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ความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถนิในการพฒันาแหล่งท่องเทยีวชุมชน 

กรณศึีกษาชุมชนบ้านสาขลา ตําบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมทุรปราการ1 

 
        นางสาวสุพรรณา ประกอบผล2 

             รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว3 

            รองศาสตราจารย ์พงศส์ัณห์ศรีสมทรัพย ์3         

ดร.สุชาติ ศรียารัณย3 

 
 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาวิจัย เรืองความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน         

ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทร

เจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา    

ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวดัสมุทรปราการ 2) เพือศึกษารูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบ้านสาขลา       

ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 3) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรค            

ของความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน

บา้นสาขลา  ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 4) เพือเสนอแนวทางในการ

พฒันาความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการพฒันาแหล่งท่องเทียว

ชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ โดยกลุ่มตวัอย่างที

สัมภาษณ์มีทงัสิน 8 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ  2 คน ผูน้าํทอ้งถิน 2 คน ผูป้ระกอบการท่องเทียว     

2 คน ประชาชนในพืนที  2 คน การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และสรุป

ประเดน็ นาํไปสู่การวเิคราะห์เนือหา ตามตวัแปรทีผูว้ิจยัทาํการศึกษา ผลการวจิยัพบว่า 

 . 1. การพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์       

จังหวดัสมุทรปราการ เริมต้นมาจากการทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีนโยบายส่งเสริม               

การท่องเทียวให้กบัชุมชนอย่างจริงจงั  มีการจดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวสิงสําคญัตอ้งให้ชุมชน   

มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจในการจัดทาํแผนและกิจกรรมในการพฒันาแหล่ง

ท่องเทียว  

2. รูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในการพฒันาแหล่ง

ท่องเทียว มีการเตรียมการ ดาํเนินการ และประเมินผลการพฒันาแหล่งท่องเทียว โดย รับฟังขอ้มูล
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ข่าวสาร และติดตามข่าวสารดา้นการท่องเทียวผ่านจอ LED ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทาํให้

ประชาชนทีมีความสนใจ ร่วมกลุ่มกนัเพือคา้ขายและพฒันาแหล่งท่องเทียว พร้อมทงัมีการพบปะ 

พูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น ระว่างชุมชน กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน การสํารวจและรับฟัง

ความคิดเห็น การจดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวชุมชน พร้อมมีการมีประเมิลผลความพึงพอใจ       

โดยใชก้ารสแกน QR Code   

3. ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการ

พฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา การเมืองในระดบัทอ้งถินยงัเป็นปัญหาและอุปสรรคทีสําคญั 

ต่อความร่วมมือ และขาดตลาด  รองรับผลิตภณัฑ์ของชุมชน (OTOP) ค่านิยมการบริโภคเปลียนไป 

จากวสัดุธรรมชาติ เป็นวสัดุสาํเร็จรูป ซึงย่อยสลายยาก อีกทงัประชาชน ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการ

รักษาความสะอาดหรือใช้วสัดุธรรมชาติเป็นส่วนน้อย ยงัขาดจิตสาธารณะในการรักษาความสะอาด 

เนืองจากประชาชนไม่ยอมปรับเปลียนพฤติกรรมทีทาํใหเ้กิดผลเสียกบัสิงแวดลอ้ม  

4.  แนวทางในการพฒันาความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครอง ในการพฒันาแหล่ง

ท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตอ้งเน้นความร่วมมือจากชุมชนเป็นหัวใจสําคญั โดยให้ชุมชนมีความ

ร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มและรู้จกัการแกปั้ญหาอุปสรรคกันเองภายในกลุ่ม โดยองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินควรเป็นทีปรึกษาในการแกปั้ญหาและดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม จะทาํใหเ้กิดการ

พฒันาอยา่งมนัคงและยงัยนื 

 

 
1 บทควมเรียงจากการศึกษาอิสระเรือง “ความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการ

พัฒนาแหล่งท่องเทียวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาขลา ตําบลนาเกลือ อํา เภอพระสมุทรเจดีย ์             

จงัหวดัสมุทรปราการ” ซึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี อาจารย์ทีปรึกษาคือ รองศาสตราจารย ์

ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 
2 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาสหวิทยาการเพือการพฒันาทอ้งถิน) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

3 อาจารยท์ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 

 

คําสําคญั   ความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียว

ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
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 บทนํา 

  ทมีาและความสําคญัของปัญหา 

 

การท่องเทียวชุมชนเป็นปัจจยัหนึงทีช่วยยกระดบัและพฒันาการท่องเทียวของไทยใหป้ระสบ

ความสําเร็จ การท่องเทียวชุมชนเป็นแหล่งท่องเทียว ทีค ํานึงถึงความยงัยืนของสิงแวดล้อม            

สังคม และวฒันธรรม กาํหนด ทิศทาง โดยชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิ ในการดูแล         

เพอืใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยอืน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาเกลือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน    

ในตาํบลนาเกลือ  อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จังหวดัสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสําคญั ของการ

ท่องเทียวชุมชน จึงมีนโยบายทีจะพฒันาการท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา โดยอาศยัความร่วมมือจาก

ชุมชนในทอ้งถินชุมชนบ้านสาขลาเป็นสําคญั ชุมชนบา้นสาขลาเป็นชุมชนครอบคลุม 4 หมู่บา้น          

มีจาํนวนประชากรทงัสิน 3,940 คน แยกเป็นชาย 1,920 คน หญิง 2,023 คน มีจาํนวนครัวเรือน 1,434 

ครัวเรือน  สถานทีท่องเทียวภายในชุมชนบา้นสาขลา ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าทีควรเช่น ในตวัตลาด

โบราณบ้านสาขลาร้านค้ายงัมีน้อย การจัดตงัให้เป็นแหล่งท่องเทียว ยงัไม่ประสบความสําเร็จ           

ทงัทีพกัและโฮมสเตย ์ยงัมีไม่มากพอในการรับรองนักท่องเทียวทีเป็นมาตรฐาน ในเชิงท่องเทียว      

ทงัยงัขาดความร่วมมือในเชิงนโยบายการบริหารอยา่งมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน

บา้นสาขลา ให้ประสบความสําเร็จ จากสภาพปัญหาหาดงักล่าวผูว้ิจยั จึงตอ้งการดาํเนินการวิจยัใน

เรือง ความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาขลา ต ําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ              

ทงันีเพือให้อธิบายไดว้่า การพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลามีการพฒันาเป็นไปอย่างไร 

รูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียว

ชุมชนบา้นสาขลา มีลกัษณะอย่างไร มีปัญหา และอุปสรรคอะไรบา้ง และมีแนวทางในการพฒันา

ความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้น

สาขลาอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพอืศึกษาการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพือศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการ

พฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

3. เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั

สมุทรปราการ 

4. เพอืเสนอแนวทางในการพฒันาความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน             

ในก ารพัฒนาแห ล่งท่อง เ ทียวชุ มชนบ้า นสา ขล า  ตําบลนาเกลือ  อํา เ ภอพระ สมุทรเ จดีย ์               

จงัหวดัสมุทรปราการ 

ทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคดิเกยีวกบัความร่วมมือ 

ความร่วมมือ เป็นกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม และองค์กรในการ

ทาํงานร่วมกนัเพอืใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไวร่้วมกนัการเริมตนัในการสร้างความร่วมมือ

นนัเกิดจากปัจจยัหลายประการเช่นการเผชิญปัญหาร่วมกนัการแบ่งปันวิสัยทศัน์ร่วมกนั การมุ่งหวงั

ในผลผลิตร่วมกนั เป็นตน้ปัจจยัต่างๆหล่านีจะเป็นตวักาํหนดวิสัยทศัน์และผลลพัธ์ในการสร้างความ

ร่วมมือขององค์กรในด้านต่างๆเช่นการกาํหนดเป้าหมายการ บริหารจดัการบุคลากร การจดัสรร

ทรัพยากร เป็นตน้ (ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ. 2551: 67-68) 

ศ รั ณ ย พ ง ศ์  เ ที ย ง ธ ร ม  ( 2554:อ อ น ไ ล น์ )  ไ ด้ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ

(Collaboration)หมายถึง การทาํงานร่วมกนัเพอืบรรลุเป้าหมายร่วม 

สรุปได้ว่า ความมือหมายถึง การทาํกิจกรรมของบุคคลหรือองค์กรตงัแต่สองบุคคลหรือ

องคก์รขึนไป โดยมีการสร้างความเขา้ใจ ร่วมกาํหนดหลกัการ ขอ้ตกลงวางแผนการทาํกิจกรรม และ

การประเมินผล เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

2. แนวคดิเกยีวกบัการพฒันาการท่องเทยีว 

 มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงการพฒันาแหล่งท่องเทียวไวห้ลายท่าน มีรายละเอียดดงันี  

โศรยา  สิ ง ชู วง ศ์ ( 2546,  หน้า  1 2 )ไ ด้ก ล่ า วว่ า  ค ว ามห มา ยข องก ารพัฒนาก าร ท่อง เ ทีย ว                        

คือการดาํเนินงานพฒันาสภาพชุมชนดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิงอาํนวยความสะดวกหรือโครงสร้าง

พืนฐานโดยมี การวางแผนการจดัการจากภาครัฐ ทงันีเพือให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเทียว        
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อนัจะทาํใหเ้กิด การขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเทียว ซึงจะควบคู่ไปกบัการรักษาทรัพยากรใหค้ง

ความดึงดูดใจ ทงันีจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบั สภาพและความตอ้งการของชุมชน และเกิดการกระจาย

ผลประโยชน ์จากการพฒันาการท่องเทียวอยา่งเป็นธรรม  

ภราเดช พยฆัวิเชียร (2537: 29) ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเทียวทีส่งเสริมการอนุรักษ์

พยายามให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมน้อยทีสุด และในขณะเดียวกนั        

ก็ทาํให้เกิดผลของความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักท่องเทียวกับสิงแวดล้อมวัฒนธรรม           

และธรรมชาติกบัชุมชนทอ้งถินหรือสังคมทีตนเองเขา้ไปอยู ่

สาํนกังานพฒันาการท่องเทียว (2546) กล่าวไวว้่า การท่องเทียวเป็นเรือง ทีมีความเกียวขอ้งกบั

การเดินทางของนักท่องเทียวทีมีวตัถุประสงค์ทีแตกต่างกันทงัเป็นการเดินทางเพือไปพกัผ่อน 

ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรือเพอืประกอบธุรกิจทีเป็นส่วนหนึงของการทาํงานแต่ไม่ไดเ้ป็น

การเดินทางเพอืไปทาํงานหรือประกอบอาชีพเป็นหลกั 

สรุป การท่องเทียวหมายถึงการเดินทางจากทีหนึงไปสู่ทีหนึงเพือเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ

และศึกษาหาความรู้ในสิงทีตนเองตอ้งการ ทาํใหเ้กิดความผ่อนคลาย สบายใจแก่นกัท่องเทียว ดงันนั

หากแหล่งท่องเทียวไดรั้บการพฒันาจนเป็นทีพึงพอใจแก่นักท่องเทียวจะทาํให้การท่องเทียวชุมชน

นนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   องค์ประกอบของการท่องเทยีว 

การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ทีมีองค์ประกอบเป็นอุตสาหกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้ง        

ทงัทางตรงและทางออ้มจาํนวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมการ อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม 

อุตสาหกรรมทีพกัแรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้และบริการขา้งเคียง

ต่างๆซึงไดมี้ผูก้าํหนดแนวคิดเกียวกบัองคป์ระกอบ ของอุตสาหกรรมท่องเทียวไว ้ดงันี 

พยอม ธรรมบุตร (เอกสารประกอบการสอน สถาบันพัฒนาการท่องเทียวเพืออนุรักษ์

สิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2549: 1 – 3) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการท่องเทียวเป็น 5 ประเภทดงันี 

1. การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว  

2. การมีทีพกัแรมเพอืรองรับนกัท่องเทียว  

3. แหล่งท่องเทียว  

4. กิจกรรมการท่องเทียว  

5.บริการเบด็เตลด็ทงัหมดทีมีใหน้กัท่องเทียว  

สรุป ในการจดัการการท่องเทียวตามองคป์ระกอบทงั 5 ดงักล่าวขา้งตน้ ควรมีการดาํเนินการ

เกียวกบั การให้และรับขอ้มูลข่าวสาร ,การสํารวจและรับฟังความคิดเห็น,การจดัทาํแผนพฒันาการ
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ท่องเทียวชุมชน,การดาํเนินการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว,   การจดักิจกรรมการท่องเทียว,การ

พฒันาแหล่งท่องเทียว,การติดตามและประเมินผล  

นโยบายด้านการท่องเทยีว 

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการส่งเสริมการท่องเทียวประจาํ    

ปี 2562 จดัขึนภายใตก้รอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีการกาํหนดทิศทาง     

ไวด้งันี (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย,2562.ออนไลน)์ 

1. กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเทียวชาวไทย ทังกลุ่มนักท่องเทียวกระแสหลัก                

(Gen-Y, Multigeneration Family และกลุ่มนกัท่องเทียวทีชืนชอบกิจกรรมไลฟ์สไตล ์

2. ส่งเสริมการกระจายตวัของนกัท่องเทียวสู่พนืทีรองตามศกัยภาพของพนืทีผา่นโครงการ 

เมืองรอง ตอ้งลอง 

3. ผลกัดนัใหเ้กิดการท่องเทียวอยา่งใส่ใจสิงแวดลอ้ม 

สรุป การท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ควรมีการจดัทาํแผนพฒันา 

การท่องเทียว โดยมีการให้และรับขอ้มูลข่าวสาร,การสํารวจและรับฟังความคิดเห็น และนาํมาสู่การ

จดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวชุมชน ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

3. แนวคดิการท่องเทยีวโดยชุมชน 

ชูวิทย ์ศิริโชคเวชกุล (2544) กล่าวถึง การท่องเทียวโดยชุมชนว่าเป็นแนวทางการท่องเทียวที

ไดรั้บความสนใจอยา่งมากในอุตสาหกรรมการท่องเทียวของโลกและของภูมิภาค ซึงหวัใจสาํคญัของ

การท่องเทียวโดยชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation)ในกิจกรรม

ทางการท่องเทียวเช่น การประดิษฐ์ และจาํหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

เทศกาลประเพณีการนาํนักท่องเทียวชมกระบวนการทางการเกษตร ท่องเทียวโดยชุมชนทีหลาย

ประเทศนาํไปปฏิบติัและประสบความสาํเร็จมีรูปแบบดงันี 

1) การจาํหน่ายสินคา้ทีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เช่น สินคา้หตัถกรรมอาหารประจาํวนั 

2) กิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรม เช่น การฟ้อนรํา การละเล่นพืนบา้นการแสดงดนตรี

เฉพาะชุมชน 

3) กิจกรรมการทองเทียวเชิงหมู่บา้น (Village Based Activities) คือ กิจกรรมทางการ

ท่องเทียว ซึงชุมชนในหมู่บา้น เป็นผูด้าํเนินการเพือเสนอแก่นักท่องเทียว พฒันาให้เกิดการยงัยืน        

สู่ชนรุ่นหลงัและเกิดประโยชนสู์งสุด (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2551) 

สรุป การท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ควรมีการจดัทาํแผนพฒันา

การท่องเทียว โดยมีการให้และรับขอ้มูลข่าวสาร,การสํารวจและรับฟังความคิดเห็น และนาํมาสู่การ
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จดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวชุมชน ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการท่องเทียวแห่งประเทศไทยที

เนน้การท่องเทียวชุมชนเป็นสาํคญั 

4. งานวจิัยทเีกยีวข้อง 

จารุวรรณ พาสี (2561) การวิจยัเรือง ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในการอนุรักษแ์ละ สืบสานประเพณีอุม้พระดาํนาํในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ มี วตัถุประสงค1์.) เพอืศึกษาความเป็นมาของประเพณีอุม้พระดาํนา้ในเขตเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 2.) เพือศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกบั

องค์การปกครอง ส่วนทอ้งถินในการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีอุม้พระดา้น ◌้าในเขตเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอ เมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์3.) เพือเสนอแนวทางการการอนุรักษแ์ละสืบสาน

ประเพณีอุม้พระดาํนาํใน เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวิจยัสรุป

ไดด้งันี รูปแบบร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินในการ อนุรักษแ์ละสืบสาน

ประเพณีอุม้พระดาํนาํเทศในเขตบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดั เพชรบูรณ์โดยเทศบาลและ

ชุมชนไดม้ีการร่วมมือกนั จดังานขึนทุกๆ ปีไม่มีขาดตกไปเลยแมแ้ต่ปีเดียว ซึงผูที้มีส่วนเกียวขอ้งที

อยูใ่นชุมชนนนัเป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการใหค้วามร่วมมือดว้ยกนั ทงัสิน และคนในชุมชนไดเ้กิด

ความรู้ความเขา้ใจ     ในการช่วยกนัอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีโดยการจดัส่งบุคลากรเจา้หนา้ทีและ

ตวัแทนในชุมชนเพือเผยแพร่ให้คนในทอ้งถินไดรู้้ และเขา้ใจ เพือทุกคนจะไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมสืบ

สานประเพณีใหค้งอยูสื่บต่อไป 

สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัดังกล่าวข้างตน้ พบว่าการพฒันาแหล่งท่องเทียว

ชุมชนให้ประสบความสําเร็จนัน ตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน และมีการพฒันาอยา่งเป็นระบบ เริมตงัแต่  

1.ความร่วมมือในการเตรียมการพฒันาแหล่งท่องเทียวประกอบดว้ย  

การใหแ้ละรับขอ้มูลข่าวสาร การสํารวจและรับฟังความคิดเห็น การจดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียว

ชุมชน  

2.ความร่วมมือในการดาํเนินการพฒันาแหล่งท่องเทียวประกอบดว้ย   

การดาํเนินการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว การจดักิจกรรมการท่องเทียวการพฒันาแหล่งท่องเทียว 

3.ความร่วมมือในการประเมินผลการพฒันาแหล่งท่องเทียว ประกอบดว้ย  

การติดตามและประเมินผล     

การการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนดงักล่าว อาจมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกิดขึน  จึงตอ้ง

ทาํการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค เช่น ดา้นงบประมาณการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสา
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ขลา ดา้นบุคลากรในด้านการส่งเสริมการท่องเทียว ดา้นความร่วมมือ ด้านการซือขายสินคา้และ

บริการ ด้านสถานทีพกัและสิงอาํนวยความสะดวก ตลอดจนหาแนวในการพฒันาความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนให้เกิดการพฒันา

อยา่งยงัยนื ซึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลขา้งตน้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

วธีิการวจิัย 

การศึกษาวิจัย เ รือง ค วามร่วมมือระ หว่าง ชุ มชนกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน                     

ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทร

เจดีย ์จังหวดัสมุทรปราการ ซึงผูว้ิจยัได้ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เ ค รือง มือใ นกา รวิจัยโดยใ ช้แ บบสัมภา ษณ์  ( interview) ใน รูปแ บบก าร สัมภา ษณ์ เ ชิง ลึ ก                

และได้กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างสําหรับตอบแบบสัมภาษณ์จาํนวน 8 คนประกอบด้วย 

ขา้ราชการ  2 คน ผูน้าํทอ้งถิน 2 คน ผูป้ระกอบการท่องเทียว 2 คน ประชาชนในพืนที  2 คน           

โดยลงพืนทีสัมภาษณ์ และทาํการจดบนัทึกตลอดจนการสังเกตจกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเองและ        

ได้ดาํเนินการวิเคราะห์มูลพร้อมทงัสรุปประเด็น นาํไปสู่การวิเคราะห์เนือหา ตามตวัแปรทีศึกษา

ผูว้ิจยั 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 

ความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการพฒันาแหล่งท่องเทียว

ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเทียวชุมชนบ้านสาขลา ต ําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย ์         

จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า เริมต้นมาจากการทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน มีนโยบายส่งเสริม              

การท่องเทียว ใหก้บัชุมชนอยา่งจริงจงั จึงมีการจดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวร่วมกบัชุมชนเป็นหลกั 

โดยเน้นความร่วมมือของชุมชนเป็นหัวใจสําคญัในการพฒันาแหล่งท่องเทียวให้ประสบผลสําเร็จ 

ตอ้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจในการจดัทาํแผนและกิจกรรมในการ

พฒันาแหล่งท่องเทียว ชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. รูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในการพฒันาแหล่ง

ท่องเทียว มีการเตรียมการ ดาํเนินการ และประเมินผลการพฒันาแหล่งท่องเทียว โดย รับฟังขอ้มูล

ข่าวสาร และติดตามข่าวสารดา้นการท่องเทียวผ่านจอ LED ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทาํให้

ประชาชนทีมีความสนใจ ร่วมกลุ่มกนัเพือคา้ขายและพฒันาแหล่งท่องเทียว พร้อมทงัมีการพบปะ 
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พูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น ระว่างชุมชน กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน การสํารวจและรับฟัง

ความคิดเห็น การจดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวชุมชน พร้อมมีการมีประเมิลผลความพึงพอใจ      

โดยใชก้ารสแกน QR Code   

3. ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการ

พฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการ

พฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบ้านสาขลา พบว่าในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบ้านสาขลา 

การเมืองในระดบัทอ้งถินยงัเป็นปัญหาและอุปสรรคทีสําคญั ต่อความร่วมมือ ทงัยงัขาดความสนใจ

และความมีส่วนร่วมน้อยกว่าทีควร ขาดตลาด  รองรับผลิตภณัฑ์ของชุมชน (OTOP) ค่านิยมการ

บริโภคเปลียนไปจากวสัดุธรรมชาติเป็นวสัดุสําเร็จรูปซึงย่อยสลายยาก อีกทงัประชาชน ยงัใหค้วาม

ร่วมมือในการรักษา ความสะอาดหรือใช้วสัดุธรรมชาติเป็นส่วนน้อย ยงัขาดจิตสาธารณะในการ

รั ก ษา ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ แ ห ล่ ง ท่อ ง เ ทีย ว  ป ร ะ ช า ช น ยัง ข า ด ค ว า ม รู้  อ นุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความสะอาดของชุมชน ทาํใหเ้กิดปัญหาเรืองขยะสะสมและเกิดนาํ

เน่าเสียในชุมชน ทาํให้เกิดภาพลักษณ์ทีไม่ดี ต่อสายตาของนักท่องเทียว เนืองจากประชาชน           

ไม่ยอมปรับเปลียนพฤติกรรมทีทาํใหเ้กิดผลเสียกบัสิงแวดลอ้ม 

4.แนวทางในการพฒันาความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการ

พฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่า ต้องเน้นความร่วมมือจากชุมชนเป็นหัวใจสําคัญ ต้องสร้างความเชือมันให้กับชุมชน             

ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวทีจะก่อให้เกิดการพฒันา ทียงัยืน ชุมชนมีความร่วมมือในการดาํเนิน

กิจกรรมกลุ่ม  และรู้จกัการแกปั้ญหา อุปสรรค โดยกลุ่ม และเมือกลุ่มมีปัญหา องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิน เป็นแค่ ทีปรึกษาแ ละทีสําคัญทีสุด คือ ถ้า ชุมชนให้ความ ร่วมมือและสนับสนุน           

ช่วยเหลือ ในการดาํเนินกิจกรรมจะทาํใหก้ลุ่มพฒันาไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื  

อภิปรายผล 

1. จากการวิจยั พบว่า ปัจจยัทีเอือต่อการพฒันาทีสําคญั คือ ผูน้าํชุมชนในการชักจูงให้เกิด

ความร่วมมือร่วมใจพร้อมทงัสร้างแรงกระตุน้ภายในชุมชน ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  สามารถ

ดาํเนินการด้านการพฒันาแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ ไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ด้ ซึงสอดคลอ้งกับ        

โศรยา  สิงชูวงศ ์(2546, หนา้ 12) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาการท่องเทียว คือ การดาํเนินงานพฒันาสภาพ

ชุมชนด้านต่างๆ ทงันีเพือให้เกิดความพึงพอใจ ของนักท่องเทียวอนัจะทาํให้เกิดการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมท่องเทียว ซึงจะควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ทังนีจาํเป็น         
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ตอ้งสอดคลอ้งกบั สภาพ และความตอ้งการของชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์ จากการ

พฒันาการท่องเทียว อยา่งเป็นธรรม 

2. จากการวิจยั พบว่ามีรูปแบบความร่วมมือของทางภาครัฐ  ผูน้าํชุมชน ร่วมกบัชาวบา้น     

เพอืส่งเสริมอาชีพและกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชนไดทุ้กภาคส่วนอยา่งสมดุล  ส่งผลต่อชุมชนบา้น

สาขลา มีการพฒันาแหล่งท่องเทียวมากขึนกว่าเดิม โดยความร่วมมือของชุมชนใหค้วามร่วมมือระดบั

ดี ซึงสอดคล้องกับ ศรัณยพงศ์  เทียงธรม (2554:ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของความร่วมมือ 

หมายถึง การทาํงานร่วมกนัเพือบรรลุเป้าหมายร่วมความร่วมมือในการประเมินผลการพฒันาแหล่ง

ท่องเทียว การติดตามและประเมินผล พร้อมทังร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันผลประโยชน์ในการ

ดาํเนินงาน เพือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซึงจะทาํให้ทราบขอ้มูลทีแทจ้ริง เกิดการยอมรับและสามารถ

แกปั้ญหาการต่อตา้นจากชุมชน ทาํใหเ้กิดความร่วมมือและร่วมรับผดิชอบอยา่งแทจ้ริง 

3.จากการวจิยั พบว่า ปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่ของความร่วมมือ มาจากการขาดความร่วมมือ

อย่างจริงจังในการพฒันาแหล่งท่องเทียว ขาดความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจงั กลุ่มชุมชนทีมี

ความร่วมมือกจ็ะร่วมดาํเนินกิจกรรม พร้อมทงัขบัเคลือนอยา่งสมาํเสมอ แต่กลุ่มชุมชนทีไม่ใหค้วาม

สนใจและความร่วมมือ หรือไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม กจ็ะขาดความมือและขาดความสนใจ

ในกิจกรรมซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ(ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ.2550: 69; อา้งอิงจาก Jackson; & 

Maddy. 2006) กล่าวว่า ความร่วมมือช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรใหม้ีความตืนตวั

และผลกัดนัใหเ้กิดการปรับปรุงวธีิการทาํงานใหมี้คุณภาพมากยงิขึน 

4. จากการวิจยั พบว่า ปัจจยัทีทาํให้ความร่วมมือประสบความสําเร็จได ้จึงตอ้งมีแนวทาง      

ในการพฒันาความร่วมมือสิงทีสําคญั ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากชุมชนเป็นหลกัในการพฒันาแหล่ง

ท่องเทียวชุมชนบา้นสาขลา และแนวทางแกไ้ข ซึงสอดคลอ้งแนวคิด (เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ.์ 2539: 116 

- 117)ปัจจยัทีทาํใหค้วามร่วมมือประสบความสาํเร็จได ้ตอ้งมีการประสาน ในเรืองต่างๆ การทาํความ

เขา้ใจและยอมรับเป้าหมายร่วมกนั การกาํหนดวิธีการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครังต่อไป 

เพือเป็นการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน                

ในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบ้านสาขลา ตาํบลนาเกลือ อาํเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด

สมุทรปราการ ใหดี้ยงิขึน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 

1.องค์การปกครองส่วนทอ้งถิน  ควรสนบัสนุนให้มีการวิจยัเกียวกบั ความร่วมมือระหว่าง

ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวชุมชน เพือให้ความรู้                

และสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมของชุมชนอย่างสมาํเสมอ ให้การดาํเนินกิจกรรมการพฒันาการ
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ท่องเทียวชุมชน มีความยงัยืน ไม่ใช่เพียงแต่สนับสนุนการท่องเทียวในช่วงเริมแรก ควรสนบัสนุน

กลุ่มกิจกรมจนมีความมนัคงและสามารถขบัเคลือนไปได้ภายใตก้ารนาํขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินเป็นหลกัโดยเนน้การวจิยัทีมีการสร้างรูปแบบความร่วมมือ 

2. ควรมีวิจยัในชุมชนบา้นสาขลา ควรมีการทาํวิจยัเพือสร้างและพฒันาการมีจิตสาธารณะ    

ในเรืองความร่วมมือการในการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน และลดการทิงขยะลงในแม่นาํลาํคลอง

และพืนทีสาธารณะ 

3.ควรมีการทาํวิจยัเพือติดตามและประเมินผล การทาํกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน 

เพือดูว่าผลจากการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว ส่งผลต่อการพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชนบา้นสา

ขลาอยา่งไรใหเ้กิดความยงัยนืเขม้แขง็อยา่งต่อเนือง 
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