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บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผู้นาชุมชนในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) บทบาทของผู้นาของชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3) นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) แนวทาง การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีวิทยาแบบการสร้างทฤษฎีฐานราก ซึ่งเป็นวิธี วิทยาหนึ่งของกระบวนทัศน์ทางเลือก เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ ผู้นาชุมชน ชาวบ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจานวน 35 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้นาชุมชนในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม ได้แก่ ผู้ช่วย
ดูแลทุกข์สุขในแนวทางที่ถูกต้อง ผู้ที่มีความน่าเชื่อมั่นในประชาชนและต้องการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ผู้ที่พร้อมที่จะ
รับฟังเหตุผลและให้คาปรึกษา และผู้ที่ให้ความสาคัญต่อปัญหาของชุมชน 2) บทบาทของผู้นาของชาวบ้านในการสร้าง
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ บทบาทการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของ
ประชาชนหรือชาวบ้าน บทบาทความคิดริเริ่มของชุมชน บทบาทเป็นตัวแทนการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน
และบทบาทจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มในชุมชน 2.1) คุณลักษณะของชาวบ้าน ได้แก่ ร่วมศึกษาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมริเริ่มค้นคว้าและสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนชน ร่วมตัดสินใจในการ
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ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีด
ความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 3) นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ 3.1) .
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นร่วมกัน 3.2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน 3.3) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 3.4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.5) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน 3.6)
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.7) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 3.8) การมีส่วนร่วมใน
การสละทรัพยากร 3.9) การมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึก 3.10)การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้ยั่งยืนใน
อนาคต 3.11) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดของคนรุ่นใหม่ ) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชน ได้แก่ ระยะการฟื้นฟู ระยะการลงมือปฏิบัติ และระยะการนาไปสู่ความยั่งยืน
ค้าส้าคัญ : นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Abstract

This research is qualitative research. The objective is to 1) feature of community leaders
to create innovative, engaging way to sustainable tourism, 2) the characteristics of people in
innovative ways to engage the community to Sustainable Tourism 3) innovative social engagement
towards sustainable tourism 4) Guidelines for Sustainable Tourism Development of Ban Tam Suea
Community, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province.
The results of the research were as follows: 1) The characteristics of community leaders
in creating innovation, social participation, including assistants to take care of suffering in the right
way People who have confidence in the people and want to improve themselves always Those
who are ready to listen to reason and give advice And those who give importance to the problems
of the community Community initiative role The role is to represent the cooperation between the
government and the public. And the role of the group and community development group 2.1)
The characteristics of the villagers include studying the problems and causes of the problems.
Participate in initiating research and creating development models to solve and reduce the
problems of the community. Participate in the use of limited resources to benefit the public. And
joint investment in community project activities according to their own capabilities and agencies 3)
Social participation in sustainable tourism, including 3.1) Participation in finding problems and
issues together 3.2) Participation in joint planning 3.3) Participation in joint operations 3.4)
Participation in decision-making 3.5) Participation in joint assessment follow-up 3.6) Having
Significant numbers of beneficiaries 3.7) Engaging in activities CSR 3.8) Participation in resource
investing 3.9) Participation in the creation of consciousness. 3.10) Participation in the development
of sustainable projects in the future 3.11) Participation in enhancing the ideas of the new
158

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 3 May – June 2019

generation) Sustainable tourism development methods of the community include the
rehabilitation period Practice period And lead to sustainability.
Keywords: Innovation of Social Engagement, Sustainable Tourism
บทน้า

นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ
และยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และนารายได้เข้าสู่ ประเทศ รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มีหลายรูปแบบ ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการวางแผนการยกระดับการท่องเที่ยว
โดยชุมชนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนและได้ให้ความเห็นชอบประเด็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย, 2561)
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมมานาเสนอสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็น
แนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ไม่เคยมีมาก่อนมาปรับใช้หรือดัดแปลงหรือพัฒนาจากของเดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (พีระยุทธ อาจอานวย, 2557) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1) นวัตกรรมด้าน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product innovation) 2) นวัต กรรมด้ า นการบริการ (Service innovation) 3) นวั ต กรรมด้ า น
กระบวนการผลิต (Business process innovation) 4) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business model innovation) อย่างไรก็
ตามความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและชุมชนทีเ่ ข้มแข็งจะสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน การใช้นวัตกรรม มี
กิจกรรมและการจัดการร่วมกันของชุมชนคนภายในพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็นประจา มีการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและ
ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละองค์กรเป็นโอกาสที่จานาพาไปสู่ความสาเร็จใหม่ๆในอนาคต
(สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2558)
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะเป็นการให้โอกาสคนในชุมชน
ได้ มี โ อกาสร่ว มกาหนดทิ ศทางการพั ฒ นาของชุ ม ชนตามสภาพปั ญ หา ความต้ องการที่ แท้ จ ริง ของชุ ม ชนรวมทั้ ง
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ยังเป็นการใช้ศักยภาพของชุมชนในการเกื้อหนุนให้เกิดการบูรณาการ
การมีส่วนร่วมในหลายๆด้านอาทิด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ อาจเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาสร้างสมดุลของการพัฒนาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความ
ยั่งยืนการพัฒนาต่อไป (พจนารถ อินทรมานนท์, 2556)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่แหล่ง
ชุมชนให้ความสาคัญกับเรื่องสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่คานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อม เคารพความ
เป็นชุมชนและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมหรือการถดถอยทางทรัพยากรธรรมชาติที่แต่ละ
ชุมชนมีโดยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่ างรวดเร็วโดยรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวนั้นยังสามารถทาให้เกิดปัญ หาร่วมกันได้ไม่ว่า จะเป็นการคลาดเคลื่อนทางสังคม การสูญเสียมรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อการพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจและการทาลายระบบนิเวศซึ่งรวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกหรือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Rob Gilbert, 2560)
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จังหวัดเพชรบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร เศรษฐกิจ
หลักของจังหวัดเพชรบุรีจึงมีสภาพทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ พร้อมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญและมีชื่อเสียงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในธุรกิจหลายธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแม่น้าเพชรบุรีจากความสมบูรณ์ของพื้นที่ชาวบ้านจึง
ทาอาชีพเป็นเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ผักผลไม้นานาชนิดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ มีโคร งการ
ธนาคารต้นไม้เป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ยังมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนรวมทั้งกิจกรรม
ตลอดการท่องเที่ยว (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี, 2560)
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ทาวิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการนานวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. คุณลักษณะของผู้นาชุมชนในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. บทบาทของผู้นาของชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
4. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้า นเนื้อหา โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ งานวิจัย และเอกสารต่างๆ
2. ขอบเขตด้านข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่เพื่อ
สังเกต สารวจด้วยตนเอง และใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
3. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ก าหนดพื้ น ที่ คื อ ชุ ม ชนบ้ า นถ้ าเสื อ ต าบลแก่ ง กระจาน อ าเภอแก่ ง กระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม 2561
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1. จะต้องดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลายาวนานจนถึงชั่ว
ลูกชั่วหลานมิใช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น
2. ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ เปิดโอกาสให้
ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการจัดการและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
4. มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงาน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการวางแผนงานการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนออกไปในหมู่ประชาชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
ฯ เล่ม 27 เรื่องที่ 3 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,2560)
แนวคิดนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม”
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2560) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดคุณค่า
ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามกาลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การดาเนิน
กิจ กรรม การติ ด ตามตรวจสอบ และการประเมิน ผลร่วมกัน น าผลที่ไ ด้ ม าปรับ ปรุงแก้ไ ขพั ฒ นางานในกลุ่ ม ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น
สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่ว ม
วางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมิน ผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
จะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน
เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่ว มในกิ จ กรรม ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางตรงหรื อทางอ้อ ม ในลั กษณะของการร่ ว มรั บ รู้ ร่ ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ
ร่วมติดตามผล
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วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้วิธีวิทยาการทฤษฏีฐานรากที่
ประกอบไปด้วย 1) ผู้วิจัยจะต้องมีความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการที่จะคิดและศึกษาข้อมูลใน
ลักษณะที่จะนาไปสู่การสร้างมโนทัศน์และทฤษฎี 2) ผู้วิจัยจะต้องทางานใกล้ชิดกับกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 3)
กระบวนการสร้างทฤษฎีฐานรากเน้นการเข้าถึงข้อมูล 4) การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากถือว่ามโนทัศน์ สมมติฐาน
และกรอบแนวคิด สาหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาจะต้องมาจากข้อมูลโดยตรง 5) ทฤษฎีที่ได้มาด้วยวิธีวิจัยแบบ
ทฤษฎี ฐ านรากถือ ว่ า เป็ น ทฤษฎีที่ นั ก วิ จั ย สร้า งขึ้ น มาจากข้ อมู ล โดยตรง และเป็ น ทฤษฎี ที่ มุ่ ง หาคาอธิ บ ายให้แ ก่
ปรากฏการณ์ที่นักวิจัยเลือกมาศึกษาเป็นหลัก (พิทักษ์ศิริวงศ์, 2547 : 14 ; กัญญา โพธิวัฒน์ และคณะ. 2548) เพื่อ
ศึกษาการใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้าเสือ
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวิธีการและขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. พืนที่ที่ใช้ศึกษาข้อมูล วิจัยนี้ศึกษาพื้นที่ในชุมชนบ้านถ้าเสือ เลขที่ 1120 หมู่ 3 ตาบลแก่งกระจาน
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจานวนโฮมสเตย์ชุมชนบ้านถ้าเสือจานวนทั้งหมด 8 หลังด้วยกัน ได้แก่ บ้าน
นางวรรณา อินมี , บ้านนางสุวรรณา เต็มคอน , บ้านนางสัมฤทธิ์ สั่งพวง , บ้านบอมเเบม , บ้านนวรัตน์ อินมี , บ้าน
นางพะเยา เพิ่มเจริญ ,บ้านนายสิริวัฒน์ กุลวัฒน์ , บ้านนายบุญเลิศ เต็มคอน
2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้วิจั ยเลือกให้ข้อมูล
หลักตามวิธีการ การเลือกโดยยึดจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลัก โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต้องมีลักษณะเป็นผู้ที่ให้ความรู้
หรือให้ข้อมูลได้มากที่สุด การวิจัยครั้งนี้แบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่มหลัก (สุภางค์ จันทวานิช , 2555) จานวน
35 คน ได้แก่ ผู้นาองค์กร หรือ ประธานชุมชน สมาชิกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโฮมสเตย์ชุมชนบ้านถ้าเสือทั้งหมด 8 หลัง
3. เครื่องมือในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ
สาคัญเพื่อช่วยให้การเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบไปด้วย ตัวผู้วิจั ย กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล สมุดบันทึก เครื่องอัดเสียง และแนวคาถามในการสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช ,2555)
3.3.1 ผู้วิจัยนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการเก็บข้อมูล เตรียมตัวในการเก็บข้อมูลโดย
ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกคาถามในการสัมภาษณ์ การทดลองสัมภาษณ์ การใช้เครื่องมือใน
การสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.2 สมุดบันทึก คือ สมุดและปากกาสาหรับจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยในสมุดจดจะต้อง
มีชื่อผู้ให้ข้อมูล สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งการติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
3.3.3 กล้ อ งถ่ า ยภาพดิ จิ ต อล เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและนารูปภาพมาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบร่วมกับการสัมภาษณ์
3.3.4 เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกข้อมูลเสียงสัมภาษณ์อย่างละเอียดของผู้ให้ข้อมูล โดยการนาเอา
เสียงที่ได้ถอดออกจากเทปมาอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร
3.3.5 แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวคาถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเป็นแนวคาถาม
ปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยกาหนดแนวทางในการตั้งคาถามจากวัตถุประสงค์ที่ได้ศึกษามาประกอบแนวคาถาม
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือ การได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้ มาจากแนวคาถามที่ได้ศึกษาและรวบรวมความเป็นมาของชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมทางสังคม และได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเก็บข้อมูลวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 30 ท่าน
4.2 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ คือ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาในอดีตซึ่งได้รวบรวมจากการ
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสาร หนังสือ บทความ ผลงานวิจัยและรายงานวิชาการการห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมทั้งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์
5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า ในการตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล กล่ า วถึ ง
ความสาคัญของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ปราศจากความลาเอียง การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบสามเส้า มีวิธีการตรวจสอบ (สุภางค์ จันทวานิช, 2555) คือ
5.1 การตรวจสอบข้อมูลด้านข้อมูล คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้น ถูกต้องหรือไม่ วิธีการ
ตรวจสอบ คือ ตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลหลายทาง
5.2 การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล การใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลนั้น ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.3 กาตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากกลุ่มวิจัยมีมากกว่า 2 คนจึงได้มีการ
อ่านทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดโดยการอ่านซ้าหลายรอบ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนาข้อมูลที่ได้ เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์โ ดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการจาแนกและจัดระบบ
ข้อมูลเป็นการนาข้อมูลที่ได้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาวิเ คราะห์หาข้อสรุป
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดรหัสข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลหรือข้อสรุปชั่วคราว และขั้นตอนที่ 4 การสร้างบทสรุป (สุภางค์ จันทวานิช, 2555)
7. การน้าเสนอผลการวิเคราะห์
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัยให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สะท้อน
ข้อ เท็ จ จริ ง ผู้ วิ จั ย ต้ อ งมี ค วามสามารถทางด้ า นภาษา ในการใช้ เ รี ย บเรี ย งถ้ อ ยค าและมี เ ทคนิ คการน าเสนอที่ ดี
ชวนติดตาม และเพื่อเป็นแนวทางในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 2555)
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ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของผู้น้าในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
ถ้าเสือ ต้าบลแก่งกระจาน อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1.1 ลักษณะกลุ่มผู้น้า
1.1.1 ผู้นาที่เป็นทางการ และผู้นาอย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มผู้นามีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอย่างเป็น
ทางการในโครงการธนาคารต้น ไม้ เพื่อให้ส ามารถท างานได้อย่า งเป็ นระบบและมีผู้รับผิ ดชอบในงานแต่ ละด้า น
ก่อนการทางานจะต้องมีการประชุม วางแผน เสร็จสิ้นกิจกรรมก็ต้องมาสรุปวิเคราะห์ปัญหาในการทางาน เพื่อนามา
แก้ไขในครั้งต่อไป โดยการประชุมอย่างเป็นทางการนั้นจะมีประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเข้าร่วมการ
ประชุมด้วย
1.1.2 ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ในการทางานความเป็นกันเองจะอยู่ในความเป็นทางการเสนอและด้วย
กลุ่มผู้นาเป็นสมาชิกในชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงทาให้การทางาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกันและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงหาข้อ
ยุติเพื่อให้เกิดมติในการทางานต่อไป
2.2 ลักษณะผู้นา สามารถจาแนกลักษณะผู้นาตามแนวคิดลักษณะผู้นา ได้ 5 ลักษณะดังนี้
2.2.1 ผู้ช่วยดูแลทุกข์สุขแทนผู้อื่นในแนวทางที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม กลุ่มผู้นาได้เข้ามามี
บทบาทช่วยเหลือชุมชนของตน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมความรู้
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อดึงดูดในชาวบ้านมาทาปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเบญจคุณในการทาการเกษตร เพื่อลดต้นทุนใน
การผลิตและปลอดภัยจากสารเคมีรวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเข้ารวมโครงการธนาคารต้นไม้ สามารถใช้เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ กิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ได้แก่การ
ให้ความรู้เรื่องแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถใช้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับหม้อต้มไอน้าเป็นวัตถุดิบที่แปรรูปมาจากต้นไม้
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ การให้เยาวชนในชุมชนเป็นมัคคุเทศน์น้อยในการดา เนิน
กิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้เยาวชนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถสร้างรายได้อีกด้วย กลุ่มผู้นาเป็นทั้ง
ผู้ริเริ่มและเป็นทั้งผู้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน โดยกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้นาได้
ศึกษาเรียนรู้และนามาเผยแพร่ โดยการปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด
2.2.2 ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวประชาชนและต้องการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังจะต้องเชื่อมั่นใน
ตัวของบุคคลในชุมชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม เพราะทุกคนมีความสามารถเพียงแต่โอกาสในการแสดงออกเท่านั้น
2.2.3 ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังเหตุและปรึกษากับผู้อื่นในปัญหาสาคัญของท้องถิ่น ในการทางานกลุ่มผู้นา
ต้องเรียนรู้ พัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอและการเรียนรู้นั้นก็จะต้ องเป็นผู้เรียนรู้ที่ดีจากผู้อื่น เพราะในบาง
ทักษะต้องยอมรับว่าผู้อื่นชานาญกว่า กลุ่มผู้นาก็ต้องนามาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นกลุ่ม
ผู้นายังต้องเป็นผู้รับฟังเหตุผลและความคิดจากผู้อื่นด้วย
2.2.4 ผู้ที่มีความตั้งใจในการทางานเพื่อส่วนรวม การทางานเพื่อส่วนรวมนั้นไม่มีสิ่งตอบแทนผู้ที่จะ
ทางานเพื่อส่วนร่วมได้จะต้องมีความเสียสละและมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง จะต้อง
อาศัยผู้ที่มีความเสียสละและอดทนในการทางาน
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2.2.5 เป็นมิตรที่ดีของชนทุกชั้น กลุ่มผู้นาเป็นสมาชิกในชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ย่อมมีความผูกมิตรกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี การรับฟังความคิดเห็น อ่อนน้อมถ่อมต้น
จะทาให้เป็นที่รักของชาวบ้าน และช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นาของชุมชน
2. บทบาทของกลุ่มผู้น้าในการพัฒนาชุมชน
2.1 บทบาทการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของประชาชนหรือชาวบ้าน โครงการหรือกิจกรรมจะ
ประสบความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการทาความ
สะอาดภายในโครงการ รวมไปถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของชุมชน อาทิ ขนมทองม้วน กิจกรรม
ล่องเรือแม่น้าเพชรบุรี เป็นต้น
2.2 บทบาทความคิดริเริ่มของชุมชน กลุ่มผู้นาเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่อมทราบถึงความต้องการของคน
ในชุมชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการจัดลาดับปัญหาของชาวบ้านในชุมชน และใช้ความคิดริเริ่มให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน
2.3 บทบาทเป็นตัวแทนการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชน การพัฒนาชุมชนจะเกิด
ความสาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการสนับสนุนของภาครัฐ อาจร่วมถึงการสนับสนุนทางภาคเอกชนด้วย
2.4 บทบาทจั ดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มในชุมชน โดยกลุ่มผู้นาได้เข้าร่วมอบรมโครงการธนาคารต้นไม้
เพื่อได้นาความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนต่อไป ดังตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ ความว่า
2.5 บทบาทการสรรหาและพัฒนาผู้นาชุมชน บทบาทที่สาคัญคือ พัฒนาตนเองและทาตนเป็นแบบอย่าง
ให้กับคนในชุมชนโดยในการพัฒนาตนเองกลุ่มผู้นาจะได้รับความรู้ที่อบรมนามาประยุกต์และปรับใช้กับกิจกรรม
รวมถึง สรรหาผู้ที่มีความสามารถและพร้อมเสีย สละการทางานเพื่ อสังคมเข้ามาร่วมกิจกรรม ดังตั วอย่างจากบท
สัมภาษณ์ ความว่า
2.6 บทบาทการวางแผนและวางโครงการ เป็นสิ่งสาคัญในการทางานกลุ่มของกลุ่มผู้นาใช้ปฏิบัติในการ
ทางาน เริ่มตั้งแต่ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ สรุปและประเมินผล
3. คุณลักษณะของชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาคุณลักษณะของชาวบ้านกั บการมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรม ได้แบ่งขั้นตอนลักษณะของ
การมีส่วนร่วมออกเป็น 8 ลักษณะดังนี้
1. ร่วมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนความต้องการของชุมชน การมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนนี้เป็นการมีส่วนร่วมที่สาคัญที่สุด เพราะถ้าชาวบ้านภายในชุมชนไม่ สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหา
ปัญหาได้ด้วยตนเอง การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ก็จะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการเข้าร่วมโครงการ
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2. ร่วมริเริ่มค้นคว้าและสร้างรูปแบบการพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่ ง
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ไม่
กระทบถึงสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้นาและชาวบ้านในชุมชนร่วมกันก่อตั้งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมธนาคารต้นไม้ เพื่อ
นาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
3. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้
ใหม่ ๆ ในการพั ฒ นาอาชี พ เพื่อพึ่ ง พาตนเอง และสร้า งความเข้ม แข็งของคนในชุ ม ชน มี การท าปุ๋ย อิน ทรีย์ ที่ ช่ ว ย
เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีในการทาการเกษตร การพัฒนาด้านวัตถุ
โดยการทาแท่งชีวมวลหรือเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นการนาแก่นไม้ เศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปอัดแน่นให้เป็นแท่ง
ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ และยังมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ในการปลูกสมุนไพร ได้แก่ ขมิ้นชัน
ฟ้าทะลายโจร เม็ดมะรุม เพื่อนามาทาเป็นยาสมุนไพรแคปซูล ชาวบ้านในชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว
4. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน เมื่อประโยชน์
ของโครงการธนาคารต้นไม้ช่วยพัฒนาให้ชาวบ้านในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลในหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ศึกษาและสนใจในการทางานของโครงการ รวมถึงร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. ร่วมวางนโยบายแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อจัดสรรหรือแก้ปัญหา รวมทั้งสนองความต้องการ
ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน วางแผนโครงการ เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ ผู้นาและชาวบ้านใน
ชุมชนมีส่วนร่วมกันในการร่วมวางแผนโครงการธนาคารต้นไม้จะทาให้ชาวบ้านมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิ นโยบายการพัฒนาบุคคลในชุมชนอย่างยั่งยืนตามกระบวนการของโครงการ
ธนาคารต้นไม้
6. ร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย ปัจจุบันมีชาวบ้านเข้ามาช่วยกัน
พัฒนาและเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้มากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ควบคู่
ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ปัจจุบันมีโฮมสเตย์จานวน 8
หลังคาเรือน ในด้านของร้านค้าสวัสดิการ เป็นร้านค้าจาหน่ายสินค้าสาหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยมาจากการ
ระดมทุนของสมาชิก ในด้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้ านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกผักปลอดสารพิษที่ช่วยเกษตรกรใน
การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย์ ที่ ป ลู ก ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ่ ม ของผั ก สลั ด เช่ น เรดโอ๊ค กรี น โอ๊ ค ผั กกาดแก้ ว
ผักกาดหอม เป็นต้น เป็นการสร้างรายได้ทางการเกษตร
7. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล บารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่ได้ทาไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ได้
ประโยชน์ได้ตลอดไปเป็นการติดตามประเมินผลสาเร็จของโครงการและประเมินผลโครงการว่าดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดหรือวางแผนโครงการสู่ชุมชนต่อไป รวมถึงช่วยกันฟื้นฟูชุมชนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น การรับรางวัลที่โครงการได้รับมาในโอกาสต่างๆ
8. ร่วมปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารของโครงการ ในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับ และการเสนอแนวทางในการพัฒนา
เพื่อให้โครงการมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่องค์กรได้กาหนดไว้
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9. ร่วมได้รับผลประโยชน์ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคง และประโยชน์
ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชาวบ้านในชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรั พยากรป่าไม้ และทรัพยากร
น้าให้คงอยู่คู่กับชาวบ้านไปอีกนาน
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง โดยผ่านองค์กรจัดตั้งของประชาชน เช่นการเลือกตั้งของผู้ใหญ่บ้าน
ในชุมชน การเลือกประธานโครงการธนาคารต้นไม้
2) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน เช่น การมีส่วนร่วมแบบชักนา
3) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาส โดยผ่านองค์กรที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเมื่อได้ก็ได้ เช่น การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง คือ การที่ชาวบ้านในชุมชนที่มีความสนใจในโครงการธนาคารต้นไม้
หรือการนาบ้านของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการทาโฮมสเตย์โดยสมัครใจ และเกิดจากจิตสานึกที่จะพัฒนาท้องถิ่น
สร้างชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นาและตนเอง ว่าจะดาเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้
4. การใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้าเสือ ต้าบลแก่งกระจาน
อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
4.1 การใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ชุมชนประสบอยู่ อาจจะได้มา
จากการร่วมมือกันของคนในชุมชน ผู้นา หรือภาครัฐและเอกชน ที่คอยเข้ามาสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เกิดเป็น
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนโดยได้จาแนกออกเป็น 10 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นร่วมกัน ชุมชนทุกชุมชนมีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ เพียงแต่ว่าผู้นาให้ความสนใจของปัญหาที่เกิดขึ้นมากหรือน้อย หากการ
เป็นผู้นาที่ดีแล้วต้องทราบและรับรู้ถึงปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่เพื่อนามาวิเคราะห์แก้ไข เพื่อให้ปัญหานั้นได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกวิธีและส่งผลดีในอนาคต
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การวางแผนร่วมกันนั้นอาจหมายถึงการวางแผนกันสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อตัดสิน ใจในการหาแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการดาเนินกิจกรรมให้ชุมชนมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของชาวบ้านให้
ดาเนินไปอย่างลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันตามกาลังความสามารถของชาวบ้าน เช่น โครงการ
ธนาคารต้นไม้
4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในด้านนี้ผู้นาและชาวบ้านต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาที่ตรงกับปัญหาของชุมชนตั้งแต่ การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ช่วงดาเนินการวางแผน และช่วง
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
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5. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน ด้านการติดตามประเมินผลนั้นสามารถเห็นได้จาก
การที่ผู้นาและชาวบ้านมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนารายได้
ของชุมชนให้มั่นคงขึ้น พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกให้ชาวบ้านในชุมชนมองเห็นถึงความยั่งยืนมากขึ้น
6. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมของผู้นาและชาวบ้านในการทาโครงการ
ธนาคารต้ น ไม้ และร่ว มกัน พั ฒ นาชุ ม ชนให้มี ความมั่ น คงและปลู กจิ ต ส านึ ก ในการใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดนั้นทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่เน้นต่อสังคมเป็นหลักอาศัยการคืนประโยชน์ให้สังคมต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ได้นามาใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต อาทิเช่น การปลูกป่า และการทาเกษตรอินทรีย์
8. การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ทรัพยากรในที่นี้อาจหมายถึง แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
ข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่สาคัญในชุมชน นามาเพื่อใช้พัฒนาโครงการ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของ
ผู้ น าและชาวบ้ า นในชุ ม ชน ในการสนั บ สนุ น และเข้ า ร่ ว มโครงการธนาคารต้ น ไม้ ด้ ว ยความสมั ค รใจและไม่ หวั ง
ผลตอบแทน
9. การมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึก จากการที่ชาวบ้านร่วมมือกันในการรักษาทรัพยากรน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่กับชุมชนตามชื่อของชุมชนว่า
ชุมชนบ้านถ้าเสือ ซึ่งถ้าเสือนั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่ของเสือและสร้างความยั่งยืนให้กับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่กับประเทศไทยไปอีกนาน
10. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้ยั่งยืนในอนาคต การที่ผู้นาและชาวบ้านร่วมกันพัฒนาและ
มีส่วนร่วมช่วยกันในการคิด และปฏิบัติ ในการทาโครงการธนาคารต้นไม้ และเรียนรู้ เข้าใจ ในโครงการต่าง ๆ ที่กาลัง
จะเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
11. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดของคนรุ่นใหม่ ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดให้พูนเพิ่ม
มากขึ้น
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านถ้าเสือ ต้าบลแก่งกระจาน อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวั ด
เพชรบุรี
การใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี 3 ระยะ ดังนี้
1. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมระยะการฟื้นฟู ระยะเวลาก่อตั้งชุมชนบ้านถ้าเสือเริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช
2548 ช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2540 มีการเริ่มพัฒนาชุม ชนบ้านถ้าเสือเพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่และจัดสรรการใช้
ทรัพยากร ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องภายในชุมชนมากพอ ไม่มีการอบรมหรือมอบ
ความรู้ให้แก่บุคคลภายในชุมชน ซึ่งองค์ความรู้ของผู้นาชุมชนในตอนนั้นมีน้อยแต่อยากลงมือปฏิบัติ โดยระยะก่อตั้ง
ชุมชนนั้นต้องเลือกบุคคลที่สามารลงมือทาได้แน่นอน
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1.1 วางแผนอบรมความรู้ การวางแผนอบรมความรู้ของผู้นาในชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีนั้น ผู้นาและชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการธนาคารต้นไม้ โดยนา
ความรู้ขั้นพื้นฐาน การศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ มาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในชุมชน
1.2 โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการริเริ่มตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จปรมินทรภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่กล่าวถึงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการที่
ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงเดียว
1.3 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชนบ้านถ้าเสือมีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการทาปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใน
การทาการเกษตร การทาประโยชน์ต่อสังคมภายในชุมชนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
2. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมระยะลงมือปฏิบัติ นวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงการลงมือปฏิบัติ คือ
การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เป็นหนึ่งเดียวและองค์กรเอกชนหรือภาครัฐบาลให้การสนับสนุนทางด้านการตลาด
และการท่องเที่ยวภายในชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2.1 Village To The World หนึ่งในโครงการที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานกิจกรรม
รูป แบบใหม่ ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดท่ อ งเที่ ย วและสร้า งสรรค์ กิจ กรรม เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและความยั่ ง ยื น ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวของชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ภายในชุมชนมากที่สุด
2.2 บริษัทบอร์น ดิสติงชั่น จากัด บริษัทให้การปรึกษาด้า นการตลาด การบริหารกลยุทธ์ด้านการ
สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์สาหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก และให้การสนุบสนุน
Village To The World ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
2.3 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชนให้ไปสู่ความยั่งยืน ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมช่วยกันในการพัฒนาและทาโครงการธนาคารต้นไม้อย่างสามัคคีกัน อาทิ การเข้าร่วมกับโครงการธนาคาร
ต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3. นวัตกรรมของช่วงการสร้างความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับทางชุมชนภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย เพื่อที่จะได้นาทรัพยากรต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อเป็นเงินออมในอนาคตและสามารถใช้
เป็นหลักประกันเงิ นกู้แทนการใช้ที่ดินพร้อมทั้งนาประโยชน์จากต้นไม้มาใช้ประโยชน์อีกหลายด้าน ทั้งยังเสริมสร้าง
จิตสานึกให้คนในชุนชนมีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
3.1 การนาความรู้มาพัฒนาอาชีพ ชาวบ้านและบุคคลในพื้นที่มีการนาเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
และคิดค้นขึ้นมาใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองรวมถึงกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้ความรู้ อาทิ เตาเผาถ่านอิวาเตะ
เป็นเตาเผาที่ประยุกต์รูปแบบมาจากเตาเผาของชาวญี่ปุ่นใช้เผาเศษไม้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรเนื่องจากการเผา
ความร้อนค่อยๆ เพิ่มขึ้นทาให้ได้ถ่ายไม้ที่มีคุณภาพมีความเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์จนนาไฟฟ้าได้ แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นการนาวัสดุทางการเกษตรสับบดให้เป็นผงฝุ่นขนาดเล็กผ่านกระบวนการอบให้แห้งเพื่อลดความชื้นและนาเข้า
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เครื่องบดอัดแรงดันสูงให้อัดแน่นเป็นแท่งขนาดเล็กซึ่งจะสามารถนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม คาร์บอน
เครดิต เป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการขายคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา การทาปุ๋ยเบญจคุณหรือปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 ชนิด ดังนี้ จุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว จุลินทรีย์จากแป้งหมาก จุลินทรีย์จากราข้าว จุลินทรีย์ในดิน
ปลวก และจุลินทรีย์ในดินกอไผ่ การนาปุ๋ยเบญจคุณ มาใช้ในการทาเกษตร ช่วยลดต้น ทุนการผลิตและช่วยให้พืช
เจริญเติบโตยังส่งผลให้เกษตรกรห่างไกลจากสารเคมีเป็นอีกทางเลือกในการทาการเกษตรปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เป็นต้น
3.2 กาเนิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ภายในชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีหลังจาก
ที่องค์กรภาคเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว ชาวบ้านได้มีการปรับปรุงโฮมเสตย์ให้ดีมากขึ้นตรง
ตามมาตรฐานของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและร่วมทากิจกรรมที่ทางภาคเอกชนจัดให้ อาทิ กิจกรรมการปลูกต้นไม้
ในป่าชุมชนและเพาะกล้าไม้เพื่อนาไปใช้ในการปลูกป่า เพื่อที่ชุมชนบ้านถ้าเสือจะได้มีป่าที่ร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นในอนาคต ต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นจะถูกนาเข้าธนาคารต้นไม้เป็นการยืนยันว่าต้นไม้จะอยู่คู่ผืนป่าไว้อีกนาน ต้นไม้ที่
ชุมชนบ้านถ้าเสือก็จะยังอยู่และเติบโตให้ร่มเงาในอนาคต กิจกรรมปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ มีการจัดทาป้าย
ความรู้แสดงถึงพันธุ์ไม้และการทากิจกรรมต่าง ตลอดทางเพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอีกทางหนึ่ง ในการ
จัดกิจกรรมการปลูกป่าในชุมชนมีการทาร่วมกัน สามารถนาลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ไปปลูกเองได้ และปลูกเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ รวมถึงการทาประโยชน์เพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทต่าง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของชุมชนหรือกิจกรรมทางน้าที่มีอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะยกระดับตนเองให้เข้าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3.3 เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสริมสร้างทรัพยากรภายในชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้นาชุมชนคิดว่าการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์และสร้างเป็นรายได้ให้กับทางชุมชนมากที่สุดได้ จึงเกิดการก่อตั้งธนาคารต้นไม้ขึ้นโดยความร่วมมือกัน
ของผู้นา ภาครัฐและสมาชิกในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ รวมถึงธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ยังเข้ามา
สนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ และสอนอาชีพ อย่างต่อเนื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านถ้าเสือมีความโดดเด่นด้าน
กระบวนการเรียนรู้เรื่องการทาธนาคารต้นไม้ ทาให้คนในชุมชนมีจิตสานึกและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก ทุกคนในชุ มชนล้วนอยากเห็นความเปลี่ย นแปลงของคนที่เคยทาเกษตรเชิ งเดี่ยวอย่างเดีย วกลับมาให้
ความส าคัญกับ การปลู กต้นไม้ ทาเกษตรอิน ทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์และ
ธรรมชาติที่สวยงาม
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สรุปและอภิปรายผล
จากการใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุม ชนบ้าน
ถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า เกิดจากสภาพปัญหาของชุมชนบ้านถ้าเสือที่เกิดขึ้นในอดีต ชาวบ้าน
ในชุมชนประกอบอาชีพทาการเกษตรเป็นหลัก แต่ขาดทรัพยากรน้าช่วยในการเพาะปลูกชาวบ้านจึงตัดสินใจขายที่ดิน
ให้แก่นายทุนเพื่อการดารงชีพทาให้คนชุมชนต้องหางานทานอกชุมชนส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนทาให้ชุมชนอ่อนแอ
สูญเสียการพึ่งตนเองและขาดความมั่นคงให้กับการดาเนินชีวิต ทั้งตัวเองและลูกหลาน และยังรวมถึงการใช้ทรัพยากร
น้าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดความรู้และไม่รู้คุณค่าทาให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้นาและชาวบ้านที่ตะหนั กถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุม ชน โดยผู้นาสนใจและศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพูด คุยกับชาวบ้านเพื่อหาทางแก้ไ ข
สอดคล้องกับ (พินิท โคตะการณ์, 2559) ได้ให้ความหมายของผู้นา หมายถึง บุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้กากับ
และประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพันธ์กันซึ่งผู้นาอาจเป็นผู้ที่อาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือเป็นผู้
ที่แสดงตั วเป็ นผู้ที่ มีอิทธิพ ลในกลุ่ม เพื่ อที่จ ะกากับและประสานงานที่จะนาไปสู่ เป้า หมายด้ว ยพลังของกลุ่มเป็น ผู้
ตัดสินใจเป็นผู้ออกคาสั่งเป็นผู้ขจัดปัญหาการโต้แย้งภายในกลุ่ม ซึ่งผู้นาของชุมชนบ้านถ้าเสือได้พาเยาวนชนในชุมชนที่
สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อนาความรู้ที่ได้ มาพัฒนาจนเกิดโครงการธนาคารต้นไม้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุนชนที่อย่างยืน โดยอาศัยการเป็นลักษณะ
ของชาวบ้านในการช่วยการพัฒนาและการนาความรู้ที่ผู้นาได้ถ่ายทอดมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนามา
ประกอบอาชีพเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน นอกเหนือจากการทาการเกษตรเชิงอย่างเดียว มีการร่วมกันมีส่วนร่วมใน
การค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนความต้องการของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่ วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชน เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือ
สนองความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ไม่กระทบถึงสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ผู้นาและชาวบ้านในชุมชนร่วมกันก่อตั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมธนาคารต้นไม้ เพื่อนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความ
ยั่งยืนสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับ (ศศิเพ็ญ เพ็ชร์ขาว, 2558) เมื่อพิจารณาถึงลักษณะสาคัญของการมีส่วนร่วม บุคคลที่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาชุมชน คือ สมาชิกภายในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็ มใจที่จะเข้าร่วม
เพราะจะทาให้สร้างแรงจูงใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ปัญหาและรับรู้ถึงปัญหาของชุมชน
สมาชิกภายในชุมชนต้องมีความเข้าใจในปัญหาและการแก้ปัญหาของชุมชน โดยสมาชิกสามารถร่วมกันวางแผน
นโยบาย จัดรูปแบบ วางเป้าหมาย รวมถึงร่วมกันจัดหางบประมาณ ตลอดจนรับผลประโยชน์ร่วมกันจากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน
การใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของชุมชนบ้านถ้าเสือ เกิด
จากการมีส่วนร่วมกันผู้นาและชาวบ้านในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ (สุธาทิพย์ เข็มน้อย,
2554) กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระทาออกมา ในลักษณะของการทางานร่วมกันในการที่จะแสดงให้เป็น
ถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม และการดาเนินการร่วมกัน ในการเพิ่มอานาจการต่อรองทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชนหรือเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการ
ระบุปัญหาที่ตนประสบอยู่และร่วมมือกับดาเนินกิจกรรม นั้นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซึ่งการใช้นวัตกรรม
การมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 7 รูปแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎี
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ภาครัฐ
1. สนับสนุนงบประมาณต้นทุนการผลิต
2.สนับสนุนความรู้แนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารต้นไม้

คุณลักษณะของผู้น้า
1. ผู้ช่วยดูแลเจ็บร้อนแทนผู้อื่นใน
แนวทางที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
2. ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวประชาชนและ
ต้อการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
3. ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังเหตุและปรึกษา
กับ
4. ผู้อื่นในปัญหาสาคัญของท้องถิ่น

ผู้น้า
บทบาทของผู้น้า
1. บทบาทการมีส่นวร่วมใน
กระบวนการพัฒนาของประชาชนหรือ
ชาวบ้าน
2. บทบาทความคิดริเริ่มของชุมชน
3. บทบาทเป็นตัวแทนการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน
4. บทบาทจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มใน
ชุมชน

ฟื้นฟูสภาพปัญหา
1. วางแผนอบรมความรู้
2. โครงการธนาคารต้นไม้
3. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
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การใช้นวัตกรรมการมีส่วน
ร่วมทาสังคมสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.การมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและประเด็นร่วมกัน
2.การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน
3.การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
4.การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
5. การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน
6.การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์
7.การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
8.การมีส่วนร่วมในการสละ
ทรัพยากร
9.การมีส่วนร่วมในการสร้าง
จิตสานึก
10.การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการให้ยั่งยืนในอนาคต
11.การมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความคิดของคนรุ่น
ใหม่

เอกชน
1. ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน
2.ให้ความรู้ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในการใช้นวัตกรรม
1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง
2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม
3. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการ
เปิดโอกาสให้

ชาวบ้าน

ลงมือปฏิบัติ
1. Village To The World
2. บริษัทบอร์น ดิสติงชั่น จากัด
3. การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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คุณลักษณะของชาวบ้าน
1. ร่วมศึกษาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ร่วมริเริ่มค้นคว้าและสร้างรูปแบบ
การพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหา
ของชุมชนชน
3. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
4. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของ
ชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และหน่วยงาน

น้าไปสู่การยั่งยืน
1. การนาความรูม้ าพัฒนาอาชีพ
2. กาเนิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3. เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติ

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 3 May – June 2019

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงการวางแผนและกลยุทธ์
1. คุณภาพในการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1.1 จากกิจกรรมที่ชุมชนมี เช่น การการปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ การยิงกระสุนเมล็ ดพันธุ์เพื่อเพิ่มพื้นที่
ต้ น ไม้ การท าปุ๋ ย เบญจคุณ การใช้ เตาเผาถ่า นอิว าเตะ การพั กอาศัย อยู่ กับ ชาวบ้ า นภายในชุ ม ชนด้ ว ยโฮมสเตย์
การล่องเรือชมธรรามชาติป่าไม้ สามารถบูรณาการได้ดังนี้
1.1.1 ทางด้านกิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากรจากชุมชน อันจะนาไปสู่
การเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนนั้นๆ ทาให้เกิดการพัฒนาการเที่ยวเที่ยวของคนในชุมชน
1.1.2 ทางด้านเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น เช่น
การแสกน QR CODE เพื่อตรวจสอบข้อมูลจานวนผู้เข้าร่ว มกิจกรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเบื้องต้น
เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.2 จัดทาแผนที่การเดินทางมายังชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และมีความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน
1.3 ชุ ม ชนควรประสานงานกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่น เช่น การจัดทา
โครงการ CSR ของชุมชนลงภายในแอปพลิเคชั่น การสอบถามข้อมูล และแจ้งข่าวสารของชุมชนอย่างรวดเร็ว
2. การนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับไทยแลนด์ 4.0 ภายในชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัด เพชรบุรี
2.1 ส่งเสริมให้บุคคล ชาวบ้านทุกคนภายในชุมขนบ้านถ้าเสือมีความรู้ ความเข้าใจในเรืองของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทรัพยากรท้องถิ่นและจัดอบรมสาหรับการท่องเที่ยวของชุมชนถึงบทบาท หน้าที่และการบริการ
ทางการท่ องเที่ ย ว มี การสร้า งทั ศนคติ ให้เห็น ถึง ความส าคัญ ของการท่ องเที่ ย วที่ ควบคู่กับ การอนุ รักษ์ ธ รรมชาติ
สร้างความยั่งยืน และแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
2.2 มีการจัดทาการส่งเสริมทางการตลาดออนไลน์และธุรกรรมการเงินออนไลน์ด้วยตัวของชุมชนเอง
โดยการส่งเยาวชนของชุมชนไปเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนากลับมาสอนชาวบ้านให้มีการรู้จักกับเทคโนโลยีมากขึ้น
และปรับปรุงการให้บริการของชุมชนตามเทรนด์ของ Digital Marketing โดยคงความเป็นวัฒนธรรม และอัตลักษณ์
ของชุมชนเอาไว้
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี สมัยใหม่ และนวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมภายในชุมชน
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