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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง 
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 7 คน 1) ผู้บริหาร / ข้าราชการ จ านวน 1 คน             
2) คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน จ านวน  2  คน 3) ประชากรในชุมชน จ านวน 2 คน 4) นักท่องเที่ยว 
จ านวน  2  คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสรุป
ประเด็นการสัมภาษณ์ และมีการอภิปรายผลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา    

ผลการศึกษาพบว่า  
  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรี
วง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า 
 1. ด้านภาวะผู้น า 

  ผู้น าชุมชนของหมู่บ้านคีรีวง มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการความมือกันในการพัฒนา
ชุมชน หมู่บ้านคีรีวงให้สามารถพ่ึงตนเองได้ เริ่มต้นกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกสมุนไพร แพทย์แผนไทย มีแนวคิด
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยเริ่มจากฐานของครอบครัว ให้ทุกครอบครัวมีความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี โดยมีด าเนินการแรกคือเอาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ทิ้งเปล่า มา
สร้างมูลค่า นั้นคือการแปรรูปเปลือกมังคุดเป็นสบู่ แชมพู สมุนไพรเปลือกมังคุดและส้มแขก  จนมีคณะ
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจชุมชนจากสถานที่ต่างๆ มากมาย มีชื่อเสียงโด่งดัง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ในปัจจุบัน 

 
 

 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติหมู่บ้านครีีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจาก ผศ.ดร.มฮูัม
หมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  
 1นักศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   2อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

   3อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 4อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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2. ด้านการมีส่วนร่วม 

                    การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการรับ
ความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านของต าบล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
มาจัดท าแผนพัฒนา เพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นก็ด าเนินการ
ตามข้ันตอน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและแจ้งแก่ประชาชนทราบ 

  3. ด้านการบริหารจัดการ 
         ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านการบริหาร

จัดการ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  อย่างสมดุล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถโดยผู้น าชุมชน 
ภาครัฐ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่งดงาม 
มีอากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้หมู่บ้านคีรีวงกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 
 4. ด้านทุนทางสังคมและต้นทุนทางธรรมชาติ 
   ต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางธรรมชาติมีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หมู่บ้านคีรีวงเป็นอย่างมาก เนื่องจากความร่วมมือทางสังคมจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย ได้ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ตลอดจนสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด อีกทั้งมี
ต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์จึงดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวจ านวน
มากมาย 
 
บทน า 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดการลงทุนสิ่งก่อสร้างต่างๆเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
นอกจากนั้นการท่องเที่ยวยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ างมาก เนื่องจาก
เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในด้านผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเข้ามาหมุนเวียนในประเทศ อันเป็นการช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ทุกระดับอาชีพ 
(ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2550 หน้า 8)  อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือน ารายได้เข้าสู่ประเทศและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ท าให้เกิดการลงทุนด้าน
สิ่งก่อสร้างต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ไม่มีการคิดวางแผนการจัดการและการอนุรักษ์ไว้ จึง
ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
(นิศา ชัชกุล, 2559 หน้า 5)  
 จากสภาพปัญหาข้างต้นการท่องเที่ยว จึงจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่สุดใน
การสร้างรายได้ ช่วยเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และสามารถรักษาจุดเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเอาไว้ ในด้าน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติไว้ได้ ด้วยอัตราการขยายด้านการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืนและมีความสมดุล 
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 “หมู่บ้านคีรีวง” ตั้งอยู่ในเทือกเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราช ฝั่งตะวันออก ต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาก้าวกระโดดท่ามกลางกระแสความ
นิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
หมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นแนวทางและเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่และชุมชนต่าง ๆ ต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงวิถีชุมชนหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ทราบถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน                      
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีส่วนร่วมจากชุมชน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 

สถาบันพระปกเกล้า (2561, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนา  ทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดย
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วม
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบ
ถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบใน 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
โกวิทย์ พวงงาม. (2553, หน้า 8) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้  1) ขั้นมีส่วนร่วมใน

การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน  2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการและแนวทางการเนินงาน  3) ขั้นมี            
ส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างประโยชน์โดยการ
สนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน ประสานงาน   4. ขั้นการมีส่วนร่วมใน
การับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจาก
การพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  5. ขั้นการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จดาม
วัตถุประสงค์เพียงใด 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ความหมายของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว คือ การด าเนินงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เช่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีการวางแผนการ
จัดการจากภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอันจะท าให้เกิด การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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สภาพและความต้องการของชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์ จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นธรรม  

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2550, หน้า 34) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งเป็นการเดินทางเพ่ือไปพักผ่อน 
ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรือเพ่ือประกอบธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการท างานแต่ไม่ได้เป็นการ
เดินทางเพ่ือไปท างานหรือประกอบอาชีพเป็นหลัก 

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือเชิงนิเวศ 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2550, หน้า 35)  ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะที่

ส าคัญคือ เป็นการท่องเที่ยวที่ด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว อีกทั้งต้อง
ยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน และต้องชี้น าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หมู่บ้าน
คีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

นันทศาล  มุกดามนตรี (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหลงท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน : กรณีศึกษาเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ไดแก่ ชาวบ้านชุมชนเกาะยาวน้อย จ านวน 30 คน 
(2) ผู้ให้ข้อมูลรองได้แก่ ผู้แทนภาครัฐท้องถิ่น จ านวน 10 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมชุมชน
ทองถิ่นบนเกาะยาวน้อย เป็นชุมชนที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยมีจุดแข็งในเรื่องความสามัคคี  2. ทุนทางสังคมของชุมชนเกาะยาวน้อย เป็นทุนบุคคลใน
ท้องถิ่นท่ีเป็นจุดแข็งของชุมชน การท างานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจชุมชน การเผยแพร่กิจกรรมสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างการประกอบอาชีพในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 3. แนวทางของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ 4. ผสมผสานวิถี
มุสลิมใช้ภูมิปัญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ทางทะเล 

จริยาวัฒน์ โลหะพนตระกูล (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 
ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน” พบว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน เรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้ ภาครัฐเข้ามีส่วนร่วม มีผู้น าที่เข้มแข็ง ได้
จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนเพียงพอ เช่น ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค เป็นต้น ในส่วนของ
กระบวนการจัดการเพ่ือบรรลุตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว (2) ด้านการจัดการ 
(3) ด้านกิจกรรมกระบวนการและ (4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ควร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับพื้นที่ต าบลใกล้เคียงให้มากข้ึน  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง  
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 

     รูปแบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่  บ้านคีรีวง 
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช คือแบบสัมภาษณ์เป็นหลัก 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ หมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน  
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  8  คน ดังนี้ 
  1.ผู้บริหาร / ข้าราชการ   จ านวน  1  คน 
  2.คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน  จ านวน  2  คน 
  3.ประชากรในชุมชน   จ านวน  3  คน 
  4.นักท่องเที่ยว    จ านวน  2  คน 
 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้าน 
  3.1 ภาวะผู้น าชุมชน 
   1) บุคลิกภาพ 
   2) ความรู้ความสามารถ 
   3) คุณลักษณะทางสังคม 
  3.2 ด้านการมีส่วนร่วม 
   1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3) การมีส่วนร่วมในรับผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

  3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   1) บุคลากร 
   2) งบประมาณ 
   3) ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อม 
  3.4 ด้านทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติ 
       1) วัฒนธรรม 

2) ประเพณี 
       3) ความเชื่อ        
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       4) แหล่งท่องเที่ยว 
4. เครื่องมือวิจัย 

 รูปแบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง 
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบบสัมภาษณ์มี 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2  วิถีชุมชนหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน  

      อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยลงพ้ืนที่ด้วยต้นเองด าเนินการแบบสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง 
จดบันทึก และบันทึกเสียง ตลอดจนการสังเกตเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ 23 กันยายน 2561 ถึง 20 ตุลาคม 
2561 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นน าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ (Content 
Analysis) โดยการสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอข้อมูล
เชิงพรรณนา 

7. ระยะเวลาการศึกษา 
     ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ถึง 25 ตุลาคม 2561 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง 
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านภาวะผู้น า 
      ผู้น าชุมชนของหมู่บ้านคีรีวง มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท าให้เกิดความมือ การพัฒนาชุมชน 

หมู่บ้านคีรีวงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด้านการปลูกสมุนไพร แพทย์แผนไทย มีแนวคิดพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งโดยเริ่มจากฐานของครอบครัว ให้ทุกครอบครัวมีความเข้มแข็ง  ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ประเพณี โดยการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ทิ้งเปล่า มาสร้างมูลค่า นั้นคือการแปรรูปเปลือก
มังคุดเป็นสบู่ แชมพู สมุนไพรเปลือกมังคุดและส้มแขก  จนมีคณะศึกษาดูงานด้านธุรกิจชุมชนจากสถานที่
ต่างๆ มากมาย   

  2. ด้านการมีส่วนร่วม 
                   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการรับ

ความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านของต าบล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
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มาจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นก็ด าเนินการ
ตามข้ันตอน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและแจ้งแก่ประชาชนทราบ 

  3.  ด้านการบริหารจัดการ 
        ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านการบริหาร

จัด มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  อย่างสมดุล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถโดยผู้น าชุมชน 
ภาครัฐ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่งดงาม 
มีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการบริหาร
จัดการ ส่งผลให้หมู่บ้านคีรีวงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในปัจจุบัน 

  4. ด้านทุนทางสังคมและต้นทุนทางธรรมชาติ 
                   ต้นทุนทางสังคม เนื่องจากความร่วมมือทางสังคมจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย ได้ผู้น าชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ตลอดจนสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด ช่วยกันท า
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  ด้านต้นทุนทางธรรมชาติ หมู่บ้านคีรีวงมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม 
มีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์จึงดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวจ านวนมากมาย 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ   หมู่บ้านคีรีวง 
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 1.  ด้านภาวะผู้น า 
 

  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ผู้น าชุมชนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยผู้น าของ
หมู่บ้านคีรีวงมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และมีคุณธรรม ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม  สามารถด าเนินการ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้นการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้คุณธรรม เป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านคีรีวงเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ นันทศาล  มุกดามนตรี 
(2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝั่งทะเล
อันดามัน : กรณีศึกษาเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้าน และ
ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย จ านวน 30 คน ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมชุมชนทองถิ่นบนเกาะยาวน้อย เป็นชุมชนที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีจุดแข็งในเรื่องความสามัคคี การมีผู้น าที่เข้มแข็ง การรวมกลุ่มการ
ต่อรองการวางแผนชุมชนในอนาคต การท างานในการประสานความร่วมมือจากคนในชุมชน วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ กฎกติกาทีท่างชุมชน วางไว้  

  

  2.  ด้านการมีส่วนร่วม 
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       การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ในชุมชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึง นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2550, หน้า 3) กล่าวถึง การมี
ส่วนร่วมของปะชาชนว่าเป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
บริหาร การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  ซึ่งหมู่บ้านคีรีวงมีรูปแบบการมีส่วนร่วม             
จากภาครัฐและภาคประชาชน เช่น โครงการการแก้ปัญหาการจราจร การจัดการขยะ การส่งเสริมอาชีพ 
ส่งผลต่อการขอความร่วมมือ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ ณัฐพร ดอกบุญนาค และ             
ฐาปกรณ์ ทองค านุช (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับมาก  เข้ามาส่วนร่วมทั้งในการวางแผน การประชุมนโยบายแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ทางการบริการแหล่งท่องเที่ยวในตลาดสามชุก  

 

  3.  ด้านการบริหารจัดการ 
 

        ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านคีรีวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร  บุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพ ตั้งแต่ผู้น าชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างให้ความส าคัญในการ
ผลักดันหมู่บ้านคีรีวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด และของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าทุกภาค
ส่วนมีความ สอดคล้องกับหลักการบริหาร Schermerhorn (1999, p. g-2) ได้กล่าวว่า การบริหาร 
ประกอบด้วย 1) คนหรือบุคคล (Man) 2) เงิน (Money) 3) ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material0  4)                  
การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้น า ในการประสาน ผลักดัน และก ากับ
ปัจจัยต่าง ๆ  ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ สอดคล้องกับ จริยาวัฒน์  โลหะพนตระกูล (2553, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” พบว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
น้ าผึ้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ให้ แก่ประชาชน ในพ้ืนที่ได้ส าเร็จ เป็นผล
สืบเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ของภาครัฐ มีการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุน 
เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ในส่วนของ
กระบวนการจัดการเพ่ือบรรลุตามองค์ประกอบ ด้านการจัดการ ได้แก่ ปัจจัยด้าน บุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านทรัพยากร และด้านการบริหารการจัดการ เป็นอย่างด ี 

 

  4.  ด้านทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติ 
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   ปัจจัยด้านสังคมและด้านทุนทางธรรมชาติพบว่า กระบวนการด้านสังคมมีความส าคัญต่อ
การด าเนินการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จ  วัฒนธรรมชุมชน                 
ชุมชนคีรีวงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติ และมีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ในการท างานจึง
ร่วมกันคิด และร่วมกันท า ร่วมศึกษาปัญหาผลกระทบ การหาทางออกของปัญหา ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและการแก้ไข ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่พัก
ของนักท่องเที่ยว ด้านกลุ่มขายอาหาร เป็นต้น ข้อค้นพบประการหนึ่งคือ หมู่บ้านคีรีวงมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านการร่วมมือของชุมชน จึงมีผลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทศาล  มุกดามนตรี (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน : กรณีศึกษาเกาะยาวนอยจังหวัดพังงา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ไดแก่ ชาวบ้าน และชาวบ้านที่เป็น
สมาชิกชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย จ านวน 30 คน (2) ผู้ให้ข้อมูลรองได้แก่ ผู้แทน
ภาครัฐท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวการส่งเสริมอาชีพ การปกครอง 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา จานวน 10 คน  ผลการวิจัยพบว่า ทุนทาง
สังคมของชุมชนเกาะยาวน้อย เป็นทุนบุคคลในท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็งของชุมชนและทุนบุคคลภายนอกที่
น าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมดังเดิม เช่น การขยายตัวของกิจกรรมภาคธุรกิจจาก
บุคคลภายนอกเขามาในพ้ืนที่การทางานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจชุมชน การเผยแพร่กิจกรรมสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างการประกอบอาชีพในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน รวมถึง ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นปัจจัยเสริมให้แก่การพัฒนาท้องถิ่น แนวทางของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ ผสมผสานวิถีมุสลิมใช้ภูมิปัญญาทองถิ่นที่
สืบทอดกันมาในการอนุรักษ์ แบบหวงแหนทุกคนส่วนได้ส่วนเสียและเป็นเจ้าของร่วมกันในการส่งเสริม
และจดัต้ัง กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติทางทะเล 
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