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บทคัดยอ
จากกระแสการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทองเทีย่ วโดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการจัดการการทองเทีย่ ว
ทั้งการกําหนดทิศทาง การบริหารจัดการ และการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชนโดยเฉพาะทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนตัวบงชี้ถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและอัตลักษณ
ที่ทรงคุณคาของชุมชน การทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวนี้กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน
และถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนไดเปนอยางดี การศึกษา
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตําบล
นํา้ ผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพทัว่ ไปและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชน 2) ศึกษาระดับการมีสว นรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมของชุมชน 3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน และ
4) เสนอแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน สําหรับกลุมเปาหมาย
ของการศึกษาในครัง้ นี้ คือ ผูม สี ว นเกีย่ วของในการจัดการสิง่ แวดลอมเพือ่ พัฒนาแหลงทองเทีย่ ว ซึง่ ประกอบดวย
ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน
379 ราย และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงการสราง จํานวน 36 ราย และใชสถิติเชิงอางอิง (f-test และ
Multiple Regression) ในการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยพบวาตําบลนํ้าผุดแยกตัวมาจากตําบลเขาขาว
เมื่อป 2518 ประกอบดวย 11 หมูบาน พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา ปาไม และที่ราบ มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่คอนขางอุดมสมบูรณโดยเฉพาะทรัพยากรการทองเที่ยว เชน นํ้าตกวังสายทอง ถํ้าเจ็ดคด และคลองลําโลน
เปนตน ประชาชนสวนใหญรอยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ
1
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สวนผลไม ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 23,182 บาทตอคนตอป สําหรับภาพรวมการมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนพบวาอยูในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันพบวาปจจัย
ดานเพศ และอาชีพสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนที่แตกตางกันนอกจากนั้น
ยังพบวาปจจัยทางดานวัฒนธรรมและปจจัยทางสิง่ แวดลอมมีอทิ ธิพลตอการมีสว นรวมในการจัดการสิง่ แวดลอม
ในเรื่องการคนหาประเด็นปญหารวมกัน การวางแผนรวมกัน การปฏิบัติงานรวมกัน การตัดสินใจ การติดตาม
ประเมินผลและการรับผลประโยชนรว มกันเชนเดียวกับความผูกพันของชุมชน พบวา ประเด็นการคนหาประเด็น
ปญหารวมกัน การวางแผนรวมกัน การปฏิบัติงานรวมกัน การตัดสินใจ การติดตามประเมินผลและการรับ
ผลประโยชนรวมกัน สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน สําหรับขอเสนอแนะเพื่อ
ยกระดับการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน คือ ทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งนักทองเที่ยว ควรมีสวนรวมในการจัดการและพัฒนา
สิ่งแวดลอมตามบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางจริงจัง เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยูเคียงคูชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป
คําสําคัญ: ระดับการมีสวนรวม, การมีสวนรวมของชุมชน, การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน, การจัดการ
สิ่งแวดลอม, ตําบลนํ้าผุด, อําเภอละงู, จังหวัดสตูล

Abstract
Since the pattern of the tourism has been changed, the community is allowed to be
involved in tourism management by setting direction, management and maintaining the
resources of the community. The community resources, particularly natural resources,
cultural resources and local wisdom are indicative of the way of life and the value of the
community identities. This type of tourism is becoming more and more popular today.
It plays a vital role to drive and raise the economy of the community. A study on participation
in environmental management for the community development at Nam Phut community,
Langu district, Satun province aims: 1) to study the general condition of the community;
economic, social, cultural as well as natural and environmental context, 2) to study the
level of participation of the community, 3) to study the factors affecting the participation
of the community, and 4) to propose the suggestions to promote the participation of the
community in environmental management. The target group consisted of the participants in
environmental management for tourism development (representatives from public, private
and public sectors). Data were collected by 379 questionnaires and 36 semi-structured
interviews and used f-test and multiple regressions in data analysis. The research found that
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Tambon Nam Phut was separated from Tambon Khao Khao in 1975. It consists of 11 villages,
mostly mountainous, forest and plain with abundant natural resources, especially tourism
resources such as Wang Sa Thong Waterfall, Seven Caves and Lamlone Canal. 95% of the
people are agricultural workers, including rubber, palm oil and fruit orchards; the average
income is 23,182 baht per person per year. Overall, participation in environmental
management for community development found that moderate level; at the same time, it was
found that gender and occupational factors contributed to the different participation in
environmental management of the community. In addition, cultural factors and
environmental factors have influenced participation in environmental management in the
issues on search for common issues, joint planning, joint operation, decision making, monitoring,
evaluation and mutual benefit; as with community engagement found that search for common
issues, joint planning, co-operation, decision-making, monitoring, evaluation, and mutual benefit
were impact on participation in community environmental management. Recommendations
for enhancing participation in environmental management for the development of community
tourism; in all sectors both of public, private and people, as well as tourists should be involved
in the management and development of the environment by the role and duty seriously;
to keep natural resources and environment sustainable.
Keywords: Participation level, Community participation, Community tourism management,
Environmental management, Tambon Nam Phut, Langu district, Satun province

บทนํา
จากกระแสการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทองเทีย่ วโดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการจัดการการทองเทีย่ ว
ทั้งการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการ และการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชนโดยเฉพาะทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนตัวบงชี้ถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและอัตลักษณ
ที่ทรงคุณคาของชุมชน สงผลใหการทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับธุรกิจการทองเทีย่ ว เนือ่ งจากเปนธุรกิจทีส่ รางรายไดในแตละปใหกบั
ประเทศคิดเปนมูลคามหาศาล โดยเฉพาะการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ซึ่งถือวา
มีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ดังนัน้ ชุมชนในฐานะเจาของพืน้ ทีจ่ งึ ควรมีสทิ ธิ มีบทบาทและมีสว นรวมในการกําหนดทิศทางและบริหารจัดการ
ดูแล ซึ่งควรครอบคลุมในทุกๆ ดาน นอกจากนี้การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนยังสามารถนํามาใชเปน
เครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นและยกระดับเศรษฐกิจใหกบั พืน้ ที่ รวมทัง้ สรางโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีบทบาท
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สําคัญในการวางแผนและกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับชุมชนที่ตองการ
เผยใหเห็นสภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณของชุมชนใหเปนที่รูจักและยอมรับในวงกวาง
ชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนอีกหนึ่งชุมชนที่มีความสําคัญในเชิงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสตูล โดยชุมชนไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6
(พ.ศ.2530 – 2534) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติทเี่ หมาะสมแกการทองเทีย่ วในพืน้ ทีท่ หี่ ลากหลาย
ไดแก ความสมบูรณของผืนปานํ้าตกวังสายทองและแกงคลองลําโลน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
รวมถึงกลุมชาติพันธุเซมัง (ซาไก) ที่ยังคงมีใหเรียนรูในพื้นที่ ดังนั้นการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา
เปนแหลงทองเทีย่ วของชุมชนตําบลนํา้ ผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ทุกภาคสวนควรเขามามีสว นรวมในทุกขัน้ ตอน
ตัง้ แตกระบวนการตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ เพือ่ ใหประชาชนในชุมชนตําบลนํา้ ผุดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีสว นรวมในการจัดการสิง่ แวดลอมเพือ่ พัฒนาแหลงทองเทีย่ วของชุมชนในลักษณะการรวมกันรับผิดชอบ
ตอการทองเที่ยว (Responsible tourism) และพัฒนาสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถสรางความมั่งคั่ง
และยั่งยืนใหกับชุมชนได
ดวยเหตุผลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษา
ระดับการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวและศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเที่ยว ตลอดจนเพื่อเสนอแนวทางในการ
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนอยางยั่งยืน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวดังนี้
1. แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน
1.1 ความหมายของการมีสวนรวม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2548; ประพันธพงศ ชิณพงษ,
2551; สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์, 2551; สถาบันพระปกเกลา, 2551) พบวา นักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศไดใหนิยามคําวา “การมีสวนรวม” (Participation) ไวในหลายความหมาย
โดยสวนใหญจะคลายๆ กัน ซึ่งสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือประชาชนในชุมชน
หรือสังคมรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ ตั้งแตการวางแผน การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดและเกิดประโยชนรวมกัน
1.2 รูปแบบการมีสวนรวม
นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย หลายท า นได กํ า หนดรู ป แบบการมี ส  ว นร ว มที่ ห ลากหลายและ
แตกตางกันออกไป (วรรณา วงษวานิช, 2549; Chapman & Krik, 2001) สําหรับงานวิจัยนี้ไดยึดแนวคิด
ของ Uphoff (1979) ที่แบงรูปแบบการมีสวนรวมตามขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก
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1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)
2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation)
3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits)
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
1.3 ระดับการมีสวนรวม
สําหรับการแบงระดับหรือการจัดลําดับการมีสว นรวมซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ
พบวา มีนกั วิชาการและนักวิจยั จํานวนไมมากนักไดกาํ หนดระดับการมีสว นรวมไว (สถาบันพระปกเกลา, 2551;
Pongponrat, K. and Pongquan, S., 2007) โดยในรายงานวิจยั ฉบับนีไ้ ดยดึ แนวทางของสถาบันพระปกเกลา
(2551) โดยระบุวาการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียด
ของการแบงเปนสําคัญ การแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงได 7 ระดับ ไดแก
1) ระดับการใหขอมูลเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูกําหนดนโยบาย
หรือผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบาย
หรือผูวางแผนโครงการ แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ
2) ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน กลาวคือ ผูกําหนดนโยบายหรือผูวางแผน
โครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินขอดี
ขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น
3) ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูกําหนดนโยบายและ
ผูวางแผนโครงการและประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ
4) ระดับการวางแผนรวมกัน กลาวคือ เปนเรื่องการมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น
มีความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดําเนินโครงการเหมาะสม
ที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก
5) ระดับการรวมปฏิบัติ คือ เปนระดับที่ผูรับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชน
รวมกันดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการเปนขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติรวมกันดําเนินตามหรือโครงการ
รวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
6) รวมติดตามตรวจสอบประเมินผล เปนระดับการมีสวนรวมที่มีผูเขารวมนอยแตมีประโยชน
ที่ผูที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ได
7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแก
ปญหา ขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามติ เปนตน
2. การจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวของชุมชน
2.1 ความหมายการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
นักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
และไดให คํานิยามไปในทิศทางเดียวกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545; ชัชวาล เอื้อสุวรรณ, 2544)
ซึ่งสามารถสรุปความหมายไดวา การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการ
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นํ า ทรั พ ยากรมาใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ระบบ โดยการวางแผน การดํ า เนิ น งาน การติ ด ตาม
ประเมินผล และการพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อสงเสริมดานการทองเที่ยว
2.2 ชุมชนทองถิ่นและพัฒนาการทองเที่ยว
Agrawal & Gibson (1999) กลาวไววา ชุมชนทองถิ่นเปนหนวยเชิงพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
ซึ่งโครงสรางทางสังคมมีการใชบรรทัดฐานรวมกันและรับผลประโยชนรวมกัน แมวาวรรณกรรมหรืองานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วของในปจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการทองเทีย่ วไดตงั้ ขอสังเกตวา ชุมชนทีเ่ ปนศูนยกลางการทองเทีย่ ว
อยางยั่งยืนและคนในชุมชนสวนใหญมักจะไมคอยทุมเทและใหความสนใจในเรื่องของการคิดวิเคราะห
การพัฒนาชุมชน ขณะที่ Scherl & Edward (2007) อธิบายวา ชุมชนทองถิ่นเปนกลุมของคนที่มีความเปน
เอกลักษณสว นใหญจะเกีย่ วของกับแงมมุ ของวิถชี วี ติ สิทธิ จารีตประเพณีทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ
ที่แข็งแกรงที่สอดคลองกับพื้นที่ไมวาจะเปนในเรื่องวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้น Aref et al,
(2010) กลาวไววา ชุมชนหมายถึงกลุมของบุคคลที่อาศัยหรือทํางานอยูในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน
วัฒนธรรมรวมกันหรือบางสวนซึ่งรับผลประโยชนรวมกัน ดังนั้นภูมิศาสตรของชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะ
เขาใจวาการพัฒนาชุมชนมีการเชื่อมโยงความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว
(Olsder & Ven der Donk, 2006) อยางไรก็ตาม (Olsder & Ven der Donk, 2006; Scherl &
Edwards, 2007) ยืนยันวาความหมายของชุมชนคือ เปนกลุมคนหลายกลุมที่มีกฎระเบียบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการและมีบรรทัดฐานปฏิสัมพันธในกระบวนการผลิตระดับทองถิ่นที่มีอิทธิพลในกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน
2.3 ชุมชนเปนผูมีสวนไดเสียที่สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวจะตองอาศัยองคกรจากหลายภาคสวนเขามามีสวนรวม ไมวาจะเปน
ภาคเอกชนภาครัฐหนวยงานภาคสังคม และประชาชนในทองถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะประชาชนในทองถิ่น
ถือเปนกําลังที่สําคัญอยางยิ่งที่จะชวยในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน เนื่องจากพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ที่คน
ในชุมชนทํากิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้น ดังนั้นชุมชนทองถิ่นจึงเปนผูมีสวนไดเสีย จะตองมีคุณธรรมในการพัฒนา
การทองเทีย่ ว เนือ่ งจากมีผลกระทบตอผลประโยชนของตนและไดรบั ผลกระทบจากการตัดสินใจของผูก าํ หนด
นโยบาย (Haukel & JV, 2011; Jamal & Stronza, 2009) Mayers (2005) แบงผูมีสวนไดเสียออกเปน
สองประเภท: ประเภทแรก คือ มีสวนไดเสียที่มีผลตอการตัดสินใจ และประเภทที่สองคือ มีสวนไดเสีย
ผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบจากการตัดสินใจในทํานองเดียวกัน Pongponrat (2011) กลาววา การพัฒนาการทองเทีย่ ว
ในทองถิ่นมีคนที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว ดังนั้นเขาจะตองมีสวนรวมทั้งในขั้นตอนการวางแผน
และการดําเนินการตามนโยบายและแผนการดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจวาการพัฒนาสามารถตอบสนอง
ความตองการการรับรูข องชุมชนและทองถิน่ ได หากการตัดสินใจเกีย่ วกับการพัฒนาของการทองเทีย่ วในพืน้ ที่
ไมไดทําในการปรึกษาหารือกับชุมชนทองถิ่นในระหวางขั้นตอนการออกแบบมันจะเปนไปไมไดสําหรับ
ชุมชนทองถิน่ ทีจ่ ะเขามามีสว นรวมในระหวางการดําเนินการดังนัน้ หากขัน้ ตอนการออกแบบลมเหลวเนือ่ งจาก
มีการสนับสนุนนอยรายของคนในชุมชนทองถิ่นสําหรับในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว อาจทําใหเกิดปญหา
ทางเทคนิคหรือทางการเมืองในชวงการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จ เพราะฉะนั้น
ชุมชนทองถิ่นจะตองไดรับความรูเกี่ยวกับการมีสวนไดสวนเสียการไดเรียนรูทักษะใหมและแบงปนความคิด
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ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการสงเสริมความเขาใจในปญหาระดับภูมิภาคและชวยในการสรางทางเลือกและ
นวัตกรรมใหม (Niezgoda & Czernek, 2008)
2.4 บทบาทของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยว
ในทางทฤษฎีบทบาทของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยว การกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจจะขึ้นอยูกับชนิดและระดับของวิธีการแบบมีสวนรวมภายในของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ
Mannigel (2008) กลาววาการมีสวนรวมมีระดับที่แตกตางกัน ดังนั้นพลังของชุมชนทองถิ่นจะมีอิทธิพล
ตอการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและการกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตัวอยางเชน การศึกษาดําเนินการ
ในคอสตาริกา Matarrita-Cascante et al, (2010) ตั้งขอสังเกตวาการมีสวนรวมสะทอนใหเห็นในระดับ
ทีแ่ ตกตางกัน เริม่ ตัง้ แตการมีสว นรวมในการประชุมในทองถิน่ ชุมชนเพือ่ เปนเจาของและการจัดการทรัพยากร
ในทองถิ่น และการมีสวนรวมแตกตางกัน เชน ใหชุมชนทองถิ่นสามารถที่จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
โดยตรงในพืน้ ทีข่ องตนเองเนือ่ งจากบางครัง้ ความแตกตางเหลานัน้ สามารถนํามาประกอบกับความหลากหลาย
ของชุมชนเพื่อเปนรูปแบบในการนําไปใชกับวิธีการที่แตกตางกันของการมีสวนรวม ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะทําใหทราบวาในขณะนั้นชุมชนไดมุงเนนความสําคัญของการมีสวนรวมในการทองเที่ยวหรือชุมชน
ขาดการมีสวนรวม เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวมากกวาที่จะใชวิธีที่รับรูจาก
ชุมชน นอกจากนี้ (Aref & Redzuan, 2009; Matarrita-Cascante et al, 2010; Tosun, 2006) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินการการตรวจสอบการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับรากหญา
พบวา ชุมชนทองถิ่นตองระบุบทบาทและความตองการของคนในชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยว
ในฐานะที่เปนคนงานและผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อที่จะนําไปสูความเขาใจในมุมมอง
ชุมชนทองถิ่นวาตนเองมีบทบาทอยางไรในการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งจะชวยใหผูมีอํานาจการตัดสินใจ
สามารถกําหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงและรักษากลยุทธ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
และเขาใจอยางชัดเจนวาชุมชนทองถิ่นตองการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางไร
3. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
การทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น ควรมุงเนนปจจัย
สองประการ ไดแก การมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจ และการไดรับประโยชนรวมกันของชุมชน
(Zhao & Ritchie, 2007; Li, 2004; Li, 2005; Tosun, 2000; Chock & Macbeth, 2007) หนึ่งในพื้นฐาน
ที่สําคัญของหลักการจัดการทองเที่ยวชุมชนทองถิ่น คือชุมชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจะตอง
สะทอนใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการทํามาหากินของพวกเขาที่จะไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว
หากมีการพัฒนาเกิดขึ้น (Chock & Macbeth, 2007) โดยจะตองใหเห็นวาผลประโยชนที่ชุมชนทองถิ่น
ไดรับจากการทองเที่ยวมีการรับประกันและสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเปนอยางยิ่ง (Tosun,
2000; Li, 2005)
Kibicho (2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนในเคนยากลาววาชุมชนทองถิ่น
มีความรูสึกที่ตนเองไมไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลของประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยู
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ของชุมชน ในการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในตุรกี ขณะเดียวกัน Tosun
(2006) ตั้งขอสังเกตวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชนทองถิ่นเปนสวนหนึ่งสําหรับการพัฒนา
และการจัดการปญหาการทองเที่ยวและเพิ่มผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับชุมชน ในที่สุด
การมีสวนรวมในการวางแผนการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวหากชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการดั ง กล า วจะเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการสร า งการจั ด การที่ ดี ข องผลกระทบเชิ ง ลบของการพั ฒ นา
การทองเที่ยว (Li, 2004; Tosun, 2000)

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) ในการบริหารจัดการ
สิง่ แวดลอมของชุมชนตําบลนํา้ ผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึง่ เปนผูใ หขอ มูลคนสําคัญ (Key Informant) ไดแก
เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
จํานวน 11 หมูบาน โดยจากขอมูลสถิติจํานวนประชากรของตําบลนํ้าผุดของสํานักงานสถิตแหงชาติ ป 2555
มีทั้งสิ้น 7,183 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)
1.2 กลุมตัวอยาง
1) กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู
จังหวัดสตูล (รวมเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่)
เนื่องจากจํานวนประชากรมีจํานวนที่แนนอน (Finite Population) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางคํานวณ
จากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษา จํานวน 379 คน และทําการกําหนดสัดสวนจําแนกตามหมูบาน
2) กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพคือ ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมของชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเปนผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant)
เกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มผู  วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวซึ่งไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐจํานวน 14 คน หนวยงานภาคเอกชน จํานวน 12 คน และคนในชุมชนตําบลนํ้าผุด จํานวน
10 คน
2. เครื่องมือวิจัย
2.1 แบบสอบถาม
ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลกับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
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2.2 แบบสัมภาษณ
ผูว จิ ยั ใชแบบสัมภาษณ ประเภทการสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง (Semi-Structure Interview)
ในรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการทํา Focus group เปนเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ
การสังเกตโดยเปนขอมูลที่ผูวิจัยไดระหวางการลงพื้นที่เก็บขอมูลและไดเขารวมทํากิจกรรม
3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแหลงขอมูลขาวสารทางเว็บไซตที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการวิจัย
4. วิธีการวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาพิสัยฯ และสถิติเชิงอางอิง ไดแก f-test และ Multiple Regression ตามลําดับ
4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใช Content analysis ในการวิเคราะห เพือ่ สนับสนุนผลการวิเคราะหขอ มูล
เชิงปริมาณ โดยการจัดระบบและจําแนกประเภทเนื้อหาและกําหนดวิธีแจงนับ เชน ความถี่ เปนตน

ผลการวิจัย/การอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพทั่วไปและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตําบลนํ้าผุดทั้งตําบลเดิมเปนหมูที่ 3 ของตําบลเขาขาว โดยไดแยกตําบลออกมาเปนตําบลนํ้าผุด
เมื่อป 18 ที่มาของชื่อตําบลนํ้าผุดเนื่องจากพื้นที่ในหมูที่ 1 บานทุงไหม บริเวณหลังกุโบ (ที่ฝงศพ) จะมี
นํ้าผุดขึ้นมาจากใตดินตลอดเวลาไมวาสภาพอากาศจะแหงแลงขนาดไหนก็ตาม จึงใชนํ้าผุดที่ตั้งเปนชื่อตําบล
โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสตูล ระยะทางหางจากอําเภอละงู ประมาณ 25 กิโลเมตร
และระยะทางหางจากจังหวัดสตูล ประมาณ 75 กิโลเมตร
พืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปขององคการบริหารสวนตําบลนํา้ ผุด ประกอบดวยภูเขา ปาไม และทีร่ าบ สภาพพืน้ ที่
ลักษณะเปนลูกคลื่นและที่ราบเชิงภูเขาเล็กนอย โดยมีเทือกเขาสูงอยูทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ไดแก
เทือกเขาบรรทัด บริเวณเชิงเขามีการทําสวนยาง สวนผลไม สวนบริเวณที่ราบมีการทํานา และเลี้ยงสัตวบาง
เล็กนอยประชากรทั้งหมดจํานวน 7,183 คน แบงเปน 11 หมูบาน มีสถาบันและองคกรทางศาสนา
(วัด สํานักสงฆ และมัสยิด) จํานวน 12 แหง และโรงเรียน จํานวน 5 แหง
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ประชากรโดยประมาณ 95% ประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก ทําสวนยางพารา สวนผลไม
สวนปาลมนํ้ามัน เลี้ยงสัตว และทํานาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สวนอีกประมาณ 5% ประกอบอาชีพ
เปนขาราชการ คาขาย รับจางและอื่นๆ ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 23,182 บาทตอป
ตําบลนํ้าผุดมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เชน วังสาหวา นํ้าตกวังสายธาร
นํ้าตกวังสายนอย ถํ้าเจ็ดคด ลองแกง ภูเขาเปนนํ้า และนํ้าตกวังสายทอง เปนตน
2. ระดับการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน
การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด
อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง ( X = 2.87, S.D. = 0.88) และเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
ปรากฏวามีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ( X = 3.26,
S.D. = 0.92) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการคนหาประเด็นปญหารวมกัน ( X = 2.92, S.D. = 1.01)
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกัน ( X = 2.80, S.D. = 0.93) และการมีสวนรวมในการวางแผนรวมกัน
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X = 2.71, S.D. = 1.07) ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของนัยนา เดชะ (2556) ไดศึกษา
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
พบวา ความสําคัญในการคนหาประเด็นปญหารวมกัน การรวมวางแผนในการแกไขปญหา และดําเนินการ
แกไขปญหากอใหเกิดโครงการเลม็ดนาอยูไ รมลู ฝอย โดยมีรปู ธรรมของการดําเนินโครงการอันนําไปสูก ารจัดการ
มูลฝอยอยางมีสวนรวมในพื้นที่อยางยั่งยืน และสอดคลองกับงานวิจัยของธนินทรรัฐ รัตนพงศภิญโญ (2559)
ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนและปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนของ
ตลาดนํา้ บางนํา้ ผึง้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา การมีสว นรวมของประชาชนในการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง อยูในระดับปานกลาง ปจจัยสภาพแวดลอมมีความสัมพันธ
ตอการจัดการทองเที่ยวของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งอยูในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เนื่องจากพื้นที่ที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ประกอบดวยพื้นที่ที่ดินเอกชน (โฉนดและ นส.3) และที่ดินภายใตการดูแลของหนวยงานภาครัฐ ไดแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลนํ้าผุด) และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอชุมชนตําบลนํ้าผุดโดยคนในชุมชนเปน
ผูม สี ว นไดสว นเสียโดยตรง เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ งั กลาวเปนเขตบริเวณของชุมชนและชุมชนเปนผูไ ดรบั ผลในทุกดาน
ทั้งในเรื่องของการคนหาประเด็นปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล
และการรับผลประโยชนดังนั้นการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวยังเปนเรื่องใหมของคน
ในชุมชนบางคนทีอ่ าจจะยังไมเขาใจถึงบทบาทของตนเองทัง้ ทางตรงและทางออม เชน 1) การมีสว นรวมโดยตรง
ไดแก การเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมพัฒนาโดยตรงดวยตนเองในลักษณะตางๆ เชน รวมเปนกรรมการบริหาร
การใหขอคิดเห็น การสละแรงงานการใหความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการ 2) การมีสวนรวม
ทางออม ไดแก การมีสวนรวมโดยผานองคกรผูแทนของประชาชน เชน การใหขอคิด หรือขอเสนอแนะ
ผานทางสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะเทศมนตรี เปนตน
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จากการสัมภาษณเชิงลึกกับคนในชุมชนทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถ
สรุปไดวา ปจจุบนั คนในชุมชนเริม่ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาพืน้ ทีช่ มุ ชนใหเปนแหลงทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติมากขึ้น และมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
มากขึ้น สังเกตไดจากการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษตางๆ ของชุมชนอยางตอเนื่อง และการให
ความสําคัญในการประชุมเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ครั้ง และที่สําคัญเด็กและ
เยาวชนไดเริ่มใหความสนใจและรวมกิจกรรมกับชุมชนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
3. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน
3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับการมีสว นรวมในการจัดการสิง่ แวดลอม
เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล พบวา เพศและอาชีพมีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแตกตางกัน
เพศที่แตกตางกัน โดยรวมและดานการคนหาประเด็นปญหารวมกัน การปฏิบัติงานรวมกัน
และการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (p-value = 0.04) ทัง้ นีเ้ พราะวา ประชาชน
เพศหญิงในชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล อาจมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวมากกวาเพศชาย คือ ผูประกอบการธุรกิจตางๆ ในชุมชนตําบลนํ้าผุดมักจะเปน
เพศหญิงจากชุมชนในหมูบานตางๆ จึงอาจคิดวาตนเองตองการมีสวนรวมในการคนหาปญหารวมกัน
ปฏิบัติงานรวมกันและการตัดสินใจมากกวา ขณะที่เพศชายเปนผูสนับสนุนอยูเบื้องหลังการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนสอดคลองกับอังคณา
แซเอี้ยว (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชน
บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ พบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือนระยะเวลาที่อยูอาศัยอยูบนเกาะพีพี
ภูมลิ าํ เนาเดิม และการรับรูข า วสารตางกันจะมีการมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ของประชาชนบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิลาวัณย นาไชยดี (2557) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนั้นจากการทํา Focus group และการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกภาคสวน พบวา เพศหญิงมักจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติมากกวาเพศชาย
อาชีพทีแ่ ตกตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (p-value = 0.00)
ทั้งนี้เพราะวาอาชีพที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน
ตําบลนํ้าผุดเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ทั้ง 6 ดาน คือ การคนหาปญหารวมกัน การวางแผนรวมกัน
การปฏิบัติงานรวมกัน การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผลและการรับผลประโยชน แสดงใหเห็นวา
อาชีพมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ดังนั้น
ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนแตกตางกัน
แสดงใหเห็นวาการทํางานในแตละอาชีพมีผลความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนที่ดีสอดคลองกับงานวิจัยของอังคณา แซเอี้ยว (2555) ขณะเดียวกันจากการทํา Focus group และ
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การสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนเกี่ยวของ พบวา ผูที่มาจากหนวยงานภาครัฐจะมองเรื่องการมีสวนรวมในการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
และมิติของภาพลักษณของชุมชนเปนสําคัญ ขณะที่ผูที่มาจากภาคเอกชนจะมองในมิติการสรางงานและ
รายไดเปนหลัก และสําหรับประชาชนทั่วไปในชุมชนจะมองในเรื่องของปากทองหรือประโยชนที่จะไดรับ
จากการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวมากกวา แตอยางไรก็ตามคนในชุมชนจากทุกภาคสวน ทุกอาชีพ
ตางตระหนักและใหความสําคัญรวมทัง้ ใหความรวมมือในการพัฒนาพืน้ ทีช่ มุ ชนใหเหมาะสมแกการทองเทีย่ ว
3.2 ปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล พบวา
ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด ในประเด็นการคนหาประเด็นปญหารวมกัน การปฏิบัติงานรวมกัน
การตัดสินใจ การติดตามประเมินผล และการรับผลประโยชนรวมกันมีทั้งหมด 2 ดาน คือ ปจจัยทางดาน
วัฒนธรรม (p-value = 0.008) และปจจัยทางสิ่งแวดลอม (p-value = 0.000) เนื่องจากคนในชุมชน
ผูประกอบการและเยาวชนบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ของชุมชนสงผลใหคนในชุมชนไมเห็นความสําคัญในการมีสว นรวมเทาทีค่ วร ดังนัน้ ควรใหความรูแ กประชาชน
และผูประกอบการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมตลอดจนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม
ตลอดกระบวนการเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว และทราบถึงผลเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ควรมีการ
จัดทําปายประชาสัมพันธกําหนดมาตรการระเบียบขอบังคับเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากกิจกรรม
การทองเทีย่ ว ตลอดจนเนนยํา้ การทํางานอยางมีสว นรวมทัง้ กับชุมชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาดา มุกดา (2557) ที่ศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก พบวา ผลจาก
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรม หนวยงานภาครัฐจะตองหาความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรม
อันหลากหลายที่เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา โดยการจัดโครงการกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชวงเทศกาล
เพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วใหเดินทางมาทองเทีย่ ว และดานสิง่ แวดลอม ควรใหความรูแ กประชาชนและผูป ระกอบการ
เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเกี่ยวกับผลเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยปลูกฝงประชาชน
ในทองถิน่ ผูป ระกอบการและเยาวชนใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ของแหลงทองเที่ยว โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธ เอกสาร แผนพับใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
กําหนดมาตรการกฎระเบียบขอบังคับเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากกิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งเนนยํ้า
การทํางานแบบมีสว นรวมทัง้ ชุมชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการชวยกันอนุรกั ษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
และสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัณย นาไชยดี และจินดารัตน สมคะเณย (2557) ไดศึกษาการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลกมลาไสยพบวาคณะกรรมการชุมชน
เขามามีสวนรวมในดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานการบริหารจัดการ
อยูในระดับปานกลางทุกดาน
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จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในดานเศรษฐกิจจะเปนตัวขับเคลื่อน
การมีสวนรวมของคนในชุมชนตอการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติมากกวาดานอื่นๆ
(ดานสังคม วัฒนธรรมธรรม และสิ่งแวดลอม) ทั้งนี้เนื่องจากคนในชุมชนสวนใหญยังใหความสําคัญกับเรื่อง
ปากทองมาเปนลําดับแรก แตอยางไรก็ตามยังมีกลุมคนอีกจํานวนไมนอยที่เริ่มมาใหความสําคัญกับประเด็น
อื่นๆ โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม เพราะเปนที่มาของอาชีพและรายได
3.3 ความผูกพันของชุมชนที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล พบวา
ความผูกพันของชุมชนที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนตําบลนํ้าผุด ในประเด็นการคนหาประเด็นปญหารวมกันการวางแผนรวมกัน
การปฏิบัติงานรวมกัน การตัดสินใจ การติดตามประเมินผล และการรับผลประโยชนรวมกัน มีทั้งหมด
2 ดาน คือ ดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมของชุมชน (p-value = 0.000) และ
ดานความเต็มใจและใชความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานของชุมชน (p-value = 0.000) คนในชุมชน
มีการปรับตัวโดยจะตองมีความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายรวมหรือคานิยมของชุมชน โดยการมีสวนรวม
ตลอดกระบวนการของการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ไดอยางเต็มที่เพื่อสรางรายได ความเขมแข็งแกชุมชน ปกปองรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
ใหคงอยูสืบไปสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาวลี ชูเอน (2555) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการปาชุมชน: กรณีศึกษา ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบวา ปญหาอุปสรรค
ในการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน ไดแก ขาดการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนจาก
หนวยงานภาครัฐและผูนําชุมชนทั้งหนวยงานภาครัฐไมมีนโยบายในการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน
อยางจริงจังสวนขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย คือ ควรมีการสรางจิตสํานึกในการหวงแหนปาชุมชนใหกับ
ประชาชน โดยการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไมวา จะเปนการใหขอ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับปาชุมชน
การดูแลจัดการปาชุมชน การใชประโยชนจากปาชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
เปนไปอยางทั่วถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผูนําชุมชนควรสรางความตระหนักใหประชาชน
ในพื้นที่ทุกคนมีความรูสึกผูกพัน และเกิดความรูสึกในการเปนเจาของปาชุมชนรวมกันไมเพียงแตประชาชน
ทีม่ สี ถานภาพในชุมชนเทานัน้ รวมถึงการประชาสัมพันธใหประชาชนทุกคนไดรบั ทราบขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
กิจกรรม เพื่อกระตุนใหประชาชนรูสึกมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนและเขารวมกิจกรรมการจัดการ
ปาชุมชนใหมากขึ้น
จากการพูดคุยและสัมภาษณกับคนในชุมชนที่มาจากทุกภาคสวน พบวา สวนใหญจะมี
ความรักและผูกพันกับชุมชนและตองการใหชุมชนของตนเองเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอกและนักทองเที่ยว
หลายๆ คําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอชุมชน ผูรวมสนทนาและสัมภาษณจะตอบดวยความรูสึกที่ภาคภูมิใจ
หลายท า นพยายามถ า ยทอดความงดงามของชุ ม ชนที่ ชุ ม ชนอื่ น ไม มี เช น วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ รวมถึงจุดขายตางๆ ของชุมชน เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็น
ถึงความผูกพันกับชุมชนของคนในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อน
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ภาครัฐจะตองสรางความชัดเจนในเรื่องพื้นที่สําหรับพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวโดยเร็ว โดยเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าผุดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเนื่องจากกระทบตอ
การลงทุนของภาคเอกชนโดยตรง โดยเฉพาะภาคธุรกิจการทองเที่ยว โดยดําเนินการกับผูที่กระทําผิดในเรื่อง
การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนอยางเขมงวด ขณะเดียวกันจําเปนตองกําหนดแนวทางและขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน รวมทั้งตองเรงสรางความเขาใจแกผูประกอบการ
ประชาชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยว
2. ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูใหบริการดานการทองเที่ยว รานคา และธุรกิจชุมชน รวมทั้งประชาชน
ในพื้นที่จําเปนตองมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทองเที่ยว และรวมกันอนุรักษปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ โดยรวมกันดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยวอยางเปนขั้นตอนตั้งแตการเก็บขอมูล การวางแผน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบกําหนด
กฎระเบียบขอบังคับในแหลงทองเที่ยว ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกระยะ เพื่อลดผลกระทบ
ดานลบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ตลอดจนการประชาสัมพันธใหขอมูลที่มีความถูกตองชัดเจน และเปนไป
ในทิศทางเดียวกันแกนักทองเที่ยว เพื่อปองกันไมใหนักทองเที่ยวเกิดการเขาใจผิด
3. ผูรับบริการดานการทองเที่ยว หรือนักทองเที่ยวควรปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของแหลงทองเที่ยวในแตละแหง รวมไปถึงควรเคารพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนทองถิ่น
เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวใหดํารงอยางยั่งยืนและสืบทอดเปนมรดกที่มีคุณคา
ตออนุชนรุนหลังขณะเดียวกันยังสามารถมีสวนในการชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน
ใหเปนที่รูสึกตอไปผานชองทาง Social media ตางๆ เชน Facebook และ Line เปนตน
4. จากการลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ เก็บขอมูลเชิงลึก คณะผูว จิ ยั ไดพบเจอชนเผาซาไกโดยบังเอิญและสอบถาม
วิถีชีวิตความเปนอยูจากคนในทองถิ่น พบวา กลุมชนเผาดังกลาวมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่ไมสงผลกระทบ
ตอชุมชน เชน หลังจากที่ชนเผาซาไกเก็บของปามาบริโภค จะมีการปลูกกลับไปทดแทน เพื่อที่จะกลับมา
ใชใหมในภายหนา ซึ่งถือเปนการคืนความสมบูรณกลับสูธรรมชาติ ชนเผาซาไกเปนชนเผาที่เกาแกของโลก
เผาหนึ่งและมีวิถีชีวิตแบบโบราณซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ดังนั้นหากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนรวมกันอนุรักษและใหการชวยเหลือชนเผาดังกลาว นอกจากนั้นทางคณะผูวิจัยเห็นควร
สงเสริมใหชนเผาซาไกไดเขามามีสวนรวม ในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของ
ชุมชน เนื่องจากชนเผาซาไกถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยตรง
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ที่ใหโอกาสและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยรวมกับชุมชน และอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอด
ระยะเวลาของการทํางานวิจัย อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงคุณคาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ขอขอบคุณ
ทุกภาคสวนที่มีสวนชวยเหลือและสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามขั้นตอน
และกระบวนการที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในชุมชนตําบลนํ้าผุดที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน
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