็นการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนให้มีปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน น าไปสู่ปัจจยัแห่งความส าเร็จของเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

3) ควรส่งเสริมเรียนรู้ต านาน เร่ืองเล่าของแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้
เห็นถึงความส าคญัและคุณค่าของชุมชน และความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน อนัน าไปสู่การรักและ
หวงแหนทรัพยากรของชุมชน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับภาคีทีเ่กีย่วข้องด้านการท่องเทีย่วของชุมชน 
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชน ควรส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวให้แก่ชุมชน โดยเป็นพี่เล้ียง ให้ค  าปรึกษา จดัเวทีประชาคม น า
วิทยากรผูท้รงความรู้ทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือชุมชนท่องเท่ียวตัวอย่าง เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรู้ ให้ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจของการสร้างเครือข่าย เป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ี
เข้มแข็ง อีกทั้ ง ส่งเสริมและประสานให้เกิดช่องทางการตลาดท่ีเช่ือมโยงระหว่างชุมชน 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวท่ีชอบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความรู้ความเขา้ใจของการท่องเท่ียวโดยชุมชน และ
ส่งเสริมให้เห็นถึงความส าคญัของกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งการมีส่วนร่วมทาง
ความคิด ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลประโยชน์ 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของ
ชุมชน โดยการศึกษาจากเอกสารและทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดงันั้น การวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของหมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวดักระบ่ี ทั้ งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

2) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชน ดงันั้น การวจิยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี เพื่อก าหนดพื้นท่ีของการจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งชดัเจนมากข้ึน ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

3) ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ลจากการศึกษาจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ดังนั้ น การวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อน าผลการวิจยัไป
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหดี้ยิง่ข้ึน 
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จังหวดัพษิณุโลก.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 

พฒัน์ศจักร อรรถาศิลป์.  2552.  วถิีชุมชนเลยีบคลองมหาสวสัดิ์กบัการพฒันาการจัดการท่องเทีย่ว
เชิงวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 
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พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย.์  2553.  การท่องเที่ยวชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
พิสันต์ิ ประทานชวโน.  2553.  เอกสารประกอบการบรรยายวชิาการพฒันาชุมชนวันที ่16 

กุมภาพนัธ์ 2553 ณ วทิยาลยัการทพับก.  กรุงเทพมหานคร: วทิยาลยัการทพับก. 
เพชรา บุดสีทา.  2550.  การจัดการด้านการตลาดการท่องเทีย่วชุมชนนครชุม จังหวดัก าแพงเพชร.  

กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 
มณฑาวดี พลูเกิด.  2552.  การพฒันารูปแบบการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชนเพือ่ความยัง่ยนื.  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคณะ.  2553.  การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการทีย่ั่งยนืในลุ่มแม่น า้โขง 

4.  เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ยศ สันตสมบติั.  2544.  การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ: ความหลากหลายทางวฒันธรรมและการจัดการ

ทรัพยากร.  กรุงเทพมหานคร: นพบุรีการพิมพ.์ 
ยพุาพร ชยัศิริ.  2549.  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงเกษตร ในต าบล

ไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ.  2551.  การสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่วโดยชุมชน ด้วย
กระบวนการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวดัภาคกลาง.  รายงานการ
วจิยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ.  2551.  การท่องเท่ียวโดยชุมชน กลไกหลกัสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื.  ใน
เอกสารการประชุมวชิาการด้านการวจัิยกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ: ทศิทางการวจัิยเพือ่
พฒันาการท่องเทีย่วไทยสู่ความยัง่ยนื 8 สิงหาคม 2551.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนั
พฒันาการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

รุ้งตะวนั เกิดโภคา.  2553.  แนวทางพฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศอย่างยัง่ยนืของจังหวัดอุทยัธานี.        
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ไร่ปรีดาโฮมสเตย.์  2559ก.  ถ า้นางฟ้า.  คน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 จาก http://www.raipreda-
homestay.com/index.php/th/gallery/nang-fah-cave 

ไร่ปรีดาโฮมสเตย.์  2559ข.  เทีย่วอ่าวลกึ จ.กระบี่ โปรแกรม ถอดรหัสภาพเขียนสีโบราฯ ถ า้ผหัีวโต.  
คน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 จาก http://www.raipreda-homestay.com/index.php/th/package-
tour/pheehuato-old-art-tour-krabi 

ไร่ปรีดาโฮมสเตย.์  2559ค.  หาดทรายร้อน.  คน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 จาก http://www.raipreda-
homestay.com/index.php/th/gallery/hot-sand 
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วรรณา วงษว์านิช.  2539.  ภูมิศาสตร์การท่องเทีย่ว.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วไิลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ.  2546.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทเพื่อพฒันา   

การท่องเที่ยวในพืน้ทีโ่ครงการหลวง.  กรุงเทพมหานคร: สาขาวชิานโยบายและการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกริก.   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  2550.  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ: Management and 
Organizational Behavior.  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์. 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์.  2558.  รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน: แนวทางการพฒันาพุน า้ร้อนเค็มคลอง
ท่อม จังหวดักระบี่อย่างยัง่ยืน.  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ. 

ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู.  2547.  พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว.  ขอนแก่น: คลงันานาวทิยา. 
ศุภสุตา สิกขฤทธ์ิ.  2552.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษาอ าเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต. 

ศูนยเ์พื่อการวางแผนการท่องเท่ียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (Asia Center for 
Tourism Planning and Poverty Reduction).  2549.  แนวทางการวางแผนการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน.  คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย.  2542.  การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  กรุงเทพมหานคร: แอล.ที.
เพรส. 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา  
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ.  2553.  การอนุรักษ์ตลาดโบราณแบบมีส่วน
ร่วม การสัมมนาเชิงวชิาการ โครงการพฒันาตลาดเก่าบางพลใีนเชิงอนุรักษ์.  
กรุงเทพมหานคร: เจ สไมล ์ดีไซน์. 

สนธยา พลศรี.  2550.  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: 
โอเดียนสโตร์.  

สมชาย เล้ียงพรพรรณ.  2547.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาศักยภาพของแหล่ง
ทรัพยากรการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ในบริเวณทะเลสาบสงขลา.  รายงานการวจิยั คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2546.  เอกสารประกอบการ
ประชุมประจ าปี 2546 การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในบริบทไทย วันจันทร์ที ่30 มิถุนายน 2546.  
ศูนยก์ารประชุมและแสดงสินคา้ อิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี.  หนา้ 3. 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ.  2554.  นโยบายและยุทธศาสตร์งานวจัิยแห่งชาติ ฉบับที ่8 
พ.ศ. 2555-2559.  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

ส านกังานจงัหวดักระบ่ี.  2557.  แผนพฒันาการท่องเทีย่ววถิีชุมชนจังหวดักระบี่ พ.ศ. 2557-2563.  
คน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 http://www.krabi.go.th/krabi2015/m_lifetravel.php 

ส านกัจดัการป่าชุมชน กรมป่าไม ้ร่วมกบัมูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สถาบนัวจิยัวลยัรุกขเวช 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  2551.  คู่มือส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด้านป่าชุมชน เร่ือง 
การจัดท าข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพือ่การจัดการป่าชุมชนอย่างยัง่ยืน.  นครปฐม: 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว.  2548.  คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ.  
กรุงเทพมหานคร: กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 

สินธ์ุ สโรบล.  2546.  การท่องเทีย่วโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ์พืน้ทีภ่าคเหนือ.  เชียงใหม่: 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั ส านกังานภาค จงัหวดัเชียงใหม่. 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.  2550.  หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบยัง่ยืน.  กรุงเทพมหานคร: 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). 

สุขมุ ภู่ทอง และคณะ.  2539.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพือ่ทบทวนแผนพฒันาการ
ท่องเทีย่วภาคใต้ตอนบน ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 
พงังา กระบี่.  กรุงเทพมหานคร: คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหิดล. 

สุชาดา งวงชยัภูมิ.  2551.  การจัดการการท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดั
นครราชสีมา.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สุดสันต ์สุทธิพิศาล.  2555.  ภูมิทศัน์วฒันธรรม. ใน เอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิาการ
จัดการภูมิทศัน์วฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 27 สิงหาคม 2555.  คณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุภาวณีิ ทรงพรวาณิชย ์และคณะ.  2549.  โครงการวจัิย การศึกษาแนวทางการสร้างและพฒันา
ระบบเครือข่ายการท่องเทีย่วโดยชุมชน พืน้ทีภ่าคเหนือ.  รายงานการวิจยั ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนงานวจิยั (สกว.) ส านกังานภาค. 



196 

 

เสรี พงศพ์ิศ.  2548.  วฒันธรรมองค์กรของโลกยุคใหม่ เครือข่าย ยุทธวธีิเพือ่ประชาคมเข้มข้น 
ชุมชนเข้มแข็ง.  กรุงเทพมหานคร: เจริญวทิยก์ารพิมพ.์ 

เสรี พงศพ์ิศ.  2551.  แนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พฒันาท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: พลงัปัญญา. 
โสภารัตน์ จารุสมบติั.  2551.  นโยบายและการจัดการส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
หทัยา สิริพฒันากุล.  2550.  ภูมิทศัน์วฒันธรรม (Cultural Landscape).  จุลสารอโิคโมสไทย.          

10 (เมษายน-กรกฎาคม).  คน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 จาก http://www.icomosthai.org/ 
iTH_news/download/Newsletter10-1.pdf 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย.  ม.ป.ป.  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาต าบลสามปี 2559-2561.  
กระบ่ี: องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย.   

อนุชา เล็กสกลุดิลก.  2542.  รายงานข้ันสุดท้าย การด าเนินการเพือ่การก าหนดนโยบายการท่องเทีย่วเชิง
นิเวศ.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย. 

อมรรัตน์ และคณะ.  2550.  การสัมภาษณ์เชิงลกึ.  คน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 จาก http://home.kku.ac.th/ 
sompong/cm2/indepth.pdf   

อจัฉรา สโรบล.  2553.  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโครงการพฒันาคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่.  เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

อานนัทช์นก สกนธวฒัน์.  2555.  พลวตัแห่งความยากจน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัคลงัสมอง
ของชาติ. 

อุดม เชยก่ิวงศ;์ วมิล จิโรจพนัธ์ุ และประชิต สกุณะพฒัน์.  2548.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  
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แบบสัมภาษณ์กึง่มโีครงสร้าง 

เร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ 
ต าบลอ่าวลกึน้อย อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ 

 

แบบสัมภาษณ์ชุดที ่1 (ชุมชน) 
 

ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 
ดา้นพื้นท่ี 
1. ประวติัความเป็นมาของชุมชนเป็นอย่างไร และมีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งไร 
2. แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนมีอะไรบา้ง มีลกัษณะและคุณค่าเป็นอยา่งไร  
3. แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนสามารถเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
4. ชุมชนมีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นบริการนกัท่องเท่ียวอะไรบา้ง 
5. นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้ถึงชุมชนไดอ้ยา่งไร 
6. ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวของชุมชนเป็นอยา่งไร 
ดา้นการจดัการ 
1. นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวประมาณก่ีคนต่อวนั 
2. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวผา่นมาช่องทางใด 
3. ชุมชนคิดอตัราค่าบริการน าเท่ียวอยา่งไร 
4. ชุมชนมีการจดัการการท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอยา่งไร 
5. ชุมชนมีการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอยา่งไร 
6. รางวลัท่ีชุมชนไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการท่องเท่ียวมีอะไรบา้ง  
ดา้นการกิจกรรมและกระบวนการ 
1. ชุมชนมีการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวอะไรบา้ง 
2. กระบวนการในการจดัการการท่องเท่ียวเป็นอย่างไรบ้าง (มีการเตรียมการณ์ก่อน

นกัท่องเท่ียวมา ระหวา่ง และหลงั อยา่งไร) 
3. ชุมชนมีกฎ กติกา ระเบียบในการท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอยา่งไร 
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ดา้นการมีส่วนร่วม 
1. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งไร 
2. ชุมชนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการท่องเท่ียวในชุมชน 
4. ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยา่งไร 
5. ชุมชนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียวในทิศทางไหน 
 

ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

1. ชุมชนมีการจดัตั้งองคก์ร/กลุ่ม หรือเครือข่ายทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน
เอง หรือไม่อยา่งไร 

2. มีลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร/กลุ่ม หรือเครือข่าย อยา่งไร 
3. ชุมชนมีแผนการจดัท าตลาดประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งไร 
4. ชุมชนมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งไร 
6. หน่วยงานภายนอกมีการให้การสนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มหรือไม่ 

อยา่งไร 
7. จุดดี จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของการท าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน และ

การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
8. ท่านคิดว่าทิศทางการพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนในอนาคตควรเป็น

อยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที ่2 (ภาครัฐและภาคเอกชน) 
 

ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

1. ท่านรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวใดบา้งของชุมชน 
2. ท่านเคยไปเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนหรือไม่ ถ้าเคยไปท่านรู้สึกอย่างไรต่อ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน 
3. ท่านคิดวา่แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนไดอ้ยา่งไร 
4. ท่านคิดวา่ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนมีศกัยภาพและความพร้อมต่อการเปิดเป็น

แหล่งท่องเท่ียวหรือไม่ เพราะอะไร 
5. ท่านคิดว่าอะไรเป็นจุดขายหรือจุดดึงดูดใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวอยากเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ีชุมชน 
7. ท่านคิดวา่ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศไดอ้ยา่งไรบา้ง 
8. ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนสอดคลอ้งกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวประเภทใด 
 

ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

1. ภารกิจหลกัของหน่วยงานท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวมีอะไรบา้ง 
2. ท่านคิดวา่เครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนควนโอ มีจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา 

อุปสรรคอยา่งไรบา้ง  
3. หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การท่องเท่ียวของชุมชนควนโอบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งไร  
4. หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยสนบัสนุนเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชนของจงัหวดักระบ่ี

อยา่งไร และมีการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวกนัอยา่งไร 
5. ท่านคิดว่าทิศทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีสนใจการอนุรักษ์

ธรรมชาติในจงัหวดักระบ่ีเป็นอยา่งไร และจะส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าวได้
อยา่งไร 

6. หน่วยงานของท่านมีแนวคิดส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืนในจงัหวดักระบ่ี
อยา่งไร 



 

 

แบบสัมภาษณ์ชุดที ่3 (นักท่องเทีย่ว) 
 

ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านควนโอ ต าบลอ่าวลึกน้อย 
อ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

1. ท่านรู้จกัและเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีชุมชนไดอ้ยา่งไร 
2. ท่านรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดม้าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
3. ระหวา่งการท่องเท่ียวเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อท่านหรือไม่ อยา่งไร  
4. ท่านคิดวา่การจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนควนโอเป็นอยา่งไร 
5. ท่านคิดวา่ชุมชนควรจะพฒันาหรือปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก สินคา้และบริการ

ทางการท่องเท่ียวของชุมชนในดา้นใดบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพการลงพืน้ที่ศึกษาวจิยั 

 
 
 
 
 



 

 

 

ภาพการลงพืน้ที่ศึกษาวจิยั 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างที่สัมภาษณ์ 
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ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างที่สัมภาษณ์ 
 
สัญลกัษณ์กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง วนัทีสั่มภาษณ์ 
P = ชุมชน   
P1-P18 ชุมชนคนท่ี 1 – ชุมชนคนท่ี 18 20 มีนาคม – 20 เมษายน 

2559 
G = ภาครัฐ   
G1-G7 ภาครัฐคนท่ี 1 – ภาครัฐคนท่ี 7 5 เมษายน – 20 เมษายน 

2559 
A = ภาคเอกชน   
A1-A9 ภาคเอกชนคนท่ี 1 – ภาคเอกชนคนท่ี 9 18 เมษายน – 15 

พฤษภาคม 2559 
T = นกัท่องเท่ียว   
T1-T10 นกัท่องเท่ียวคนท่ี 1 – นกัท่องเท่ียวคนท่ี 10 20 มีนาคม – 30 เมษายน 

2559 
 
หมายเหตุ: P = ชุมชน หมายถึง ผูน้ าชุมชน ประชาชน ครู และเยาวชน ท่ีอาศยัในหมู่บา้นควนโอ 
ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

G = ภาครัฐ หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก ส านกังาน
จงัหวดักระบ่ี ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานกระบ่ี 

A = ภาคเอกชน หมายถึง สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดักระบ่ี เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวอ่าวลึก 
ท่องเท่ียวชุมชนอ่าวลึกนอ้ย บริษทัน าเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชุมชนควนโอ 

T = นกัท่องเท่ียว หมายถึง นกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นควนโอ ต าบลอ่าว
ลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

 
 



 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวสุณิสา ศิริพรจุฑากุล 
 
ประวตัิการศึกษา ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ธุรกิจศึกษา) 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั 
 พนกังานการตลาด 4 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
 ส านกังานกระบ่ี 
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