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บทคัดย่อ 

 

 รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิดกระบวนการการพฒันา

พื้นท่ีของชุมชนเกาะกูด การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาชุมชน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยคาดวา่ผลจากการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ี

จะเป็นประโยชน์ในการจดัท าแผนพฒันาชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเกาะกูดต่อไป โดยใชว้ธีิการศึกษา

จากงานเอกสาร เวบ็ไซต ์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการมีส่วน

ร่วมของชุมชนโดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มและใชก้ารสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาคร้ังน้ี

สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกูดไดส้นบัสนุน ฟ้ืนฟู และพฒันาชุมชน โดย

น าแนวคิดและหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์มาใชใ้นการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื มีการ

กระตุน้ใหชุ้มชนต่ืนตวัเขา้มามีส่วนร่วมช่วยกนัพฒันาชุมชนแหล่งท่องเท่ียวของตนเอง แต่ผูว้จิยัได้

พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นสามารถเป็นไดท้ั้งปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก เช่น ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นการส่ือสาร และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

เป็นตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกูดพยายามส่งเสริมใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมด าเนิน

กิจกรรมในขั้นตอนท่ีแต่ละคนถนดัและเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในหนา้ท่ีนั้น ๆ นอกจากน้ียงัได้

ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการจดัการพฒันาชุมชนและ

คนในชุมชนไปพร้อม ๆ กนัโดยมีจุดประสงคใ์หเ้กาะกูดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืสู่รุ่นต่อ ๆ ไป 

 

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื; การพฒันาชุมชน; การมีส่วนร่วม; ระดบัของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 
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ABSTRACT 

 

 This independent study has the objective to study concepts or processes to developed 

community area, study the public participation spectrum and study the factors affecting communi-

ty participation of community on Koh Kut Island for sustainable tourism. It is expected that the 

results from this independent study will be helpful in the community development plan by means 

of study from document, website, and related research. Researcher has used key informant inter-

view which is the community leader and relevant person, then used group interview with general 

public who lived on the community Koh Kut Island. The result from this study can analyzed that 

Koh Kut sub- district administration organization had provided support and subsidiary to rehabili-

tation and development the community by using concepts and principles of ecotourism in sustain-

able tourism management. There is an encouragement for the community to become aware of and 

participate in helping to develop the communities but the researchers found that the factors that 

affected to the participation of people in the community can be both internal and external factors 

such as educational factors social factors communication factor and economic factors etc. Koh 

Kut sub district administrative organization tried to encourage people in the community to partic-

ipate in activities in the process that everyone is good at and willing to participate in that role. In 

addition, it has instilled awareness of the conservation of natural resources and the environment 

for managing the development of communities and people in the community at the same time 

with the objective to make Koh Kut a sustainable tourist destination for the next generation. 

 

Keywords: Sustainable Tourism; Community Development; participation; Public Participation 

Spectrum. 

 

กกกกกกกกกกกก 

ออออออกกกกกกกกกกออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 



3 

 

 

บทน า 

 

การท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทมากข้ึนในสังคมโลกและยิง่มากข้ึนใน 

ชุมชนทอ้งถ่ินเม่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดข้ยายอาณาเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขา้ใกลว้ถีิ 

ชีวติของชุมชนมากข้ึนในขณะท่ีแนวโนม้การท่องเท่ียวของประเทศไทยมีการเติบโตในทิศทางบวก 

นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงใหค้วามสนใจกบัการเดินทางไปสัมผสัความจริงแทด้ั้งเดิมของพื้นท่ีต่าง ๆ 

ในไทยเพิ่มมากข้ึนการท่องเท่ียวไม่ไดก้ระจุกตวัอยูใ่นเมืองใหญ่หากมีการกระจายตวัสู่ชุมชนส่งผล

ใหท้อ้งถ่ินหลายแห่งตั้งรับการมาถึงของนกัท่องเท่ียวโดยน าการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติขณะเดียวกนัภาครัฐก็ให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน

เพิ่มมากข้ึนจากการประกาศใหท้่องเท่ียววถีิไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนไปในทิศทางท่ีย ัง่ยนื แต่จากการท่ี

ทรัพยากรการท่องเท่ียวมีจ ากดัไม่วา่จะเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว ทางดา้นธรรมชาติ วฒันธรรม 

และประเพณีทอ้งถ่ิน ผูดู้แลและประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนนั้น ๆ จะตอ้งมีการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวท่ีดี และการใหบ้ทบาทกบัคนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและท าใหรู้้สึกถึงความเป็น

เจา้ของนั้นถือจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษากระบวนการการพฒันาชุมชนเกาะกูดเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว อยา่งย ัง่ยนื  

3.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและระดบัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ ท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการพฒันาชุมชน ระดบั

การมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และขอ้มูลทัว่ไป

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกูด 

2. ขอบเขตดา้นประชากรการวจิยั ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อท าการศึกษาคน้ควา้ส าหรับ

การวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นายเดชาธร จนัทร้อย ต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกูด,       

นายสุรพศั ระถะยาน ต าแหน่งหวัหนา้ส านกัปลดั และประชาชนในพื้นท่ีชุมชนเกาะกูด 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ เกาะกูด ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด มีทั้งหมด 6 

หมู่บา้นดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นคลองหินด า หมู่ท่ี 2 บา้นคลองเจา้ หมู่ท่ี 3 บา้นอ่าวใหญ่ หมู่ท่ี 4 บา้นสลกั

อวน หมู่ท่ี 5 บา้นอ่าวพร้าว และหมู่ท่ี 6 บา้นอ่าวสลดั โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 1,908 คน 

ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอเกาะกูด เดือนกนัยายน ปีพุทธศกัราช 2559 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาการเก็บขอ้มูล การเก็บรวมรวมขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 5 – 8 

กนัยายน พทุธศกัราช 2562 โดยการเขา้ไปพ านกัอยูท่ี่เกาะกูดเป็นระยะเวลา 4 วนั 3 คืน 

 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 

กระบวนการการพฒันาพื้นท่ี
ชุมชน 

ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
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แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา     
เกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 

1. แนวคิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Tourism) มีหลกัการดงัน้ี  
 1.1การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using Resource Sustainable) ทั้ง

ในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัและเนน้การท าธุรกิจในระยะ
ยาว 

 1.2 การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing Over-
consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว
และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

 1.3 การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคม และวฒันธรรมจะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต 

 1.4 การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เขา้
กบักรอบแผนกลยทุธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาทอ้งถ่ินและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 

 1.5 การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economic) โดย
ค านึงถึงราคาและพฒันาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มไว ้ไม่เพียงแต่ท าใหเ้กิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนั
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายอีกดว้ย 

 1.6 เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) ในดา้น
การจดัการผลตอบแทนของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและการจดัการ
การท่องเท่ียว 

 1.7 การประสานความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน องคก์ร
และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วม
แกปั้ญหา 

 1.8 การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวธีิปฏิบติัใน
การพฒันาแบบยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถ่ินทุกๆ ระดบัเพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว 
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 1.9 ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยมุ่งสร้างความเขา้ใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้ง
เป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

 1.10 การวจิยัและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (อุษาวดี, 2545) 

2. แนวคิดการพฒันาชุมชน (Community Development) การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันา
ประเภทหน่ึงท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญาแนวความคิด หลกัการและวธีิการปฏิบติัท่ี
เป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานดั้งเดิมคือเป็นกระบวนการใหก้ารศึกษาแก่
ประชาชนเพื่อพฒันาความรู้ ความคิดใหมี้ศกัยภาพและสามารถพึ่งตนเองไดห้รือช่วยตนเองไดใ้น
ทุกดา้น ดงันั้นการพฒันาชุมชนจึงเป็นการพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์หค้รบถว้นถึงความพร้อมใน
ทุกดา้น เพื่อท่ีจะสามารถจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ของตนเองได ้

3. แนวคิดการมีส่วนร่วม  
 3.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม (Factors Affecting Participation) การท่ีชุมชนจะเขา้มา
มีส่วนร่วมนั้น มกัจะมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมท่ีเป็นทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกซ่ึง
ส่งผลต่อคนในชุมชน และท าใหค้นในชุมชนสามารถเขา้มาร่วมหรือไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืไดเ้ช่นกนั 
 3.2 ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน (The Level of Community Participation) คือการแบ่ง
ระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละความละเอียด
ของการแบ่งเป็นส าคญั โดยมีขอ้พึงสังเกตคือ ถา้ระดบัการมีส่วนร่วมต ่า จ  านวนประชาชนท่ีเขา้มี
ส่วนร่วมจะมาก และยิง่ระดบัการมีส่วนร่วมสูงข้ึนเพียงใด จ านวนประชาชนท่ีเขา้มีส่วนร่วมก็จะ
ลดลงตามล าดบั ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดบัจากต ่าสุดไปหาสูงสุด 
 3.3 การมีส่วนร่วม (participation) เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนัในเร่ืองของความตอ้งการ
และทิศทางของการเปล่ียนแปลง จะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติั เหตุผล
แรกของการท่ีมีคนมารวมกนัไดค้วรจะตอ้งมีการตระหนกัวา่การกระท าทั้งหมดท่ีท าโดยกลุ่มผูน้ า
ชุมชน หรือกระท าผา่นองคก์ร ดงันั้นผูน้ าชุมชนหรือองคก์รจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าให้บรรลุถึง
ความเปล่ียนแปลงได ้ 
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วธีิด าเนินงานวจัิย 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อนัประกอบไปดว้ย
กระบวนการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary research) 
และกระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและสร้างความเขา้ใจ
ไดม้ากข้ึน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสัมภาษณ์ซ่ึงมี 2 ฉบบั โดยฉบบัแรกมีไวส้ าหรับ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกูด ภายในแบบสัมภาษณ์มี 4 ตอน ไดแ้ก่
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล ตอนท่ี 2 ศึกษากระบวนการและแนวคิดในการพฒันา
พื้นท่ีของชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ตอนท่ี 3 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม และตอน
ท่ี 4 ศึกษาการมีส่วนร่วมและระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ฉบบัท่ี 2 มีไวส้ าหรับสัมภาษณ์และ
พูดคุยกบัคนในชุมชน โดยภายในแบบสัมภาษณ์มี 2 ตอนไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้
ขอ้มูล ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและ
การมีส่วนร่วมและระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 
ผลการวจัิย 

 
จากการศึกษาพบวา่ กระบวนการหรือแนวทางปฏิบติัในการการด าเนินงานพฒันาพื้นท่ีของ

ชุมชนเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนเกาะกูด จงัหวดัตราดนั้น มีการวางบทบาท
การพฒันาชุมชนเกาะกูดในอนาคตอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อท่ีจะให้
ประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดโดยเนน้การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ การบริหารจดัการท่ีดี ส่งเสริมและสนบัสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน หมัน่สร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ชุมชนและใหชุ้มชนไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการมีส่วน
ร่วมเพื่อพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ สามารถสร้างรายได ้ใหชุ้มชน พฒันาคุณภาพชีวติความ
เป็นอยู ่ท  านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหอ้ยูคู่่กบั
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ชุมชนไปอยา่งย ัง่ยนืสู่รุ่น ต่อ ๆ ไป หากแต่ในการด าเนินการจดัการเพื่อใหชุ้มชนเกาะกูดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืนั้นคนในชุมชน จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ยจึงจะส าเร็จผล 
แต่อุปสรรคในการด าเนินการคือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกท่ีสามารถส่งผลท าใหค้นในชุนชนบางส่วนไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืได ้เช่น ปัจจยัดา้นการศึกษา ดา้นการส่ือสาร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการ
บริหารจดัการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ส่งผลต่อเน่ืองท าให้ระดบัของการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในขัน้การลงทุนและปฏบิตัทิีอ่ยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีไม่
ตอ้งใชก้ารวางแผนมาก และคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมไดส้ะดวกมากท่ีสุด  

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่อง เท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
1. การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการพฒันาพื้นท่ีชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื

ของคนในชุมชนนั้นสรุปไดว้า่ในชุมชนส่วนใหญ่เตม็ใจและพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนือยูเ่สมอเพราะคนในชุมชนเองก็ ตอ้งการใหชุ้มชนของตนมีการจดัการท่ีดี 
สะอาดเรียบร้อยน่าอยู ่ซ่ึงผลจากการจดัการท่ีดีก็น ามาสู่การสร้างรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดี 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม สามารถสรุปเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ี 
สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี  

- ปัจจยัภายใน เช่น  อาย ุเพศ ความเช่ือ เวลา การศึกษา ประสบการณ์ ปัญหาครอบครัว  
- ปัจจยัภายนอก เช่น อาชีพ รายได ้การเดินทาง เทคโนโลย ีการ บริหารจดัการท่ีดี และการ

ไดรั้บข่าวสาร เช่นความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร ช่องทางการส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์โครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื สรุปไดว้า่คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ดา้นการบริหาร หรือการวางแผนเป็นผลอนัเน่ืองมาจากระดบั
การศึกษานอ้ยท าใหค้นในชุมชนมีความถนดัท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีในขั้นตอน
การลงทุนและปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการลงทุนในท่ีน้ี หมายถึง การน าทรัพยากรท่ีตนเองมีใน
พื้นท่ีหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นอาชีพของตนเองอยูแ่ลว้มาใชใ้นการจดัการพฒันาพื้นท่ีชุมชนของตนเอง 
เช่น น าเรือจากกิจการของตนมาใช ้น าสินคา้ในร้านมาตั้งจุดแจกฟรีเช่น แจกอาหารกลางวนั แจกน ้า
ด่ืม หรือร่วมสมทบทุนส าหรับผูท่ี้พอมีฐานะ เป็นตน้ 
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4. การไดรั้บประโยชน์จากการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื สรุปไดว้า่การจดัการพฒันา
พื้นท่ีชุมชนตามแผนพฒันา 4 ปีนั้นเป็นไปในทางท่ีดี ถนนหนทางดีข้ึน แหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการ
จดัการท่ีดีข้ึน การจดัการขยะมีการแยกเป็นสัดส่วนตามประเภท ท าใหชุ้มชนน่าอยู ่แหล่งท่องเท่ียว
สะอาด นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวใหค้วามสนใจเขา้มาท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง คนในชุมชนมีอาชีพ มี
รายได ้สามารถพึงพาตนเองและเล้ียงดูครอบครัวได ้ส่งผลท าใหค้นในชุมชนมีความสุข และมี 
ก าลงัใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในคร้ังต่อ ๆ ไป 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 
 จากการวจิยัพบวา่การจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกูด
นัน่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีภายใตก้ารปฏิบติังานและการดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เกาะกูด แต่เน่ืองจากบุคลากรและแรงงานท่ีมีไม่เพียงพอท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวในบางพื้นท่ียงัเป็น
พื้นท่ีท่ีอนัตรายส าหรับนกัท่องเท่ียว อยา่งเช่น น ้าตกคลองยายก๋ี น ้าตกหว้งน ้าเขียว หรือจุดอ่ืน ๆ ท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง อาจท าใหน้กัท่องเท่ียวท าตามอ าเภอใจทิ้งขยะ หรือท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกูดได ้จึงตอ้งการเสนอแนะใหมี้การตั้งกฎ กติกา ขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเคารพกฎและไม่ทิ้งขยะหรือท าลายธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม จดัอาสาสมคัร
หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแวะเวยีนมาตรวจสถานท่ีเหล่าน้ีอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ังเชา้-เยน็ เพื่อป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีผูว้จิยัตอ้งการเสนอแนะในดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว คือให้จดักิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงอาจจะเป็นกิจกรรมทางน ้า หรือทางบก เป็นเส้นทางการเรียนรู้
ศึกษาธรรมชาติ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในเร่ืองของธรรมชาติเขา้มาท่องเท่ียว และยงัสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนมากข้ึนเพื่อแกปั้ญหาความยากจนของคนในชุมชนดว้ย 
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