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Abstract
The objectives of the research were : (1) to survey and collect tourism resources data of tumbon Khlongkhuean,
Chachoengsao Province, (2) to study the guideline of participation community based tourism management of tumbon
Khlongkhuean, Chachoengsao Province and 3) to convey the knowledge of community tourism management to
tourism beneficiaries of tumbon Khlongkhuean. The process in the study involved both qualitative and quantitative
research methods with participatory action research based on the data conducted through tourism resource audit
sheet, interview and questionnaire. The outcome of research revealed that :
1. The important tourism resources of tumbon Khlongkhuean are Cultural and agro-tourism learning route,
Bangpakong River, Mango Orchards, Dhewarut Temple, Khlongkhuean Temple, Bankluy Temple, Kum Vimarn Din,
Dheva Resort and Khlongkhuean Home stays.
2. The requirement for community tourism development needed to develop a community selling point for
consolidate and distribute tourists into the area. To promote home stay to standards. And develop a model of local
goods with tourism to promote tourism marketing. Presentation of Mango Products to Identify and the development
of tourist sites to meet the standards of hospitality.
3. The transfer of knowledge on the management of tourism by the community to tourism beneficiaries of
tumbon Khlongkhuean found that most participants were female. Most of them were between 30-39 years old and
over 60 years old. Single and graduated status in upper secondary/vocational high school. Most of them
were farmer, Earnings per month were lower than 10,000 baht. The level of knowledge and understanding of the
participants increased from a moderate to a high level.
Keywords : Community Based Tourism, Tumbon Khlongkhuean, Chachoengsao Province

บทคัดย่อ

		
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนแก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองเขือ่ น จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ใน
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การวิจัย คือ แบบส�ำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยว แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามก่อนการฝึกอบรมและแบบสอบถามหลังการฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ต�ำบลคลองเขื่อนมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศและวัฒนธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย แม่น�้ำบางปะกง สวนมะม่วง วัดเทวารุทธาราม วัดคลองเขื่อน วัดบ้านกล้วย มณฑปวัดบ้านกล้วย คุ้มวิมานดิน เดวา รีสอร์ท
รวมถึงที่พักแรมโฮมสเตย์
2. ความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาจุดขายสินค้าของชุมชน เพื่อรวมสินค้าและกระจาย
นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ ต้องการให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ให้เข้าสู่มาตรฐาน และต้องการพัฒนารูปแบบของสินค้า
ของท้องถิ่นร่วมกับการท่องเที่ยว ต้องการให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์มะม่วงให้มีอัตลักษณ์ และ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และ 60 ปีขึ้นไป สถานภาพโสด จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 10,000 บาท โดยระดับความรู้ความเข้าใจที่มีก่อนและ
หลังการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการอบรมเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรามี ค วามโดดเด่ น
เนื่ อ งจากมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย เหมาะแก่กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพและแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั การ
พัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเทีย่ ว (ครรชิต มาระโภชน์, 2555) การท่องเทีย่ วได้สร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.4 จากปี พ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ. 2559 สร้างรายได้
จ�ำนวนมากถึง 4,240 ล้านบาท จากนักท่องเทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ วใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 547,190 คน (ส�ำนักงานสถิติจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2561)
ต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรามีทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ เช่น
คุ้มวิมานดิน เดวา รีสอร์ท และมีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่น่าสนใจท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
น�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับชุมชน
จากการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ ใ นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
จะต้องมีการด�ำเนินการอย่างรอบคอบและต้องให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการในการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาให้ พื้ น ที่ ข องต� ำ บล
คลองเขื่อนมีความยั่งยืนในการด�ำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับสิง่ ทีจ่ ะกระทบต่อชุมชนในอนาคต
เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชน
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คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ เ พื่ อ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
“การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ต�ำบล
คลองเขื่อน” ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อนท�ำให้เกิดเส้นทาง
ท่ อ งเที่ ย ว “สิ่ ง ดี ดี ที่ ค ลองเขื่ อ น” เป็ น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยผล
การศึกษายังพบว่า ต�ำบลคลองเขื่อนมีทรัพยากรบุคคลที่มีความ
พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีผู้ประกอบการที่มีความ
สนใจในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองปัจจัยนี้จะเป็นสิ่งส�ำคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยชุมชน
ต�ำบลคลองเขือ่ นได้มกี ารรวมกลุม่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่จัดตั้งเป็นองค์กรภายในชุมชนเพื่อการด�ำเนินงาน
ด้านการท่องเทีย่ วร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองเขือ่ นในรูป
แบบของ “คณะท�ำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ
และวัฒนธรรมของต�ำบลคลองเขือ่ น” โดยมีการจัดแบ่งผูร้ บั ผิดชอบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละด้านเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวของต�ำบลคลองเขื่อน (ครรชิต มาระโภชน์ และทักษินาฏ
สมบูรณ์, 2558) ในการรวมกลุ่มเพื่อการด�ำเนินการด้านการท่อง
เที่ยวนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่ง
เป็นการเริ่มต้นท�ำงานกับชุมชนโดยหน่วยงานหลักของการท�ำงาน
ในพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองเขื่อนที่มีความคาดหวัง

ทีจ่ ะให้เกิดการด�ำเนินงานด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยการ
ศึกษาวิจัยขยายผลงานวิจัยที่ได้ท�ำไว้ให้มีความหลากหลายในด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวที่นอกเหนือ
จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพียงอย่างเดียวเกิดเป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต�ำบล
คลองเขื่อนนั้นเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
พื้นที่ ผู้น�ำชุมชน หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกพื้นที่อย่างแท้จริง
คณะนักวิจยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนต�ำบลคลองเขื่อนให้มีความพร้อมในการด�ำเนินการด้าน
การท่องเที่ยวในฐานะของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านและเป็นผู้บริหารจัดการ
พื้นที่ของตนเอง โดยมีแนวคิดที่จะด�ำเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ชุมชนต้องการโดยการ
วิ จั ย แบบมี ส ่ ว นร่ ว มที่ มี ก ารศึ ก ษาบริ บ ทของพื้ น ที่ การประชุ ม
กลุ่มย่อย การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การทัศนศึกษาดู
งาน การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ และ
การประเมินผล โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต�ำบล
คลองเขื่อน ผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนต�ำบลคลอง
เขือ่ น และคณะนักวิจยั เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
เพือ่ ให้ชมุ ชนต�ำบลคลองเขือ่ นมีศกั ยภาพในการจัดการการท่องเทีย่ ว
อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับ
ชุมชนจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาแบบคู่ขนาน
ทั้งด้านปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและด้านความสามารถใน
การจัดการของบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน
เพือ่ สร้างมาตรฐานการบริการและยึดหลักการมีสว่ นร่วมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยตอบสนองต่อ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย				

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต� ำ บล
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแก่กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน

แนวคิดทฤษฎี

การท่องเทีย่ ว คือ การเดินทางเพือ่ กิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
ด้วยความสมัครใจ โดยไม่แสวงหารายได้ ซึ่งอาจเป็นการท่องเที่ยว
ที่ไม่พักค้างคืน หรือมีการพักค้างคืนก็ได้ โดยกิจกรรมทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจ การบริการ และการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว (Mill, 1990) โดยมีสถานที่ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ผู้คนในท้องถิ่น และผู้ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว โดยการตอบสนองต่อพฤติกรรม ความคิดเห็น
และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Leiper, 1995) ซึ่ ง การ
ท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การเดินทาง
การพักค้างแรม และการกินอาหารนอกบ้าน (นิศา ชัชกุล, 2550)
การท่องเที่ยวจัดเป็นภาคบริการที่สร้างรายได้หลักของ
ประเทศ โดยอาศั ย ความโดดเด่ น และความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ความเป็นไทย โดยเฉพาะ
การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศที่ ส ่ ง ผลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ท้องถิ่นท�ำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่สร้างงาน
สร้างอาชีพ และท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อันน�ำมาซึ่ง
ความสมัครสมานสามัคคี ประเวศ วะสี (2544) กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นจุดคานงัดที่น�ำไปสู่การพัฒนาทั้งหมดในสังคมซึ่งมี
เรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ การศึกษาและการเมืองทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ซึง่ สอดคล้อง
กับสันติชยั เอือ้ จงประสิทธิ์ (2550) ทีก่ ล่าวว่า การท่องเทีย่ วมีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
ในแง่เศรษฐกิจนั้น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยในการปรับดุล การช�ำระเงินของประเทศ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(2554) กล่าวว่า แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
ได้ให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อน�ำไปสู่การต่อยอดในการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ
พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (Community Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชน
เป็นผู้ก�ำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของ
ตนเอง ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเทีย่ วนัน้ ๆ และ
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มี ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ เ กิด ขึ้น จากการท่องเที่ยว ซึ่งการท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุ ม ชนนั้ น มี จุ ด ขายหลากหลายทั้ ง ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ รวมทั้ง
มีการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและ
เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง สอดคล้องกับสินธุ์ สโรบล
และคณะ (2556) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวทาง
ในการท่องเที่ยวแนวทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก หัวใจส�ำคัญของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน คือ การมีสว่ นร่วมของชุมชน อันรวมถึงกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ด�ำเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน คื อ ทางเลื อ กในการจั ด การ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางของการ
ท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว โดยการน�ำเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้น
ทุน หรือปัจจัยในการจัดการท่องเทีย่ วอย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ ในการ
ด�ำเนินงานตัง้ แต่การตัดสินใจ การวางแผน การด�ำเนินงาน การสรุป
บทเรี ย น โดยเน้ น ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น สู ่ ค นรุ ่ น ลู ก รุ ่ น หลานและ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตลอดจนค�ำนึงถึงความสามารถในการ
รองรับของธรรมชาติเป็นส�ำคัญ
การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม หรือการวิจัยปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ (Applied Participatory Action
Research : PAR) เป็นระเบียบวิธกี ารวิจยั แนวใหม่ทไี่ ด้รบั ความสนใจ
ในการน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพั ฒ นาประเทศมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
การผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (participatory research)
กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) รวมถึงวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
องค์ความรูใ้ หม่ในการจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการลงมือปฏิบตั ิ
ควบคู่กับการวิจัยและตลอดจนกระบวนการในการศึกษาปัญหา
ชุมชน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนปฏิบัติและติดตามประเมินผล
จะต้องค�ำนึงถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
ชุมชน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่ายแห่งการ
ร่วมมือในทุกขั้นตอนของการวิจัย กระบวนการในการวิจัยปฏิบัติ
การอย่างมีส่วนร่วมจะส่งผลโดยให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ท�ำการศึกษา
วิ จั ย ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาวิ จั ย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม มี 3 ฝ่ายหลัก
ประกอบไปด้วย ชาวบ้าน นักวิจัย และนักพัฒนา (ชอบ เข็มกลัด
และโกวิทย์ พวงงาม, 2547)
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1. ชาวบ้าน เป็นตัวแทนของชุมชนผู้ที่รู้และเข้าใจความ
ต้องการหรือสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้ง
ชาวบ้านยังเป็นผู้ที่รู้ถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น แหล่ ง รวมของภู มิ ป ั ญ ญา
ชาวบ้าน และเป็นต้นทุนทางสังคมภายในชุมชนที่มีอยู่และสามารถ
น�ำออกมาพัฒนาก่อเกิดประโยชน์กับชุมชนได้
2. นักวิจยั เป็นตัวแทนของนักวิชาการทีส่ นใจในการพัฒนา
คือ บุคคลทีน่ ำ� ความรูแ้ ละระเบียบวิธมี าพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมิใช่ผู้สั่งให้ผู้ถูกวิจัยปฏิบัติตามเพียงอย่างเดียว
ดังอดีต หากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การวิจยั ให้กบั ชาวบ้าน
เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และน�ำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
3. นักพัฒนา เป็นตัวแทนของรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน นักพัฒนานีจ้ ะเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการเป็นเครือข่าย
และผูป้ ระสานงานเครือข่ายทีส่ ำ� คัญในการสนับสนุนการด�ำเนินการ
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองเขือ่ น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษาและระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้มี
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ก�ำหนดช่วงเวลาที่ศึกษา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ
		 - ทรัพยากรการท่องเที่ยวของต�ำบลคลองเขื่อน
		 - ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว
ทีม่ ตี อ่ ปัจจัยทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ตัวแปรตาม
		 - การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้การวิจยั แบบ
ผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่
ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในต�ำบลคลองเขื่อน

2) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่
ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในต�ำบลคลองเขื่อน
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยเลือกตัวอย่าง จ�ำนวน
5 คน
2) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างจ�ำนวน 15 คน เพื่อเลือกบุคคลที่
มีความรอบรูใ้ นการให้ขอ้ มูล (Key informant) เพือ่ ท�ำการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (พีรสิทธิ์ ค�ำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ,
2550)
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในต�ำบลคลองเขื่อนที่คัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จ�ำนวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือชิ้นที่ 1 แบบฟอร์มแบบส�ำรวจทรัพยากรแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาโดยสถาบัน พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ส�ำรวจและประเมินทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวในเขตต�ำบลคลองเขื่อน
เครื่องมือชิ้นที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) เป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการด้าน
การท่องเทีย่ ว และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ปัจจัย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบ
ด้วยเนือ้ หา 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สถานการณ์ในการด�ำเนินการด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ต�ำบลคลองเขือ่ น ส่วนที่ 3 ความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองเขือ่ น และส่วนที่ 4 ข้อ
เสนอแนะอื่นๆ
เครื่ อ งมื อ ชิ้ น ที่ 3 แบบสอบถามก่ อ นการฝึ ก อบรมและ
แบบสอบถามหลังการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาความคิด
เห็นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน คณะผู ้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งมี

ค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของชูศรี วงศ์รัตนะ (2553) ดังนี้ 4.50–5.00 แปลว่า
มากที่สุด 3.50–4.49 แปลว่า มาก 2.50–3.49 แปลว่า ปานกลาง
1.50–2.49 แปลว่า น้อย 1.00–1.49 แปลว่า น้อยที่สุด
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยน�ำแบบสอบถาม
ให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อค�ำถามโดยการ
ตรวจสอบความชัดเจนของการใช้ภาษาและความครอบคลุมของ
เนื้อหาที่ต้องการวัดผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญภร เอี่ยมพญา อาจารย์
ประจ�ำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ดร. สุชานารถ พัฒนวงศ์งาม อาจารย์ประจ�ำคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. ดร. ปรี ด าพร อารั ก ษ์ ส มบู ร ณ์ อาจารย์ ป ระจ� ำ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการน�ำ
เครื่องมือทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงจ�ำนวน 40 คน
และน�ำแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาชได้ค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งมีค่าใกล้ 1 แสดงความ
น่าเชื่อถือได้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2548) จากนั้นปรับปรุงเครื่อง
มือให้มีความสมบูรณ์และน�ำเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ส�ำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวของต�ำบลคลองเขื่อน ด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้ หา การวิเคราะห์สถานการณ์ในการด�ำเนินการด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน และความต้องการ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลคลอง
เขื่อน ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ความคิดเห็นของก่อน
การฝึกอบรมและแบบสอบถามหลังการฝึกอบรม ด้วยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

การส�ำรวจข้อมูลทรัพยากรการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลอง
เขื่อนจากการศึกษาทบทวนเอกสารทางวิชาการร่วมกับ การส�ำรวจ
ข้อมูลในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองเขือ่ น พบว่า ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วของ
ต�ำบลคลองเขื่อนที่ได้จากการส�ำรวจ มีดังนี้ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ
คือ แม่น�้ำบางปะกง 2) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ วัดเทวารุทธาราม วัดคลองเขื่อน วัดบ้านกล้วย มณฑปวัดบ้านกล้วย และศูนย์
วัฒนธรรมต�ำบลคลองเขือ่ น 3) ทรัพยากรมหกรรมและปรากฏการณ์
ส�ำคัญ คือ งานฉลองมณฑปวัดบ้านกล้วย งานแห่หลวงพ่อชินศรี
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การแข่งขันกีฬา เปตองระดับต�ำบล งานสงกรานต์ งานประเพณี
ท�ำบุญหลังบ้าน งานกฐิน และงานแข่งเรือ 4) ทรัพยากรด้านกิจกรรม
คือ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศและวัฒนธรรม ต�ำบล
คลองเขือ่ น และคุม้ วิมานดิน 5) ทรัพยากรด้านบริการ คือ ทีพ่ กั แรม
เดวา รีสอร์ท และที่พักแรมโฮมสเตย์ต�ำบลคลองเขื่อน ได้แก่
โฮมสเตย์ บ ้ า นลุ ง เดื อ น นางกานดา นายอ� ำ นาจ นายศุ ภ มาศ
นายบันเทิง และนายวินยั 6) ทรัพยากรด้านท่องเทีย่ วเชิงเกษตร คือ
สวนมะม่วง บ้านขนมไทย ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพี ย งต้ น แบบ ตลาดสิ น ค้ า เกษตรบ้ า นป้ า เอมอร และหมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
การศึกษาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อนได้มีการจัดกิจกรรมการ
สนทนาแบบกลุม่ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ครัง้ ที่ 1 เป็นการสนทนาแบบกลุม่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผูอ้ ำ� นวยการกองส่งเสริม
การเกษตร ร่วมกับคณะนักวิจัย และครั้งที่ 2 เป็นการสนทนาแบบ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน ร่วมกับประธานและคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต�ำบลคลองเขื่อน เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะนักวิจัย พบว่า
ต�ำบลคลองเขื่อนมีการด�ำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนใน
แต่ละพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยพืน้ ทีห่ มู่ 3 มีการท่องเทีย่ วในสวนมะม่วง
มีวัดคลองเขื่อนเป็นจุดท่องเที่ยว มีวัดบ้านกล้วยที่มีมัคคุเทศก์น้อย
ที่ได้รับการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายข้อมูล มีโฮมสเตย์
น้าเดือนเป็นผู้น�ำในการเริ่มขยายการด�ำเนินงานด้านที่พักแรมแบบ
โฮมสเตย์ มีพื้นที่หมู่ 5 ของก�ำนันส�ำเริงเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน และมี บ ้ า นสวนสมุ น ไพรของอาจารย์ ป ราโมทย์ ที่ มี
สมุนไพรหลากหลายชนิด การด�ำเนินงานด้านการท่องเทีย่ วของพืน้ ที่
ต�ำบลคลองเขือ่ น มีคณะกรรมการร่วมกันด�ำเนินงาน โดยมีสำ� นักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองเขื่อนเป็นศูนย์กลางในการประสาน
งาน มีการจัดการผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวให้แก่
สมาชิก มีการจัดสรรเงินบางส่วนเข้ากองทุน
ความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน คือ ต้องการให้มีการพัฒนา จุด
ขายสินค้าของชุมชน มีจุดดูงานใหญ่ๆ รวมกันในหมู่บ้านเพื่อรวม
สินค้าและกระจายนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ ต้องการให้มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ให้เข้าสู่มาตรฐาน ต้องการให้มีการ
พัฒนารูปแบบของสินค้าของท้องถิ่นร่วมกับการท่องเที่ยว ต้องการ
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ให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว มีการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนให้มีผู้จัดการด้านการท่องเที่ยว หรือ
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ดูแล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน มีการน�ำเสนอ
ของดีประจ�ำอ�ำเภอ ผลิตภัณฑ์ OTOP มะม่วงให้มอี ตั ลักษณ์ ต้องการ
ให้มกี ารพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มมี าตรฐานเดียวกัน ในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ท�ำให้คณะนักวิจัยได้ข้อมูลที่จะน�ำไปสู่การออกแบบ
หลักสูตรในการฝึกอบรมเพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรใน
พื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน
คณะนักวิจัยด�ำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนแก่ ก ลุ ่ ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
ต�ำบลคลองเขื่อน โดยคณะวิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และประชุมคณะนักวิจัยร่วม
กันเพื่อการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อนให้มี
องค์ความรูด้ า้ นการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย จ�ำนวน 3 วัน 2 คืน ซึ่งมีการบรรยาย
โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลอง
เขื่อน และวิทยาลัยชุมชนตราด และจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อ
เรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านน�้ำเชี่ยว จังหวัดตราด การประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. อาชีพเป็นเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 10,000 บาท
ความพึ ง พอใจของผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรูท้ เี่ หมาะสม รองลงมา
คือ ความเหมาะสมของสถานที่พักแรม มีระดับความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด และ ความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้
ที่ศึกษาดูงาน มีระดับความเหมาะสมในระดับมาก ระดับความรู้
ความเข้าใจที่มีก่อนและหลังการฝึกอบรม ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ระดับความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้ จากระดับปานกลาง เป็นระดับมาก
ในแต่ละรายการ/ประเด็นการอบรม มีเพียงด้านการการต้อนรับและ
การเป็น เจ้าบ้านที่ดีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมและหลัง
การฝึกอบรมเท่ากันในระดับมาก
ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น คณะกรรมการด�ำเนินงานด้าน

การท่องเทีย่ วของต�ำบลคลองเขือ่ นได้รว่ มกันก�ำหนดแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อนดังนี้
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่
1. กิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ ว เช่น การสอยมะม่วง
สอยหมาก การตกกุ้ง สุ่มกุ้ง งมกุ้งก้ามกราม กินกุ้ง การแปรรูป
ผลไม้ มะม่วงกวน การปั้นดิน สอยหมาก ตัดหมาก เฉาะหมาก
การนั่งรถอีแต๊กชมสวน
2. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การล่องเรือ
กิจกรรมการปลูกต้นล�ำพูแนวตลิ่งแม่น�้ำบางปะกง
3. การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วสวนสมุ น ไพร การรั ก ษา
สุขภาพ
4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การจัดท�ำสินค้า
ของที่ระลึกของต�ำบลคลองเขื่อน เช่น การท�ำไม้กวาด การท�ำ
ดอกไม้จันทน์
5. ด้ า นโบราณสถาน ได้ แ ก่ มณฑปวั ด บ้ า นกล้ ว ย
หลวงพ่อรอด วัดคลองเขื่อน
6. ด้านการเกษตร การท�ำนา การท�ำสวนมะม่วงคุณภาพ
7. ด้านการพักแรมแบบโฮมเสตย์ โดยการส่งเสริมให้มี
การพักแรมร่วมกับการรับประทานอาหารพื้นบ้านของท้องถิ่น เช่น
ห่อหมกปลาช่อน แกงขีเ้ หล็ก ต้มย�ำกุง้ แม่นำ�้ ขนมหม้อแกง ขนมชัน้
กาละแม กระยาสารท ลูกจากลอยแก้ว ขนมจาก เป็นต้น
ด้านการก�ำหนดกติกาในการมาท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ที่เดินทางท่องเที่ยวในชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน ได้แก่
1. การรักษาความสะอาด
2. การแต่งกายให้สุภาพ
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ไม่เล่นการพนัน
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
6. ทิ้งขยะให้ถูกที่
7. ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาแจ้งเจ้าของบ้าน
ด้านกฎระเบียบของกลุ่ม (คณะกรรมการ) ได้แก่
1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
2. เจ้าของโฮมสเตย์ต้องมารับ –ส่งนักท่องเที่ยวทุกครั้ง
3. เจ้าของโฮมสเตย์จะต้องเป็นบ้านที่มีเจ้าของบ้านอยู่กับ
นักท่องเที่ยวทุกหลัง
4. กลุ่มรถท้องถิ่นต้องน�ำรถมารอรับนักท่องเที่ยว
5. สมาชิกทุกคนต้องเข้าหุ้น หุ้นละ 100 บาท อย่างน้อย
1 หุ้น
6. สมาชิกทุกคนที่มีรายได้จะต้องจ่าย 10% ของรายได้
แต่ละครั้งให้กลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเขื่อน โดยจะน�ำรายได้ส่วนนี้

ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ เช่น ทุนการศึกษาเด็กยากจน
ช่วยเหลือคนชรา และค่าใช้จ่ายในการท�ำกิจกรรมของกลุ่ม

อภิปรายผล

ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�ำบลคลองเขื่อน จากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้มีการพัฒนา จุดขายสินค้า
ของชุมชน มีจุดดูงานใหญ่ๆ รวมกันในหมู่บ้านเพื่อรวมสินค้าและ
กระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า สู ่ พื้น ที่ ต้ อ งการให้ มีก ารส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ให้เข้าสู่มาตรฐาน ต้องการให้มีการพัฒนา
รูปแบบของสินค้าของท้องถิ่นร่วมกับการท่องเที่ยว ต้องการให้มี
การส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว มีการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีผู้จัดการด้านการท่องเที่ยว มีการน�ำเสนอของดี
ประจ�ำอ�ำเภอ ผลิตภัณฑ์ OTOP มะม่วงให้มีอัตลักษณ์ ต้องการให้
มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ผลการศึกษาสอดคล้องกับ Caballe (1999) ที่พบว่า
รูปแบบของการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ ะมีการให้บริการทีพ่ กั แรมส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ วเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ การให้เช่าบ้านทัง้ หลังและการ
แบ่งให้เช่าเป็นรายห้อง ผูพ้ กั แรมส่วนใหญ่เป็นกลุม่ คนหนุม่ สาว โดย
การเข้าพักเป็นครอบครัวพร้อมเด็กเล็ก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จัดเป็นชนชั้นกลางที่ต้องการมาพักผ่อนและรับประทานอาหารที่ดี
การศึกษานี้ยังพบว่าการท่องเที่ยว มีผลดีต่อเศรษฐกิจและยังเป็น
โอกาสที่เกษตรกรจะใช้ในการปรับปรุงบ้านเพื่อการสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวยังสร้างงานและรายได้
และเพิ่มบทบาทให้กับ เพศหญิงในการท�ำงานโดยที่เพศชายยังคงมี
บทบาทในการดูแลภาพรวมต่อไป และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปองพล ธวัลหทัยกุล ชัชฎารัตน์ มุกดา และวศิรินทร์ สารีเศวต
สุวรรณ (2550) ที่กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ว่ามี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านการพัฒนาบริการการ
ท่องเที่ยว 3) ด้านกลยุทธ์พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ
4) ด้านกลยุทธ์พัฒนาด้านอื่นๆ และสอดคล้องกับทวีศักดิ์ ทิพยม
หิงษ์ และครรชิต มาระโภชน์ (2546) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิให้ความส�ำคัญ
ต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการให้ความส�ำคัญในด้าน
ความปลอดภัยของการเดินทางท่องเที่ยว
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การ
พัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น ท�ำให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของต�ำบลคลองเขื่อนน�ำผลจากการ
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ศึกษามาใช้ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอาทิตย์ โชติวิริยวาณิชย์ ปัญญา
หมั่นเก็บ และทิพวรรณ ลิมังกูร (2556) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยว
โดยชุมชนท�ำให้ชมุ ชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และผลการศึกษา
ของนาฏสุดา เชมนะสิริ (2556) ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้น�ำท้องถิ่นและสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ควรเป็นการพัฒนาที่มี
ความยัง่ ยืนตามแนวทางของ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2545)
ที่กล่าวว่า การพัฒนาควรมีความสมดุลระหว่างความต้องการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
ขีดความสามารถของทรัพยากรการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

		 2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่โดยท�ำการศึกษาทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
		 2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับการพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดการ
รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชนและเป็ น การ
ท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน
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