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บทคดัย่อ 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนของควนคานหลาว  ต าบลพิจิตร อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา                  
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัของสถานที่ท่องเที่ยวควนคานหลาว ต าบลพจิติร 
อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 2. เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในพืน้ทีท่่องเทีย่วควนคานหลาว 
ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื
ให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวควนคานหลาวต าบลพจิติร  อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา  งานวจิยันี้ใช้ระเบยีบ   
วธิวีจิยัเชงิปรมิาณ โดยศกึษาจากแบบสอบถามจ านวน  400 คน  การเกบ็ขอ้มลูและใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของควนคานหลาว  ต าบลพจิติร อ าเภอ
นาหม่อม จงัหวดัสงขลา   มเีอกลกัษณ์ในการด ารงวิถีชีวิตและวฒันธรรมแบบดัง้เดิม รวมทัง้มีการใช้       
ภูมปิญัญาของชาวบ้านในทอ้งถิน่ 2) ปญัหาและอุปสรรคในศกึษาการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืของ
ควนคานหลาว  พบว่า ยงัขาดความรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัของคนในชุมชนดา้นการจดักจิกรรมป้ายบอกทาง
แหล่งท่องเทีย่ว ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 

Sustainable tourism development of Khuan Khan Lao, Phichit Subdistrict, Na Mom District, 
Songkhla Province. The objectives are: 1. To study the current condition of the tourist attractions in 
Kuan Khan Lao Subdistrict, Phichit District, Na Mom District, Songkhla Province 2. To study the 
participation of stakeholders in the Khuan Khanao Tourist Area, Phichit Subdistrict, Na Mom 
District, Songkhla Province 3. To propose guidelines for sustainable tourism development to Khuan 
Khan Lao tourist attractions, Phichit district, Na Mom district, Changwat Songkhla This study used 
quantitative research methods. By studying 200 questionnaires. Data collection and content 
analysis method 
 The results showed that 1) Sustainable tourism development of Khuan Khan Lao, Phichit 
district, Na Mom district, Songkhla province, is unique in maintaining the traditional way of life and 
culture. Including the use of local villagers' wisdom 2) problems and obstacles in the study of 
sustainable tourism development of Khuan Khan Lao shows that there is still a serious lack of 
cooperation among people in the community in organizing activities for tourist attraction signs Has 
not been developed, improved to be appropriate 
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บทน า 
 

ปจัจุบนักระแสการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืก าลงัไดร้บัความสนใจอย่างมาก โดยการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืนัน้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพฒันาที่ยัง่ยนื และนักวชิาการด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้คนทัว่ไปได้ใหค้วามสนใจ  เรื่องการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยนืมากขึน้ จากการตื่นตวัดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท่องเทีย่วทีห่นัมานิยมการท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาต ิและมแีนวโน้มในเรื่องแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืมากขึน้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540,    
หน้า 18 อา้งใน ปองทพิย ์นาคนิทร,์ 2556, หน้า 36) ซึง่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  หมายถงึ การท่องเทีย่วกลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มเลก็ทีม่ี
การจดัการอย่างดเียีย่ม สามารถด ารงไวซ้ึง่ทรพัยากรท่องเทีย่วใหม้คีวามดงึดูดใจไม่เสื่อมคลาย และธุรกจิท่องเทีย่วมกีาร
ปรบัปรุงคุณภาพใหไ้ดผ้ลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมนีักท่องเทีย่วเขา้มาเยี่ยมเยอืนอย่างสม ่าเสมอ และมผีลกระทบทางลบ
ต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ 

ส าหรบัในประเทศไทยกระแสการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืไดม้มีาสกัระยะแลว้ หลงัจากที่ประเทศไทยประสบวกิฤต
ปญัหาทางด้านเศรษฐกิจ ทางภาครฐัจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางเพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกจิ จึงท าให้เกิดกระแสการ
ท่องเทีย่วภายในประเทศ เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วไทย เป็นผลใหน้ักท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศมากขึน้ 
อกีทัง้ยงัมกีารท านโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิเพื่อเพิม่ก าลงัซื้อของประชาชน การส่งเสรมิทางด้านการขายของสายการบนิ
ต้นทุนต ่า และมีการดึงเอาลกัษณะเด่น ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมภิาคออกมาน าเสนอให้แก่คนไทยได้เลอืกพิจารณา       
สิง่เหล่านี้ลว้นกระตุ้นใหค้นไทยเกดิความต้องการท่องเทีย่วมากขึน้และการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืนี้จะท าใหน้ักท่องเทีย่วที่   
ชื่นชอบการเดินทางได้แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และยงัได้ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัวฒันธรรมรวมไปถึงวถิีชีวติของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ไปเยอืนอกีดว้ย อกีทัง้ประเทศไทยมแีหล่งท่องเทีย่วที่หลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมจงึท าใหป้ระเทศไทยมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะรองรบัทัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ปจัจุบนัควนคานหลาว แคมป์คานหลาว หรอืคานหลาวฮลิล ์เป็นสถานทีท่ีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่ว
ชาวหาดใหญ่และใกล้เคยีงเป็นอย่างมาก มกีารหลัง่ไหลเขา้มาของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดต่าง ๆ 
สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากตวัเมอืงหาดใหญ่เพยีง 20 กม. อยู่ในเขตต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ควนคานหลาว 
เป็นภูเขาขนาดเลก็ ทางขึน้เป็นถนนลกูรงั และทางลาดชนั การเดนิทางค่อนขา้งล าบาก แต่เมื่อขึน้ไปถงึยอดเขาแลว้จะรูส้กึคุม้ค่า
การเดนิทาง บนยอดเขาสามารถมองเหน็ตวัเมอืงหาดใหญ่ได้อย่างชดัเจน จะเหน็ตึกและแสงไฟเรยีงราย โดยที่นี่ม ี2 บรรยากาศ       
ใหส้มัผสั นัน่คอืการชมทะเลหมอกในยามเช้า และการชมพระอาทติยต์กผ่านเมอืงหาดใหญ่ในยามเยน็ ปจัจุบนัทีค่วนคานหลาว      
มรีถรบั-สง่ขึน้เขา มเีต๊นทน์อนพกัใหบ้รกิารเช่านอนบนเขา และมแีม่คา้ขายน ้าชา กาแฟ ยามเชา้บรกิารกนัดว้ย ส่วนคนที่
จะน ารถสว่นตวัไป แนะน าใหใ้ชร้ถยนตแ์บบขบัเคลื่อน 4 ลอ้ และเพื่อความปลอดภยัผูข้บัตอ้งมคีวามเชีย่วชาญพอสมควรดว้ย  

แนวโน้มที่จะขยายตวัเพิม่ขึน้ไปตามกระแสการส่งเสรมิการท่องเที่ยวภายในประเทศบวกกบักระแสการประชาสมัพนัธ์   
ผ่านทางสงัคมออนไลน์ หากมองในแง่ของระบบเศรษฐกจิการขยายตวัของการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่อมท าให้เกดิเมด็เงิน
หมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิจ านวนมหาศาล เกดิการสรา้งงาน สรา้งรายไดส้รา้งอาชพีใหแ้ก่คนในชุมชน แต่อย่างไรกต็าม
สิง่เหล่านี้ย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นลบต่อทรพัยากรการท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ย่างหลกีเลีย่งไม่ไดเ้ช่นกนั ในส่วนของผู้
ได้รบัผลประโยชน์คือตัวผู้ประกอบการและตัวนักท่องเที่ยว แต่การหลัง่ไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวจ านวนมากย่อม
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่แหล่งท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น เช่น ขยะของเสยี สิ่งปฏิกูล ความแออดั คว ามบิดเบือน
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนทอ้งถิน่ เป็นตน้ ซึง่ผลเสยีเหล่านี้นักท่องเทีย่วไม่ต้องเผชญิแต่ผูท้ีเ่ผชญิคอืคนในทอ้งถิน่ต่างหาก 
อกีทัง้ผลเสยีเหล่านี้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้มของชุมชนดว้ยเช่นกนั 
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หากควนคานหลาวขาดการวางแผนของระบบการท่องเที่ยว การบริหารการจดัการที่ดี ก็จะท าให้ความเป็น

ธรรมชาตทิีอ่ยู่ภายในควนคานหลาวเสื่อมโทรมลง  รวมไปถงึการเผชญิกบัความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ สิง่แวดลอ้ม 
และการเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมในทอ้งถิน่อกีดว้ย         

ดงันัน้จะต้องมกีารส่งเสรมิใหเ้กดิการตระหนักในเรื่องของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัการค านึงถงึคุณค่า
ของทรพัยากรการท่องเที่ยวและวิถีวฒันธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารการจดัการทรพัยากรการ
ท่องเทีย่วอย่างมรีะบบ โดยการพฒันาการท่องเทีย่วสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ผูป้ระกอบการ นักท่องเทีย่ว และ   
คนในชุมชนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นคอืผู้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสยีโดยตรงจากทรพัยากรการท่องเที่ยวมากที่สุด หาก
สามารถรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดีไว้ยาวนานอย่างต่อเนื่ อง ก็จะท าให้                 
มนีักท่องเที่ยว เดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ซึง่เป็นผลดต่ีอคนในชุมชนระยะยาวการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื       
จงึเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีเ่หมาะส าหรบัการรกัษาความสมบรูณ์ 

ทางทรพัยากรการท่องเที่ยวของควนคานหลาวมีการบริหารการจดัการระบบการท่องเที่ยว การพฒันาด้าน       
การท่องเทีย่วในพืน้ทีค่วบคู่ไปกบัการหาแนวทางการรกัษาอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิของสถานทีท่่องเทีย่วใหเ้กดิ
ความยัง่ยนืสบืไป และใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูป้ระกอบการนกัท่องเทีย่วและคนในชุมชนทอ้งถิน่ 

จากทีก่ล่าวมาเป็นทีน่่าสนใจว่าจะท าอย่างไรใหค้วนคานหลาวสามารถพฒันาใหเ้ป็นการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืได ้
โดยสามารถสรา้งรายไดอ้ย่างยัง่ยนืใหแ้ก่คนในชุมชนทอ้งถิน่และเกดิผลกระทบดา้นลบต่อทรพัยากรการท่องเทีย่ววถิชีวีติ
ความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิใหน้้อยทีส่ดุ 

       
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัของสถานทีท่่องเทีย่วควนคานหลาว ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 

2. เพื่อศกึษาการมสีว่นร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในพืน้ทีท่่องเทีย่วควนคานหลาว ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม 

จงัหวดัสงขลา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่สถานทีท่่องเทีย่วควนคานหลาวต าบลพจิติร  

อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 

  

ขอบเขตของงานวิจยั 
           ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นขอบเขตด้านเนื้อหาด้าน

ประชากร ดา้นพืน้ทีแ่ละขอบเขตดา้นระยะเวลา ดงันี้ 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาดา้นเนื้อหา ดงันี้ 

1. ศกึษาสภาพปจัจุบนัของสถานทีท่่องเทีย่วควนคานหลาว 

2. วิเคราะห์ศกัยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวควนคานหลาวตามหลกัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 6 ด้าน ได้แก่         

1) ด้านบทบาทของผู้น าชุมชน  2) ด้านความตระหนักของประชาชนในชุมชน 3) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน                

4) ดา้นนโยบายและองคก์รภาครฐั  5) ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 6) ดา้นการสือ่สารและการประชาสมัพนัธ ์
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3. ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวควนคานหลาว ต าบลพิจิตร       

อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 

4. แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวควนคานหลาว ต าบลพจิิตร อ าเภอนาหม่อม 

จงัหวดัสงขลา 

 

ผลการวิจยั 
  ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่วโดย
ชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x   =3.30) เมื่อพจิารณารายด้าน 
พบว่า ประชาชนมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ประกอบดว้ย ดา้นความตระหนักของประชาชนในชุมชน 
(x  =3.40) ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ( x  =3.34) ดา้นบทบาทของผูน้ าชุมชน (x  =3.29) ดา้นนโยบายและองคก์รภาครฐั   
( x  =3.27) ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ( x  =3.27) และด้านการสื่อสารและการประชาสมัพนัธ ์( x  =3.26) ตามล าดบั และเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่าประชาชนทอ้งถิน่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่วโดยชุมชน ดงัน้ี 
 ดา้นบทบาทของผูน้ าชุมชน ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ คอื ผูน้ าชุมชนมคีวามเสยีสละและอุทศิตน ( x  =3.32) ผูน้ าชุมชน
เหน็ความส าคญัของการท่องเทีย่วโดยชุมชน ( x  =3.32) ผูน้ าชุมชนสามารถชกัจูงโน้มน้าวชาวบา้นให้เขา้ร่วมกจิกรรมและ
เป็นจุดรวมของชาวบา้นได ้( x  =3.30) ผูน้ าชุมชนเขา้ถงึปญัหาและเขา้ใจความตอ้งการของชมุชน (x  =3.28) และผูน้ าชุมชน
มวีสิยัทศัน์พฒันาดา้นการท่องเทีย่วอยู่เสมอ ( x  =3.26) ตามล าดบั 
 ดา้นความตระหนักของประชาชนในชุมชน ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =3.40)   
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง คอื มจีติอาสาและให้ความร่วมมอืใน
โครงการหรอืกจิกรรมการท่องเทีย่วของชุมชน ( x  =3.40) ความตระหนักในปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการท่องเทีย่ว (x  =3.40) 
และมคีวามรู้และความเข้าใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ( x  =3.34) ยกเว้นด้านการเหน็คุณค่า ภาคภูมิใจในชุมชน         
(x  =3.46) เหน็คุณค่าความส าคญัของการท่องเทีย่วและทรพัยากรการท่องเทีย่วของชุมชน ( x  =3.41) มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก 
 ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =3.34) และ
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คอื การรวมกลุ่มดา้นการท่องเทีย่ว (x  =3.30) 
กฎระเบยีบในกจิกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นแบบแผน ( x  =3.26) มกีารจดัการด้านการใช้ประโยชน์ของทรพัยากรการ
ท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบและมคีวามเสมอภาค ( x  =3.25) ยกเวน้ ความร่วมมอืระหว่างประชาชนในชุมชนกบัหน่วยงานทอ้งถิน่   
(x  =3.48) และความสามคัคขีองประชาชนในชุมชน ( x  =3.44) มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 ดา้นนโยบายและองคก์รภาครฐั ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =3.27) และ
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดบัความคิดเหน็ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คือ นโยบายของรฐัเอื้อต่อการส่งเสริม
พฒันาการท่องเทีย่วของชุมชน ( x  =3.24) การไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐั ( x  =3.27) การส่งเสรมิกจิกรรม
สาธติ/อบรม / ศกึษาดงูานจากภาครฐั ( x  =3.24) โครงการหรอืกจิกรรมดา้นการท่องเทีย่วไดร้บัการยอมรบัจากภาครฐั ( x  =3.30) 
และการสนบัสนุนขอ้มลูขา่วสารดา้นการท่องเทีย่วจากภาครฐั ( x  =3.31) ตามล าดบั 
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 ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =3.27) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีระดบัความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คือ เศรษฐกิจของชุมชนได้รบัการพฒันาในทางที่ดีขึ้น            
(x  =3.35) การพฒันาของระบบสาธารณูปโภคในชุมชน (x  =3.28) งบประมาณในการพฒันาชุมชน ( x  =3.27) รายไดข้องครอบครวั
และชุมชนเพิม่ขึน้ ( x  =3.25) และความรูแ้ละวทิยาการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชพีมาสูชุ่มชน ( x  =3.18) ตามล าดบั 
 ดา้นการสื่อสารและการประชาสมัพนัธ ์ประชาชนทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =3.26)   
และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คอื การก าหนดเวลาทีช่ดัเจนในการจดั
กจิกรรมการท่องเทีย่ว ( x  =3.28) แหล่งทีม่าของขา่วสารดา้นการท่องเทีย่ว มคีวามน่าเชื่อถอืและชดัเจน ( x  =3.27) การประสานงาน    
ดา้นการท่องเทีย่วของชุมชน (x  =3.26) การประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วหลายช่องทาง เช่น ป้ายประชาสมัพนัธว์ทิยุชุมชน 
เป็นตน้ ( x  =3.24) และความทัว่ถงึและความสม ่าเสมอของการประชาสมัพนัธ ์( x  =3.23) ตามล าดบั 
 ผลการวจิยัพบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิ่นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร  
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมพบว่าประชาชนมรีะดบัการมสี่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง (x  =2.90) คอืการมสี่วน
ร่วมดา้นการด าเนินกจิกรรม ( x  =3.34) การมสี่วนร่วมดา้นผลประโยชน์ (x  =2.97) การมสี่วนร่วมดา้นการหาสาเหตุของปญัหา         
( x  =2.90) การมสีว่นร่วมดา้นการวางแผนและการตดัสนิใจ (x  =2.82) ยกเวน้ การมสี่วนร่วมดา้นการประเมนิผล ( x  =2.48) ทีก่าร
มสีว่นร่วมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ประชาชนทอ้งถิน่มรีะดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิน่ใน
การท่องเทีย่วโดยชุมชน ดงันี้ 
 การมสีว่นร่วมดา้นการหาสาเหตุของปญัหา ประชาชนทอ้งถิน่มรีะดบัการมสี่วนร่วมโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
(x  =2.90) และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามรีะดบัการมสีว่นร่วมสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางทกุขอ้ คอื มสีว่นในการสงัเกต
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแหล่งท่องเทีย่วของชุมชน เช่น มลพษิดา้นขยะ มลพษิดา้นสิง่แวดลอ้ม ป้ายบอกทศิทางช ารุด เป็นต้น (x  =2.93) 
แจง้ปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ผูน้ าชุมชนหรอืผูด้แูลรบัผดิชอบดา้นการท่องเทีย่ว (x  =2.92) แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิ
จากการท่องเทีย่ว เช่น ดา้นทรพัยากรหรอืดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ (x  =2.92) ร่วมศกึษาสาเหตุของปญัหา วเิคราะหป์ญัหา
และอุปสรรคที่เกดิขึน้จากการท่องเทีย่วในชุมชน (x  =2.88) และร่วมในการประชุม ปรกึษาหารอืและเสนอแนวทางแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว (x  =2.87) ตามล าดบั 
 การมสีว่นร่วมดา้นการวางแผนและการตดัสนิใจ ประชาชนทอ้งถิน่มรีะดบัการมสี่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( x  =2.82) และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามรีะดบัการมสี่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ คอื ให้
ขอ้มูลดา้นการท่องเทีย่ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาการท่องเทีย่วชุมชน (x  =2.88) ร่วมจดัท าแผนงานหรือ
โครงการดา้นการท่องเทีย่วของชุมชน เช่น โครงการอนุรกษ์หรอืการแกไ้ขปญัหา เป็นต้น (x  =2.84) แสดงความคดิเหน็ใน
การวางแผนการท่องเที่ยวของชุมชน (x  =2.80) ร่วมตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการ บุคลากรและกจิกรรมการท่องเที่ยวทีจ่ะ
เกดิขึน้ในชุมชน (x  =2.80) และร่วมวางกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัในกจิกรรมการท่องเทีย่วของชุมชน (x  =2.78) ตามล าดบั 
 การมสีว่นร่วมดา้นการด าเนินกจิกรรม ประชาชนทอ้งถิน่มรีะดบัการมสีว่นร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =3.34) 
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ ร่วมในการดูแลรักษา
ทรพัยากรในแหล่งท่องเที่ยวขณะด าเนินกจิกรรม (x  =2.94) สนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์หรอืแรงงานช่วยเหลือ
กจิกรรมการท่องเทีย่วของชมุชน (x  =2.87) อ านวยความสะดวก ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดักจิกรรมการ
ท่องเทีย่วของชุมชน (x  =2.87) ประชาสมัพนัธห์รอืชกัชวนผูอ้ื่นใหม้สีว่นร่วมในกจิกรรมการท่องเทีย่วของชุมชน (x  =2.86) 
และเขา้ร่วมกจิกรรมการท่องเทีย่วตามแผนของชุมชน (x  =2.84) ตามล าดบั 
 การมสี่วนร่วมด้านผลประโยชน์ ประชาชนทอ้งถิน่มรีะดบัการมสี่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x  =2.97) 
และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า มรีะดบัการมสีว่นร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ทุกขอ้ คอื ไดค้วามภาคภูมใิจในมรดก
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ของทอ้งถิน่ ท าใหเ้กดิการใสใ่จในการอนุรกัษ์ (x  =3.06) ไดร้บัความรู ้คุณค่าและความส าคญัของแหล่งท่องเทีย่ว (x  =2.99) 
ไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ว (x  =2.96) ไดร้บัประโยชน์จากการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคทีด่ขี ึน้ (x  =2.96) และไดร้บัประโยชน์จากการประกอบการจากการท่องเทีย่ว เช่น น าเทีย่ว จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ 
สนิค้าทางหตัถกรรมหรือการเกษตร ธุรกิจบ้านเช่า โรงแรมหรือโฮมสเตย์ ธุรกิจ รถเช่าและธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น          
(x  =2.91) ตามล าดบั 
 การมสีว่นร่วมดา้นการประเมนิผล ประชาชนทอ้งถิน่มรีะดบัการมสีว่นร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (x  =2.48) 
และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มรีะดบัการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ คอื ร่วมประเมินผลโครงการหรือ
กจิกรรมการท่องเทีย่วของชุมชน ( x  =2.50) ร่วมผลกัดนัผลการประเมนิ ใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ (x  =2.50) เสนอแนะแนวทางใน    
การปรบัปรุงการด าเนินงานของโครงการหรอืกจิกรรมการท่องเทีย่วของชุมชน ( x  =2.48) ร่วมประเมนิปญัหาและอุปสรรคทีเ่กีย่วขอ้ง      
(=2.45) และร่วมประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างาน ( x  =2.45) ตามล าดบั 
 

สรปุและวิจารณ์ผล 
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่วโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร จงัหวดัสงขลา 

 การวเิคราะห์หาปจัจยัการมสี่วนร่วมของประชาชนทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคาน
หลาว อ าเภอพิจิตร จังหวัดสงขลา ผู้วิจ ัยได้ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยมปีจัจยัที่ใช้ในการศกึษาทัง้หมด 6 ตวัแปร คอื ด้านบทบาทของผู้น าชุมชน ด้านความตระหนักของ
ประชาชนในชุมชน ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นนโยบายและองคก์รภาครฐั ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน และดา้นการ
สือ่สารและการประชาสมัพนัธ ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่ว          
โดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร จงัหวดัสงขลา ม ี3 ปจัจยั คอื ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นนโยบายและองคก์ร
ภาครฐั และดา้นการสื่อสารและการประชาสมัพนัธ ์อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส าหรบัปจัจยัทีไ่ม่มผีลต่อการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพิจติร จงัหวดัสงขลา คือ ด้านบทบาทของผู้น าชุมชน      
ดา้นความตระหนกัของประชาชนในชุมชนและดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 
 ส าหรบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่วโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร จงัหวดัสงขลา 
ทัง้ 3 ปจัจยั คอื ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ด้านนโยบายและองคก์รภาครฐั และด้านการสื่อสารและการประชาสมัพนัธ ์
ผูว้จิยัไดอ้ภปิราย ดงันี้ 
 ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ปจัจยัดา้นความเขม้แขง็ของชุมชนทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร จงัหวดัสงขลา จะเหน็ไดว้่า ความเขม้แขง็ของชุมชนนัน้เป็นผลมาจากความสามคัคี
กนัในชุมชน โดยมคีวามร่วมมอืระหว่างประชาชนในชุมชนกบัหน่วยงานท้องถิ่น มกีารจดัการด้านการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีความเสมอภาค รวมทัง้มีการรวมกลุ่มด้านการท่องเที่ยวและมี
กฎระเบยีบในกจิกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนทีเ่ป็นแบบแผน ซึง่ลว้นส่งผลต่อความการมสี่วนร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่ว     
ทีจ่ะสามารถพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนควนคานหลาว ของอ าเภอพจิติร ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สมบูรณ์ ธรรมลงักา (2556) พบว่า ระบบเครอืข่าย ระบบความสมัพนัธ์ ภูมปิญัญาท้องถิ่น และการเรยีนรู้
ร่วมกนัของชุมชนเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชน และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(2554) ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 ทีไ่ดก้ าหนดพนัธกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความความเขม้แขง็ของชุมชนและการมสี่วนร่วม ดงันี้พัฒนาคุณภาพคนไทยใหม้คีุณธรรม เรยีนรูต้ลอดชวีติ มทีกัษะและ
การด ารงชวีติ อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชุมชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ สามารถปรบัตวัรูเ้ท่าทนั
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กบัการเปลีย่นแปลง และสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สนับสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชน 
รวมทัง้สรา้งภูมคิุม้กนัเพื่อรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาตินอกจากนี้ใน
การสรา้งภูมคิุม้กนัของประเทศ ไดก้ล่าวว่า ชุมชนทอ้งถิน่เป็นกลไกทีม่คีวามสามารถในการบรหิารจดัการมสี่วนร่วมในการ 
พฒันาคุณภาพชวีติและเชื่อมโยงกนัเป็นสงัคมสวสัดกิาร เป็นพลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศให้มัน่คงชุมชน
พึง่ตนเองสามารถบรรเทาปญัหาเศรษฐกจิสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดบัทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ดา้นนโยบายและองคก์รภาครฐั ปจัจยัด้านนโยบายและองค์กรภาครฐัที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การท่องเทีย่วชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติรนัน้ จะเหน็ได้ว่า นโยบายของรฐัเอือ้ต่อการส่งเสรมิพฒันาการท่องเทีย่ว
ของชุมชน ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว รวมทัง้จดัท าโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่วในแผนอยู่เสมอ มกีารสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐัแก่โครงการดา้นการท่องเทีย่ว มกีารส่งเสรมิกจิกรรมสาธติ อบรม 
หรอืศกึษาดูงานจากภาครฐั รวมถึงการสนับสนุนขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากภาครฐัแก่ประชาชนในพื้นที่ ล้วน
สง่ผลต่อการมสีว่นร่วมของประชาชน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนาศลิป์ เสีย้วทอง (2553) ศกึษาเรื่อง การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองทอ้งทีร่ะดบัหมูบา้น กรณีศกึษา อ าเภอตากใบ พบว่า การส่งเสรมิแสะสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ   
ที่เกี่ยวข้องเป็นปจัจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และยังสอดคล้องกบั ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2554) กล่าวว่า ปจัจยัภายนอกที่ท าให้ให้ชุมชนเข้มแขง็และการร่วมกลุ่มการ 
ด าเนินงานมคีวามส าเรจ็ คอื หน่วยงานรฐัสง่เสรมิใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน าในดา้นต่าง ๆ 
 ด้านการสื่อสารและการประชาสมัพันธ์ ด้านการสื่อสารและการประชาสมัพนัธ์ที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท่องเที่ยวของชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพิจิตรนัน้ จะเห็นได้ว่า ประชาชนในท้องถิ่นอ าเภอมีการ
ประสานงานดา้นการท่องเทีย่วของชุมชน มกีารตดิต่อสือ่สารดา้นการท่องเทีย่วระหว่างกนัไดด้พีอสมควร ทัง้นี้เพราะมกีาร
ร่วมกนัประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วหลายช่องทาง เช่นป้ายประชาสมัพนัธว์ทิยชุุมชน และการบอกต่อกนัของประชาชน
ทอ้งถิ่น เป็นต้น แหล่งทีม่าของข่าวสารด้านการท่องเทีย่วมคีวามน่าเชื่อถอืและชดัเจน มคีวามทัว่ถึง และความสม ่าเสมอ
ของการประชาสมัพนัธร์วมทัง้มกีาร  ก าหนดเวลาทีช่ดัเจนในการจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว จงึท าใหป้จัจยัดา้นการสื่อสาร
และการประชาสมัพนัธ์เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวของชุมชน สอดคล้องเทดิชาย    
ช่วยบ ารุง (2552) ไดก้ล่าวว่า การใหข้อ้มลูขา่วสารเป็นระดบัการสรา้งการมสีว่นร่วมระดบัพืน้ฐานและเป็นกา้วแรกทีจ่ะท าให้
ประชาชนเขา้สูก่ระบวนการมสีว่นร่วมในเรื่องต่าง ๆ วธิกีารใหข้อ้มูลมหีลายช่องต่าง เช่น เอกสารสิง่พมิพ ์การตดิประกาศ 
การจดันิทรรศการ การจดัตัง้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การจดังานแถลงข่าว การใหข้อ้มูลผ่านเวบ็ไซด ์เป็นต้น เพื่อใหป้ระชาชน  
ได้มีช่องทางในการแสดงความคดิเหน็  และอานิสงค์ โอทาตะวงศ์ (2557) ได้กล่าวว่า การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 
รวมทัง้ความถี่ของการไดข้อ้มูลข่าวสารจากแหล่ง เป็นปจัจยัสนับสนุนที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชน เพราะเป็น
ช่องทางที่ท าให้เกดิในการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ของรฐั สมาชกิใน
ชุมชน แผ่นพบั โปสเตอร ์และอนิเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิตยา ทองหนูนุ้ย (2553) ศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการพฒันาการท่องเที่ยวชายฝ ัง่ทะเลในจงัหวดัจนัทบุร ี
พบว่า การได้รบัขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มอีิทธพิลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่มต่ีอการ
พฒันาการท่องเทีย่วชายฝ ัง่ทะเล และเบญจา จนัทร และคนอื่น ๆ (2547) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัขอ้มูลการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการบรหิารจดัการด้านการท่องเที่ยวเชงินิเวศในพื้นที่ลุ่มแม่น ้าแม่กลอง จงัหวดัราชบุร ีพบว่า การรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสาร ความรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ และอายุมอีทิธพิลต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ในการบรหิาร
จดัการดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศส าหรบัปจัจยัทีไ่ม่มผีลต่อการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่วโดยชุมชนควนคานหลาว 
อ าเภอพิจิตร จังหวัดสงขลา คือ ด้านบทบาทของผู้น าชุมชน ด้านความตระหนักของประชาชนในชุมชน และด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทน ผูว้จิยัไดอ้ภปิราย ดงันี้ 
 ด้านบทบาทของผู้น าชุมชน จะเห็นได้ว่า ปจัจยัด้านบทบาทของผู้น าชุมชนไม่มอีิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร  จงัหวดัสงขลาเพราะในดา้นการท่องเที่ยวผู้น าชุมชน
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บางส่วนมศีกัยภาพทีจ่ ากดัทีจ่ะสามารถชกัจูงโน้มน้าวชาวบา้นใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและเป็นจุดรวมของชาวบา้นได ้เขา้ถงึปญัหา 
และเขา้ใจความต้องการของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะของประชาชนในชุมชนที่ระบุให้
ผูน้ าชุมชนควรใหค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่ว ในดา้นการพฒันาและการจดัการงบประมาณในดา้นการท่องเทีย่วมากขึน้ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อนุชา เอี่ยมแท้(2547) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัก าหนดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศ กรณีศกึษา อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่ามรีะดบัความเชื่อมัน่ต่างๆ ในดา้นผูน้ าชุมชน
มกัใหช้าวบา้นประสานงานและจดัการแหล่งท่องเทีย่วในชุมชนกนัเอง และพบว่าความเชื่อมัน่ในตัวผูน้ าชุมชนของหวัหน้า
ครวัเรอืน ไม่มอีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมของชาวบา้นในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ดงันัน้ ผูน้ าชุมชนจงึควรเพิม่บทบาทด้านการท่องเที่ยวในการสนใจที่จะ รบัฟงัความคดิเหน็ แก้ปญัหาเป็นศูนยร์วมและ
กระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการท่องเทีย่ว รวมทัง้สนบัสนุน ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผลกัดนัให้
เกดิการพฒันาในดา้นการท่องเทีย่วเทีย่วมากยิง่ขึน้ 
 ด้านความตระหนักของประชาชนในชุมชน จะเหน็ได้ว่า ปจัจยัด้านความตระหนักของประชาชนในชุมชนไม่มี
อทิธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพิจติร จงัหวดัสงขลา เพราะ
ประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนยงัไม่เห็นคุณค่าความภาคภูมิใจชุมชนและความส าคญัของการท่องเที่ยวและทรพัยากร       
การท่องเทีย่วของชุมชน จงึไม่ตระหนกัถงึปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการท่องเทีย่วอาจเกดิจากการไม่รวมกลุ่มกบัสมาชกิอื่น
ในชุมชนหรอืไม่มเีวลาเขา้ร่วมกลุ่มเพราะต้องประกอบอาชพี จงึท าให้ไม่ทราบขอ้มูลข่าวสารและความส าคญัด้านการท่องเที่ยว
เท่าทีค่วรดงันัน้ ประชาชนในชุมชนควรชว่ยกนัปลกูฝงัใหเ้หน็คุณค่าของชุมชน ใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูเกีย่วกบัความส าคญัของ
การท่องเทีย่ว จะท าใหเ้กดิความตระหนักในปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพราะหากประชาชนเกดิความตระหนักถงึความส าคญั
มากยิง่ขึน้อาจสง่ผลใหใ้หฝ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หน่วยงานของรฐั เหน็ถงึความส าคญัและสนบัสนุนมากขึน้ รวมทัง้เปิดโอกาส
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิง่ขึ้นด้วย เป็นต้น สอดคล้องกบั อรทยั ก๊กผล (2552) กล่าวไว้ว่า ประชาชนต้อง
ตระหนกัว่าตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในกระบวนการการมสีว่นร่วม หากประชาชาชนละเลยไม่สนใจในกระบวนการมสีว่นร่วมนี้ 
อาจสง่ผลใหผู้บ้รหิารละเลยการเปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปมสีว่นร่วมเช่นกนั 
 ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ปจัจยัดา้นผลประโยชน์ตอบแทนไม่มอีทิธพิลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร  จงัหวดัสงขลา เพราะอ าเภอพจิติรได้รบัการพฒันาเศรษฐกจิด้านการท่องเที่ยว      
มาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากการ
ประกอบการจากการท่องเทีย่ว การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ว จากการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดห้ลกัจากการประกอบอาชพีหลกัท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็น
เพยีงสว่นหนึ่งเท่านัน้ แต่อย่างไรกต็ามประชาชนส่วนใหญ่ยงัต้องการการพฒันาระบบขนส่งในแหล่งท่องเทีย่วและความรู้
เกีย่วขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วและความส าคญัของแหล่งท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ 
 ระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่วโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิติร  จงัหวดัสงขลา 
ในการศึกษาระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคานหลาวอ าเภอพจิิตร  จงัหวดัสงขลา     
แบ่งการมสีว่นร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขัน้ตอน คอื การมสีว่นร่วมดา้นการหาสาเหตุของปญัหา การมสีว่นร่วมดา้นการ
วางแผนและการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมดา้นการด าเนินกจิกรรม การมสี่วนร่วมด้านผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมดา้น  
การประเมินผล ผลการวจิยัพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนควนคานหลาว อ าเภอพจิิตร  
จงัหวดัสงขลา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการมสี่วนร่วมดา้นการหาสาเหตุของปญัหาการมสี่วนร่วมดา้นการ
วางแผนและการตัดสนิใจ การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกจิกรรม และการมสี่วนร่วมด้านผลประโยชน์ พบว่าประชาชน       
มรีะดบัการมสี่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางยกเวน้ การมสี่วนร่วมดา้นการประเมนิผลที่การมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัน้อย 
โดยผูว้จิยัไดอ้ภปิรายรายดา้น ดงันี้ 
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 ดา้นการมสีว่นร่วมดา้นการหาสาเหตุของปญัหา พบว่าระดบัการมสีว่นร่วมอยู่ในระดบัปานกลางประชาชนในพืน้ที่
มสีว่นในการสงัเกตและแจง้ปญัหาแก่ผูดู้แลหรอืผูน้ าชุมชน มโีอกาสในการประชุมหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาที่
เกดิจาการท่องเทีย่ว และมคีวามตระหนกัในปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการท่องเทีย่วพอสมควร เพราะประชาชนบางส่วนอาศยัอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยวจงึสามารถเหน็การเปลี่ยนแปลง ร่วมกนัดูแลรกัษาและแจ้งปญัหาที่เกดิขึน้ให้แก้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้ทนัท ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สธุาทพิย ์เขม็น้อย (2554 ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื
กรณีศกึษาตลาดบางหลวง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า การมสี่วนร่วมในการค้นหาปญัหาและประเดน็ปญัหา
ร่วมกนัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางโดยการมสี่วนร่วมในการศกึษาสาเหตุของปญัหาชุมชน      
มคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ และร่วมประเมนิความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการต่าง ๆ ของชุมชน มคี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็าม 
ยงัมปีระชาชนบางส่วนทีไ่ม่เหน็ถึงคุณค่า ความส าคญั และประโยชน์จากการท่องเทีย่ว หรอือาจจะเป็นเพราะหน่วยงานของรฐั
หรอืผูน้ าชุมชนชนยงัขาดการด าเนินงานเพื่อปลกูจติ ส านึกในเหน็คุณค่าทรพัยากรและการอนุรกัษ์อย่างจรงิจงัหรอืช่องทาง
ในการแจง้ปญัหาดา้นการท่องเทีย่ว เช่น กล่องรบัความคดิเหน็ เป็นต้น ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานเหล่าน้ียงัไม่ทัว่ถงึ
เท่าทีค่วร จงึท าใหบ้างแหล่งท่องเทีย่วเกดิปญัหาซ ้าซาก เช่น ปญัหาขยะ ป้ายสญัลกัษณ์ทางการท่องเที่ยวช ารุด เป็นต้น 
สอดคลอ้งกบั บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนทอ้งถิน่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากกจิกรรมทางการ
ท่องเทีย่ว จงึตอ้งใหชุ้มชนทอ้งถิน่ซึง่เป็นผูรู้ป้ญัหาและความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน่ของตนเองไดด้กีว่าผูอ้ื่น 
 ดา้นการมสี่วนร่วมด้านการวางแผนและการตดัสนิใจ พบว่าระดบัการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง ในการให้
ขอ้มูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน การแสดงความคดิเห็นในการวางแผน    
การท่องเทีย่วของชุมชน การร่วมวางกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัในกจิกรรมการท่องเทีย่วของชุมชน การร่วมจดัท าแผนงาน
หรอืโครงการดา้นการท่องเทีย่วของชุมชน เช่น โครงการอนุรกัษ์หรอืการแกไ้ขปญัหา เป็นต้น และร่วมตดัสนิใจคดัเลอืก
โครงการบุคลากรและกจิกรรมการท่องเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้ในชุมชนนัน้ประชาชนมสี่วนร่วมพอสมควร ดงัที ่นฤมล วบิูลยศ์ริชิยั (2547) 
กล่าวไวว้่า การมสีว่นร่วมคอืการทีป่ระชาชนสามารถเขา้ไปมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ ก าหนดนโยบาย ซึง่เป็นกระบวนการ
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในการด ารงชีวิต และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (2551) กล่าวว่า การมสี่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนมโีอกาสแสดงทศันะแลกเปลีย่น
ขอ้มลูและความคดิเหน็เพื่อแสวงหาทางเลอืกและการตดัสนิใจต่างๆ เกีย่วกบัโครงการทีเ่หมาะสม และเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั 
แต่อย่างไรกต็ามการมสีว่นร่วมในการวางแผนและการตดัสนิใจในเขตอ าเภอพจิติร ยงัตอ้งไดร้บัการพฒันามากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนบางส่วนยงัได้รบัการประชาสมัพนัธ์และโอกาสให้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอย่างจ ากดั ท าให้การให้ขอ้มูล  
แสดงความคดิเหน็ ร่วมวางแผน และการตดัสนิใจเพื่อใหเ้กดิการพฒันาใหด้ขีึน้ยงัไม่ทัว่ถงึเท่าทีค่วร นอกจากนี้ประชาชน
บางสว่นไม่มเีวลาเขา้มามสีว่นร่วมเพราะตอ้งประกอบอาชพีของตนเองจงึไม่มเีวลาเขา้มามสีว่นร่วมหรอืถา้มกีเ็พยีงบางสว่นเท่านัน้ 
 ดา้นการมสีว่นร่วมดา้นการด าเนินกจิกรรม พบว่าระดบัการมสีว่นร่วมอยู่ในระดบัปานกลางในการเขา้ร่วมกจิกรรม
การท่องเที่ยวตามแผนของชุมชน ประชาสมัพันธ์หรือชักชวนผู้อื่ นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
สนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์หรอืแรงงานช่วยเหลอืกจิกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน อ านวยความสะดวก ให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน และร่วมในการดูแลรกัษาทรพัยากรในแหล่ง
ท่องเที่ยวขณะด าเนินกิจกรรมนัน้พอสมควร เพราะประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดบั
การศกึษาอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนินกจิกรรมทางการท่องเทีย่วไดพ้อสมควร เช่น 
สามารถสนับสนุนงบประมาณหรือวสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมการท่องเที่ยวที่จดัขึ้นได้ในระดบัหนึ่ง สามารถ
ประชาสมัพนัธห์รอืเขา้ร่วมช่วยเหลอืกจิกรรมการท่องเทีย่วเมื่อมเีวลาว่างจากอาชพีหลกั เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งของการวจิยั
ของ อรรณพ เนตรทพิย(์2551) ศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ในต าบลดงพญา    
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อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน พบว่าการมสีว่นร่วมในการด าเนินงานและปฏบิตังิานเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศอยู่ในระดบั
ปานกลาง เพราะสว่นใหญ่ประชาชนเหน็ว่าควรเป็นหน้าทีข่องภาครฐัมากกว่าประชาชนในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
 ด้านการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ พบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ในการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์นัน้ไม่ว่าจะเป็นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์จากการประกอบการจากการท่องเที่ยว การพฒันาสิง่อ านวย
ความสะดวกทางการท่องเทีย่ว จากการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีด่ขี ึน้ ไดร้บัความรู ้คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
ท่องเทีย่ว หรอืไดค้วามภาคภูมใิจในมรดกของทอ้งถิน่นัน้ ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถเขา้มสี่วนร่วมไดพ้อสมควร สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธรีะยุทธ สุดเสมอใจ (2550) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสชันาลัย จงัหวดัสุโขทยั พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการรับ
ผลประโยชน์ในการบรหิารงานภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ส่วนใหญ่ผลประโยชน์เหล่านี้กย็งัไม่ทัว่ถงึแก่ประชาชนใน
ทุกแหล่งท่องเทีย่ว เช่น บางแหล่งท่องเทีย่วประชาชนยงัมโีอกาสเขา้ไปในการประกอบการได้น้อยมาก การพฒันาระบบ
ขนสง่ในแหล่งท่องเทีย่วยงัไมเ่พยีงพอ และประชาชนบางพืน้ทีย่งัมขีอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วหรอืขอ้มลูของความส าคญั
ของแหล่งท่องเทีย่วไม่มากเท่าที่ควร เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั นพรตัน์ ศุทธถิกล (2555) ศกึษาเรื่อง รูปแบบการจดัการ
ตลาดน ้าเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ได้สรุปว่า จดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประชาชนควรค านึงถึงการใช้
ทรพัยากรการอนุรกัษ์ธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ควรมคีณะท างานและมกีฎกตกิาในการจดัการท่องเทีย่ว มกีระบวนการเรยีนรู้
ระหว่างประชาชนกบันกัท่องเทีย่ว และจะต้องไดร้บัความร่วมมอืจากคนในชุมชนทอ้งถิน่ ทีส่ าคญัคอืประชาชนควรจะไดม้ี
ส่วนร่วมการวางแผนจัดการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์แก่คนในชุมชนอย่างทัว่ถึง โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตน 
 ดา้นการมสีว่นร่วมดา้นการประเมนิผล พบว่าระดบัการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัน้อย ไม่ว่าจะในการร่วมประเมนิผล
โครงการหรอืกจิกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน การร่วมประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานการร่วมประเมนิปญัหา
และอุปสรรคทีเ่กีย่วขอ้ง การเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานของโครงการหรอืกจิกรรมการท่องเทีย่วของ
ชุมชน หรอืในการร่วมผลกัดนัผลการประเมินให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ เนื่องจากส่วนใหญ่ในการประเมนิผลด้านการ
ท่องเทีย่วนัน้เป็นเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของรฐัทีท่ าหน้าทีใ่นส่วนนี้ จงึท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขา้ไปมสี่วนร่วมในส่วนนี้น้อย 
ดงันัน้หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนควรร่วมมอืกบัตวัแทนของชุมชนหรอืตวัแทนกลุ่มทางการท่องเที่ยวในการประเมนิผล
ทางการท่องเทีย่วมากขึน้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหม้ตีวัแทนของประชาชนไดม้โีอกาสในการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล
มากยิง่ขึน้ และยงัเป็นประโยชน์ในรบัรูผ้ลการประเมนิและแกไ้ขปญัหาอย่างตรงจุด ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กุลจริา 
เสาวลกัษณ์จนิดา (2555) ซึง่ศกึษาเรื่อง การมสีว่นร่วมของชุมชนต่อการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว กรณีศกึษา อ าเภออนิทรบ์ุรี
จงัหวดัสงิหบ์ุร ีผลการวจิยัพบว่า การประชาชนมสีว่นร่วมดา้นการตดิตามและประเมนิผลในระดบัน้อย เพราะส่วนใหญ่เป็น
หน้าทีข่องหน่วยงานรฐัทีท่ าหน้าทีใ่นสว่นการตดิตามและประเมนิผล และสอดคลอ้งกบั นพรตัน์ศุทธถิกล (2555) ไดส้รุปว่า 
กบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเทีย่วชุมชนนัน้ การสรา้งอ านาจทางผลประโยชน์ให้กบัประชาชนอย่าง
แท้จริง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัการท่องเที่ยว มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
โครงการ การท่องเที่ยวทีไ่ดด้ าเนินการไป ดงันัน้ผูม้หีน้าที่รบัผดิชอบจะต้องด าเนินการหาวธิทีีเ่หมาะสมเพื่อส่งเสรมิการ      
มสีว่นร่วมใหเ้กดิขึน้มากทีส่ดุ  
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