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ในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจั ด การ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย
จั งหวัดบุ รี รั มย์ โดยจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
แนวทางการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิ จัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน จ านวน 399 ราย ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.916 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ จานวน 30 คน ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บุคลากร ผู้นาชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และประชาชน
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และนักวิชาการ ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนใน
พื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มากที่สุดได้แก่ด้านการดาเนินการและการปฏิบัติการ ( X =
3.46, SD = 0.98) น้อยที่สุดได้แก่ด้านการติดตามและประเมินผล ( X = 3.12, SD = 0.84)
2) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า เพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ปัญหา อุปสรรค ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
ขาดการประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ และการดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ รัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสานึก สร้าง
ความตระหนั ก และช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ผู้ น าต้ อ งใส่ ใ จ ควรชี้ แ จงผลการ
ดาเนินการให้ประชาชนทราบ และมีส่วนร่วม ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
คาสาคัญ (Keywords) : การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การท่องเที่ยว, อาเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์

Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to study public participation in
local tourism management in Prakhonchai District, Buriram Province; 2) to compare the
opinions of the people towards the participation of people in local tourism management
in Prakhonchai District, Buriram Province classified by personal factors; 3) to study the
problems, obstacles, and suggestions for public participation in local tourism
management in Prakhonchai District, Buriram Province. This was mixed research between
quantitative research and qualitative research. Research tools for quantitative research
were consisted of questionnaire developed by the researcher to study public
participation in local tourism management in Prakhonchai District, Buriram Province.
There were 399 samples. Multistage sampling method was used. A reliability of
quantitative questionnaire equal to 0.916. While the qualitative research has been using
interview methods with key informants; the interviews were conducted with 30
informants using purposive sampling method. The informants were specified by
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executives, personnel, community leaders, representatives, professional groups and
people and academics.
The results of this research were revealed as follows:
1) public participation in local tourism management in in Prakhonchai District,
Buriram Province in aspect of operations (= 3.46, SD = 0.98); the monitoring and
evaluation was at the lowest level (= 3.12, SD = 0.84).
2) Comparison of public opinion on public participation in local tourism
management in Prakhonchai District, Buriram Province classified by personal factors; it
was found that overall different genders was not different. People with different age,
status educational, occupations, and different incomes in general that had different
opinions with the statistically significance were at the 0.05 level
3) Problems and obstacles of public participation in local tourism management
in in Prakhonchai District, Buriram Province it was found that the most found were the
lack of sufficient budget from the government to support, lack of continuous publicity,
lack understanding in local tourism management lacked the maintenance of tourist
attractions causing deterioration.
Suggestions ; the state with sufficient budget allocation; continuous public
relations, cultivated awareness, raising awareness in the community to have loving and
helping to maintain local tourist attractions was required. Community leaders must pay
attention and the operation, should be explained to the public. There were activities for
people to participate and receive benefits from local tourism management respectively.
Keywords : Participation, People, The Tourism, Prakhon Chai District, Buri Ram
Province

บทนา (Introduction)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลกที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศโดยเป็ น อุ ตสาหกรรมที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตาม
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อรักษา
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และพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศจากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในตลาดโลก มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมหนึ่ งของมนุ ษย์ ซึ่ งส่วนมากเป็ นการเดินทางเพื่อกิจธุระ เพื่อการค้า การราชการ และการ
เดินทางเพื่อพบปะสังสรรค์ซึ่งผู้เดินทางจะได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ต่างจากท้องถิ่นของตนเอง
การท่องเที่ยวจั ดเป็ นจั ดเป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่ส่ งผลกระทบทางบวกอย่างเห็ นได้ชัดต่อระบบ
เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ทาให้ เกิดการจ้ างงานและการกระจายรายได้ การท่องเที่ ยวเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชน เป็นปัจจัยพื้นฐานทางสังคมทางสังคมของท้องถิ่นที่มี
ผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีผลต่อการนาความเจริญไปสู่ภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดสร้างระบบบริการพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Department of Tourism, 2556 : 1-2)
การจั ดการท่ องเที่ ยวในแต่ ละท้ องที่ มั กประสบปั ญหาที่ สวนทางกั นระหว่ างการอนุ รั กษ์
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมกับการพัฒนาอยู่เสมอความเป็นจริงแล้วการท่องเที่ยวต้องพึ่งพา
การอนุรักษ์เสมือนหนึ่งทรัพยากรที่มีค่าต่อการท่องเที่ยว ในทางตรงกันข้ามการท่องเที่ยวสามารถเป็น
เครื่องมือที่มีประสิ ทธิภาพในการอนุรั กษ์ ทั้งทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหากการ
ท่ อ งเที่ ย วนั้ น อยู่ ภ ายใต้ ก ารจั ดการและส านึ ก ที่ ดี (Thailand Institute of Scientific and
Technological Research, 1997 : 1-2) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบในทุก
ๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุก ๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน จึงต้องช่วยกันเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของชุ มชนการมีส่ วนร่ วมของประชาชน ถือเป็นหลั กสากลที่ เป็ น
อารยประเทศให้ความสาคัญเป็นรากฐานและวิถีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
การดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดตั้งกลุ่มบริการต่าง ๆ
คณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานการท่องเที่ยวในหมู่บ้านได้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามถึงแม้ชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่ าง
ต่อเนื่องแต่ไม่พบการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่ างยิ่งต่อการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่กระบวนการท่องเที่ยวชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และกระแส
การท่องเที่ยวของชุมชนและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและจะนาไปสู่ความยั่งยืนใน
ปัจจุบันและในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรได้แก่ ประชาชนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์จานวน 182 แห่ง
จานวน 137,483 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์จานวน 399คน
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) และ
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อให้ได้จานวนตัวอย่าง
มากน้อยตามสัดส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ที่นัยสาคัญ .05
1.3 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้นาชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ประชาชน
และนักวิชาการ ที่อยู่ในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 30 คน
ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับซึ่งสร้าง
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 จัดทาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 เตรียมแบบสอบถามให้มีจานวนเพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
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3.3 นาแบบสอบถามไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยลงไปเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ ข้ อมูลส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่ างใช้สถิติ เชิ งพรรณนา(Descriptive
Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา
4.3 วิเคราะห์ผลของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยจาแนกตามปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่า t (t-test one samples) ค่า F (One - Way Anova) และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบ
ตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้ นที่
อาเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวม และรายด้าน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมรายด้าน
(n=399)
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
(𝐗̅)
(S.D.)
ความหมาย
ด้านการเสนอความคิดการวางแผน และการตัดสินใจ
3.38
1.04
ปานกลาง
ด้านการดาเนินการและการปฏิบัติการ
3.46
0.96
ปานกลาง
ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์
3.24
0.96
ปานกลาง
ด้านการติดตามและประเมินผล
3.12
0.84
ปานกลาง
รวม
3.30
0.83
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ด้านการดาเนินการและการ
ปฏิบัติการ มากที่สุด ( X= 3.46, SD = 0.98 ) รองลงมาได้แก่ด้านการเสนอความคิดการวางแผนและ
การตัดสินใจ ( X= 3.38, SD = 1.04) ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ อาเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการติดตามและประเมินผล ( X=
3.12, SD = 0.84)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวม โดยจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสนอความคิดการวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการดาเนินการ
และการปฏิบั ติ การ ด้านการรับและแบ่ งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล มา
คานวณหาค่าสถิติ เอฟ(F-test) เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ปรากฏผลดังนี้
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีเพศต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้ นที่ อ าเภอประโคนชั ย จั งหวั ดบุ รี รั มย์ โดยรวม พบว่ า โดยรวมประชาชนที่ มี อายุ ต่ างกั นมี
สถานภาพต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกัน และที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดการท่ องเที่ยวชุ มชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชั ย
จั งหวัดบุ รี รั มย์ อยู่ ในระดับปานกลาง ( X= 3.30, SD = 0.84) โดยมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการ
จั ดการท่ องเที่ ยวชุ มชนในพื้ นที่ อ าเภอประโคนชั ย จั งหวั ดบุ รี รั มย์ ด้ านการด าเนิ นการและการ
ปฏิบัติการ มากที่สุด ( X= 3.46, SD = 0.96) และมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว
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ชุมชนในพื้นที่ อาเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการติดตามและประเมินผล น้อยที่สุด ( X=
3.12, SD = 0.84) อาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐติดตามความก้าวหน้า การ
ดาเนินงานของโครงการ การดูแลการใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน และไม่ได้
ติดตามกิจกรรม/โครงการและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการท่องเที่ยวชองชุมชน
รวมทั้ง ไม่มีส่วนร่วมในเสนอความคิดการวางแผน และการตัดสินใจน้อย หน่วยงานของรัฐไม่ใช่หน้าที่
ของประชาชนในชุมชนที่ต้องเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความก้าวหน้าในการจัดการท่องเที่ยว
นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Songthip (2014 : 126) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้าวัดตะเคียน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่าภาพรวม
การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทั้ง 4 ด้านนั้น ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
เป็นด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ แต่ในด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและด้านการประเมินผลนั้นระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยทั้งนี้การที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอาจเกิดจากความคิดของประชาชนที่คิดว่าในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทางประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ในการดาเนินการ เป็น
หน้าที่ของภาครัฐร่วมกันตัดสินใจและประเมินผลและสอดคล้องกับ Pinthong (1982 : 62) ได้แบ่ง
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีเพศต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวม พบว่า โดยรวมประชาชนที่มี อายุต่างกัน
มีสถานภาพต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกัน และที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ Chaengpho (2011 : 226) ได้วิจัย เรื่องการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาด 100 ปี สามชุก
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ตาบลสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรเพศด้านร่วมดาเนินการ
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านร่วมตัดสินใจ เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง ด้านร่วมรับผลประโยชน์โดย
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย และด้านร่วมติดตามและประเมินผลโดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
เพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตามอายุพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน คือ
ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมดาเนินการ ด้านร่วมติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ .05 ส่ วนด้ านรั บ ผลประโยชน์ ไม่ แตกต่ างกั น เมื่ อจ าแนกตามอาชี พ ระดั บการศึ ก ษา
ระยะเวลาในการมีส่วนร่วม และตามระยะทางพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3. ปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
อย่างเพียงพอ ขาดการประชาสั มพันธ์อย่ างต่อเนื่อง คนในชุมชนยังขาดความเข้าใจในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนไม่ได้ติดตามผลการจัดการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ Phutthicharoen (2011 :
83) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจั ดการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัญหาอุปสรรค การ
บริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโรง ภาพรวมของการบริ หารจั ดการท่ องเที่ ยวชุมชนรัฐบาลมีนโยบายในการบริ หารจั ดการ
ท่องเที่ยวแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่องหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เข้ามาช่วยกากับดูแล ทั้งในเรื่องของการให้
ความรู้ การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชน มีการดาเนินการที่ล่าช้า ขาดการประชาสัมพันธ์
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องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Body of Knowledge)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
-ร่วมโครงการกิจกรรม
-บริจาคเงินหรือสิ่งของ
-พัฒนาการบริการการจัดการ
-เป็นคณะกรรมการ
-ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
-ดูแลรักษาชุมชน

-ได้รับประโยชน์
-ได้ใช้บริการ
-ได้รับรายได้ขายสินค้า
-ได้รับผลประโยชน์จากเงิน
ช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน

-ศึกษา สารวจข้อมูล วิเคราะห์
สภาพปัญหา
-ประชุมแสดงความคิดเห็น
-เสนอโครงการ/ กิจกรรม
-ลงมติการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
อุปสรรค ปัญหา 4 M ได้แก่
1. เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ประชาชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
2. งบประมาณที่ได้การสนับสนุน จัดสรรจากภาครัฐ
3. วัสดุ สื่อประชาสัมพันธ์
4. การบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผล

-ดูแลการใช้จา่ ยกิจกรรม/
โครงการ
-ติดตามความก้าวหน้า
-ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย
-ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลความก้าวหน้า
-ปรับปรุงแก้ไขการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวชองชุมชน

ข้อเสนอแนะการแก้ปญ
ั หา และอุปสรรค จาก 4 M ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วม
2. รัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยว
3. ควรจัดหาสื่อวัสดุ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมากขึ้น
4. การบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผลทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านการเสนอความคิดการวางแผน และการตัดสินใจ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง
ๆ ทุกภาคส่วนควรมีโอกาสศึกษา สารวจข้อมูล วิเคราะห์ส ภาพปัญหาของชุมชนควรมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะในที่ประชุม ร่วมลงมติ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน
1.2 ด้านการดาเนินการและการปฏิบัติการ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทุกภาค
ส่วนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีมาตรการในการดูแลรักษาชุมชน เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เสนอ
ความคิดการวางแผน และการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการการท่องเที่ยว
ให้มีความรู้ทักษะและมาตรฐานการบริการและการจัดการ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน
1.3 ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
ควรมีโอกาสได้ใช้บริการหรือกิจกรรม โครงการของชุมชนและ ได้รับผลประโยชน์จากเงินช่วยเหลือใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ได้รับรายได้จากกิจกรรม โครงการของชุมชน
1.4 ด้านการติดตามและประเมินผล ภาครัฐควรติดตามความก้าวหน้า ผลการดาเนินงาน
ของโครงการ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่าย
ในกิจกรรม โครงการสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ประชาชน
เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความก้าวหน้าในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
1.5 ด้านการเปรียบเทียบ การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในรูปแบบของ
ชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ เป็นอีกวิธีการที่มีความสาคัญในการพัฒนาระบบการทางาน
ของชุมชนท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน จากการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
1.6 ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจั ดการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัญหาด้านขาดงบประมาณจาก
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างเพียงพอ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กรต่าง ๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ควรนาปัญหาดังกล่าวไปเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม อาทิเช่น กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณ
ด้ านการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง หรื อฟื้ น ฟู แหล่ ง ท่ องเที่ ยวให้ มี ความพร้ อ มตลอดเวลาในการบริ ก าร
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นักท่องเที่ยว , ท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล ประสานงาน วางแผนการดาเนินการร่วมกับคนใน
ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ ยว เพื่อจะได้รับทราบความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป
2.2 ควรท าการวิ จั ย การมี ส่ วนร่ ว มของนั กท่ องเที่ ยวในการเข้ ามาท่ องเที่ ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน และกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อจะได้รับทราบมุมมองที่หลากหลายครบทุกด้าน จะได้นา
ข้อมูลไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ครบทุกด้าน
2.3 ควรทาการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อจะได้นา
ข้อมูลไปพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้พัฒนาสู่ระดับสากลและมีความยั่งยืนต่อไป
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