การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การมีส่วนร่ วมและความต้ องการพัฒนาการท่ องเที่ยวของชุมชนบ้ านเหมืองกุง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
The Participation and Need for Tourism Development of Baan Muang Kung Community
Hang Dong, Chiang Mai.
พรพิมล วิกรัยพัฒน์ 1 และ คณะ
Pornpimon WiKraipat 1 and Group

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมและความต้ องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้ านเหมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ ศึกษาครั ง้ นี ้ คือชุมชนบ้ านเหมืองกุง ทัง้ หมดจํ านวน 133
ครัวเรื อน เนื่องจากประชากรมีน้อยจึงเก็บข้ อมูลทังหมดโดยมิ
้
ได้ ส่มุ ตัวอย่าง ประชากรแบ่งออกเป็ นตัวแทนจาก
ครั วเรื อน 107 รายตัวแทนจากผู้ประกอบการร้ านค้ าในชุมชน 23 ราย และตัวแทนผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง 3 ราย ในการเก็บข้ อมูลใช้ แบบสอบถามสําหรับประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนและผู้ประกอบการใน
ส่วนของผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใช้ การสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการ สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าสัดส่วน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการอธิบายประกอบตางราง
ผลการศึก ษาพบว่าทัง้ ประชากรที่ เ ป็ นตัว แทนครั วเรื อนและผู้ ป ระกอบการส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับประถม อายุเฉลี่ยมากกว่า 51 ปี ขึ ้นไป ประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ างมีรายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 6, 000 บาทต่อเดือน อาศัยอยูใ่ นชุมชนมากกว่า 51ปี ในขณะที่
ประชากรที่เป็ นผู้ประกอบการมีรายได้ เฉลี่ยไม่เกิน 20,000บาทต่อเดือน อาศัยอยู่ในชุมชนระหว่าง 41-50 ปี
ประชากรที่ เ ป็ นตั ว แทนครั ว เรื อ นมี ค วามต้ องการในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ด้ านการตลาด
ประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก แต่มีความต้ องการพัฒนาด้ านการจัดการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวและพัฒนา
บุคลากรในระดับปานกลาง ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการ มีความต้ องการพัฒนาอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้ าน ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และด้ านบุคลากร
ในส่วนของระดับการมีสว่ นร่ วมพบว่าประชากรในภาคครัวเรื อนมีสว่ นร่ วมเกือบทุกด้ านในระดับปาน
กลางได้ แก่ ร่ วมวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ร่ วมดําเนินการพัฒนาตามแผน ร่ วมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา และร่ วมประเมินความสําเร็ จหรื อผลจากการพัฒนา ในขณะเดียวกันพบว่าผู้ประกอบการมีสว่ นร่ วมใน
ระดับน้ อยด้ านการวางแผน แต่มีสว่ นร่ วมในระดับมากด้ านการรับรู้ ร่ วมมือพัฒนา และร่ วมดําเนินการตาม
แผน ในขณะเดียวกันก็มีสว่ นร่วมในระดับปานกลางด้ านการตัดสินใจและร่ วมรับประโยชน์

1

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงใหม่

710

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ABSTRACT
This research aims to study the participation and need of people in Baan Muang Kung in
tourism development. The people in the research are representatives in Baan Muang Kung
Community so the research is not done by random example group. The people are divided into 3
groups; 107 from families, 23 from entrepreneurs and 3 from community leaders and related
organizations. The collecting data method of families’ representatives and entrepreneurs has done by
questionnaires as well as informal interviewing has been used for community leaders and related
organizations. Descriptive statistics such as variance, percentage, mean, and standard deviation
have been used in this research.
The study has shown that most representatives and entrepreneurs average are over 51 yearold married women with primary education. People who are not entrepreneurs earn average 6,000
baht/ month from working and live in the community more than 51 years whereas the entrepreneurs
earn maximum 20,000 baht/ month and are in the community approximately 41-50 years.
Representatives need tourism development in marketing and promotional aspects while the
need of tourism attraction and human resources development is in the medium level. For the
entrepreneurs, they need product, marketing, promotional and human resources development in high
level.
For the participation level, the research has found that people in the community participate in
all aspects in medium level which are planning community tourism development, following the
development plan, getting benefits from the development, and evaluating the success from the
development. On the other hand, the entrepreneurs involve less in planning but participate much in
acknowledgement, development and follow the plan. They take part in making a decision and getting
benefits in medium level.
Key word: need, participation
E-mail: siamtrek@yahoo.com

คํานํา

บ้ า นเหมื อ งกุ ง ตํ า บลหนองควาย อํ า เภอหางดง จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นชุ ม ชนที่ ทํ า อาชี พ เกี่ ย วกั บ
เครื่ องปั น้ ดินเผาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สินค้ าหลักคือ หม้ อนํา้ และคนโฑ หรื อนํ ้าต้ น ซึง่ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น
สินค้ าต้ นแบบในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากชุมชนตังอยู
้ ่บนถนนสายหางดง-ดอยอิน
ทนนท์ และอยู่ใกล้ แหล่ง ท่องเที่ ย วที่ มีชื่อเสีย ง ได้ แ ก่ส วนหลวงราชพฤกษ์ เชี ยงใหม่ไ นท์ ซาฟารี แ ละ หมู่บ้าน
หัต ถกรรมบ้ านถวาย ชุม ชนจึง ได้ รั บ การส่ง เสริ ม ให้ เ ป็ นแหล่ง ท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมตามแผนยุท ธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ(สถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศไทย,2549 ) ดังนันบนพื
้
้นฐานของ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยื น ซึ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมของชุมชน สิ่งที่ ควรดําเนิ นการควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสินค้ าคือ การจัดการท่องเที่ยวโดยมีพื ้นฐานจากความต้ องการของคนภายในชุมชน(เจิมศักดิ์ ปิ่ น
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ทอง,2537) ดังนัน้ คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานในท้ องถิ่น และชาวบ้ านรวมไปถึงผู้ประกอบการ จึงควรมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนานับตังแต่
้ ขนตอนการร่
ั้
วมแสดงความคิด ร่ วมวางแผนตลอดจนร่ วมดําเนินการและติดตาม
ประเมินผล การประเมินความต้ องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนจึงเป็ นขันตอนแรกก่
้
อนจะนําไปสู่
กระบวนการในการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ให้ ตรงกับความต้ องการของชุมชนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ชุมชนบ้ านเหมืองกุง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วย
ตัวแทนจากครั วเรื อนๆละ 1 คน จํานวน 107 ราย ตัวแทนจากผู้ประกอบกิจการ ร้ านค้ า ๆละ 1 ราย จํานวน 23
ราย และผู้นําชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจํานวน 3 รายเชียงใหม่รวมทังหมด
้
133 ราย เครื่ องมือ
ในการเก็บข้ อมูลได้ แก่แบบสอบถามที่ได้ รับการออกแบบให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ในส่วนของข้ อมูลทัว่ ไปเป็ น
คําถามแบบตัวเลื อกในส่วนของการมี ส่วนร่ วมและความต้ องการในการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวใช้ มาตราส่วน
ประเมินค่า(Rating Scale )และแปรผลตามหลักการอันตรภาพชัน้ (Class Interval) ในขณะที่ใช้ วิธีการสัมภาษณ์
อย่ างไม่เป็ นทางการกับผู้นํ าชุมชนและตัวแทนจากหน่ วยงาน ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล เชิ งปริ มาณใช้ สถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา ได้ แ ก่ ร้ อยละ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ ย ค่าระดับ คะแนน และใช้ การบรรยาย
ประกอบตาราง

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลจากการวิจัย
พบว่าประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุเฉลี่ยมากกว่า 51 ปี ขึ ้นไป สถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้ างโดยมีรายได้ เฉลี่ย 6,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลา
อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 51 ปี ขึน้ ไปหรื ออาจกล่าวได้ ว่าอยู่ภายในชุมชนมาแต่กําเนิด ในส่วนของความ
ต้ องการพัฒนาการท่องเที่ยวและการมีสว่ นร่ วมภายในชุมชนปรากฏผลตามตารางดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้ องการ จําแนกตามประเด็นหลักในความ
ต้ องการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อน
1. ประเด็นหลักในการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้ องการ
1.1. ด้ านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
3.34
.537
ปานกลาง
1.2. ด้ านแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
2.88
.621
ปานกลาง
1.3. ด้ านการตลาด /ประชาสัมพันธ์
3.67
.749
มาก
1.4. ด้ านบุคลากร
3.26
.626
ปานกลาง
รวม
3.29
.633
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่าประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนมีความต้ องการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามรายข้ อพบว่าประชากรที่เป็ นตัวแทนครั วเรื อนมีความต้ องการพัฒนาด้ าน
การตลาด /ประชาสัมพันธ์ ในระดับมากแต่เพียงด้ านเดียว ส่วนในด้ านอื่นๆนันประชากรมี
้
ความต้ องการในอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้ องการ จําแนกตามประเด็นย่อยในความ
ต้ องการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อน
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้ องการ
2.1. ด้ านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
2.1.1. มีสว่ นร่ วมในกระบวนการพัฒนาทุกขันตอน
้
3.28
.675
ปานกลาง
2.1.2. กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้ างเสริ มการเรี ยนรู้
3.40
.676
ปานกลาง
วิถีชีวิตและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
3.34
.676
ปานกลาง
2.2. ด้ านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
2.2.1. การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
3.25
.781
ปานกลาง
2.2.2. การฝึ กอบรมบุคลากร
3.51
.784
มาก
2.2.3. มีบริ การที่พกั และอาหาร
2.70
1.016
ปานกลาง
2.2.4. มีบริ การขนส่ง / การเข้ าถึง
2.52
1.029
ปานกลาง
2.2.5. มีระบบสาธารณูปโภค
2.75
.852
ปานกลาง
2.2.6. มีระบบรักษาความปลอดภัย
2.53
.951
ปานกลาง
รวม
2.88
.902
ปานกลาง
2.3. ด้ านการตลาด /ประชาสัมพันธ์
2.3.1. การฝึ กอบรมการขาย /การตลาด
3.67
.813
มาก
2.3.2. การฝึ กอบรมใช้ สื่อประชาสัมพันธ์
3.66
.872
มาก
รวม
3.67
.843
มาก
2.4. ด้ านบุคลากร
2.4.1. ฝึ กฝนการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี
3.38
1.009
ปานกลาง
2.4.2. ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยคนในชุมชน 3.51
.865
มาก
2.4.3. การอบรมให้ ความรู้ ด้านการจัดการ
3.58
.875
มาก
ท่องเที่ยว
2.4.4. การอบรมให้ ความรู้ ภาษาต่างประเทศ
3.73
.981
มาก
2.4.5. การเป็ นผู้ประกอบการ
3.11
.836
ปานกลาง
2.4.6. การจัดทําโฮมสเตย์
2.25
.871
น้ อย
รวม
3.26
.906
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 การพัฒนาด้ านการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในภาพรวมพบว่าประชากรที่เป็ นตัวแทน
ครัวเรื อน มีความต้ องการในระดับปานกลางในเกือบทุกด้ าน ยกเว้ นต้ องการให้ มีการฝึ กอบรมบุคคลากรในระดับ
มาก และในด้ านการพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการตลาดพบว่าประชากรมีความต้ องการในระดับมากในทุก
ด้ าน ได้ แก่ การฝึ กอบรมการขาย การฝึ กอบรมใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ ด้ านการพัฒนาบุคลากรพบว่าประชากรมี
ความต้ องการในระดับมากในด้ านการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การอบรมให้ ความรู้ ด้านการจัดการท่องเที่ยว
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การอบรมให้ ความรู้ ภาษาต่างประเทศ ในประเด็นการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดีและการเป็ นผู้ประกอบการนัน้ ประชากรมี
ความต้ องการในระดับปานกลาง สําหรับการจัดทําโฮมสเตย์นนประชากรมี
ั้
ความต้ องการในระดับน้ อย
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้ องการจําแนกตามประเด็นการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชนของประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อน
3. การมีสว่ นร่ วมในชุมชน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีสว่ นร่ วม
3.1. รับรู้ เข้ าใจ และเต็มใจร่ วมมือกันในการ
3.29
.727
ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างจริ งจัง
3.2. ได้ ร่วมกันวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
2.71
.988
น้ อย
ชุมชน ทังระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว
3.3. ได้ ดําเนินการพัฒนาตามแผน สร้ างประโยชน์
3.29
.781
ปานกลาง
ให้ แก่ชมุ ชนได้ จริ ง
3.4. มีอิสรภาพในการตัดสินใจ การดําเนินการต่างๆ 2.83
.758
ปานกลาง
3.5. ได้ รับการส่งเสริ ม สนับสนุนจากหน่วยงานที่
2.98
.713
ปานกลาง
เกี่ยวข้ องของภาครัฐ ในเรื่ องงบประมาณเทคโนโลยี
3.6. ได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้ านวัตถุ
3.07
.734
ปานกลาง
และทางด้ านจิตใจ อย่างเท่าเทียม
3.7. ได้ ร่วมประเมินความสําเร็ จหรื อผลจากการ
3.01
.737
ปานกลาง
พัฒนา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป
3.8. ได้ ร่วมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มรดกทาง
3.37
1.027
ปานกลาง
วัฒนธรรมนี ้แก่ผ้ อู ื่น
รวม
3.07
.808
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบว่าประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุก
ด้ าน และในส่วนของการร่ วมวางแผนนัน้ ประชากรมีสว่ นร่ วมในระดับน้ อย
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้ องการจําแนกตามประเด็นหลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประชากรที่เป็ นตัวแทนผู้ประกอบการ ร้ านค้ า
4. ประเด็นหลักในการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความต้ องการ
4.1. ด้ านผลิตภัณฑ์
4.01
.665
มาก
4.2. ด้ านการตลาด การประชาสัมพันธ์
4.06
.607
มาก
4.3. ด้ านการพัฒนาบุคลากร
4.06
.631
มาก
รวม
4.04
.634
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าประชากรที่เป็ นตัวแทนผู้ประกอบการมีความต้ องการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นก็พบว่ามีความต้ องการพัฒนาในระดับมากในทุกด้ าน
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้ องการจําแนกความต้ องการในพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในประเด็นย่อยของประชากรที่เป็ นตัวแทนผู้ประกอบการ ร้ านค้ า
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5. การพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้ องการ
5.1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
5.1.1. การพัฒนาหีบห่อ/บรรจุภณ
ั ฑ์
3.74
1.010
มาก
5.1.2. สร้ างตราสินค้ าของตนเอง
3.48
1.082
ปานกลาง
5.1.3. พัฒนารู ปแบบใหม่ๆและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4.13
.815
มาก
5.1.4. ความคงทนของผลิตภัณฑ์
4.39
.891
มาก
5.1.5. เทคนิคการเคลือบ/การเผา
4.30
.876
มาก
รวม
4.01
.935
มาก
5.2. ด้ านการตลาด การประชาสัมพันธ์
5.2.1. ฝึ กอบรมด้ านการขาย
4.13
.694
มาก
5.2.2. ฝึ กอบรมด้ านการตลาด
4.43
.590
มาก
5.2.3. ฝึ กอบรมด้ านการจัดการ
3.87
.869
มาก
5.2.4. ฝึ กอบรมด้ านการทําบัญชี
3.82
.907
มาก
รวม
4.06
.765
มาก
5.3. ด้ านการพัฒนาบุคลากร
5.3.1. การอบรมให้ ความรู้ เช่นด้ านภาษา
4.17
.717
มาก
5.3.2. การพัฒนาการให้ บริ การ/การเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี 3.91
.668
มาก
5.3.3. การจัดการท่องเที่ยว
4.04
.878
มาก
5.3.4. การจัดแสดงสินค้ า
3.59
1.054
มาก
5.3.5. การศึกษาดูงาน
3.95
.950
มาก
5.3.6. การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4.45
.510
มาก
5.3.7. การเรี ยนรู้ จากต้ นแบบที่ประสบความสําเร็ จ
4.09
.610
มาก
รวม
4.03
.770
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่าตัวแทนผู้ประกอบการ ร้ านค้ า มีความต้ องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นก็พบว่ามีความต้ องการพัฒนาในระดับมากในทุกด้ าน ในทุก ๆ ด้ าน ยกเว้ นด้ านการ
สร้ างตราสินค้ าเท่านันที
้ ่มีความต้ องการอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่ วมของตัวแทนผู้ประกอบการ ร้ านค้ า
จําแนกตามประเด็นย่อย
6. การมีสว่ นร่ วมในชุมชน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีสว่ นร่ วม
6.1. รับรู้ เข้ าใจ และเต็มใจร่ วมมือกันในการ
3.87
.815
มาก
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างจริ งจัง
6.2. ได้ ร่วมกันวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
2.91
.996
ปานกลาง
ชุมชน ทังระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว
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6.3. ได้ ดําเนินการพัฒนาตามแผน สร้ างประโยชน์
3.91
.848
มาก
ให้ แก่ชมุ ชนได้ จริ ง
6.4. มีอิสรภาพในการตัดสินใจ การดําเนินการ
3.43
.896
ปานกลาง
ต่างๆ
6.5. ได้ รับการส่งเสริ ม สนับสนุนจากหน่วยงานที่
2.91
.949
ปานกลาง
เกี่ยวข้ องของภาครัฐ ในเรื่ องงบประมาณเทคโนโลยี
6.6. ได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้ านวัตถุ
3.09
.793
ปานกลาง
และทางด้ านจิตใจ อย่างเท่าเทียม
6.7. ได้ ร่วมประเมินความสําเร็ จหรื อผลจากการ
3.30
.765
ปานกลาง
พัฒนา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป
6.8. ได้ ร่วมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มรดกทาง
3.61
.941
มาก
วัฒนธรรมนี ้แก่ผ้ อู ื่น
รวม
3.38
.875
ปานกลาง
จากตารางที่ 6 พบว่าตัวแทนผู้ประกอบการร้ านค้ ามีสว่ นร่ วมในพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
แต่การมีส่วนร่ วมในด้ านการรับรู้ การดําเนินการตามแผนและการอนุรักษ์ เท่านันที
้ ่อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็น
อื่น ๆ นัน้ มีสว่ นร่ วมในระดับปานกลางและด้ านการวางแผนนันมี
้ สว่ นร่ วมในระดับน้ อย
ทังนี
้ ้ยังสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการจาก ผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ว่า
ผู้นําชุมชนและหน่วยงานมีความพร้ อมในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและเห็นว่าการยกระดับศักยภาพ
ของบุคลากรเป็ นเรื่ องสําคัญ และยังเห็นว่าศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของพืน้ ที่นนั ้ มีความพร้ อมและชุมชนมี
พื ้นฐานในด้ านการจัดการอยู่บ้างแล้ ว แต่ปัญหาหลักของชุมชนคือการมีสว่ นร่ วมของคนภายในชุมชน ยังมีไม่มาก
เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องต่างต้ องการให้ มีการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าสามารถก่อให้ เกิดการการสร้ างงานและรายได้ และหากชุมชนร่ วมมือกันอย่างเข้ มแข็งก็
อาจนําไปสูก่ ารพัฒนาในด้ านอื่น ๆ ต่อไป
วิจารณ์

ประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุกว่า 51 ปี ขึ ้นไป สถานภาพสมรส เกินกว่า
ครึ่ งหนึ่งมีการศึกษาในระดับประถม และอาศัยอยู่ในพื ้นที่เป็ นเวลากว่า 51 ปี ขึน้ สอดคล้ องกับข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการที่ระบุว่าประชากรส่วนใหญ่ถือกําเนิดในหมู่บ้านนีแ้ ละไม่มีการย้ ายถิ่นฐานและ
ด้ วยในอดีตการศึกษายังไม่มีความจําเป็ นต่อการประกอบอาชีพมากนัก ดังนันจากสภาพสั
้
งคม ความเป็ นอยู่และ
สภาพเศรษฐกิจในอดีตทํ าให้ ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถม และด้ วยระดับความรู้ ดังกล่าว
ประชากรส่วนใหญ่จึงต้ องทําอาชีพรับจ้ าง โดยทําเครื่ องปั น้ ดินเผาทังในและนอกหมู
้
่บ้าน ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ระบุว่า
หากทําเครื่ องปั น้ ดินเผาที่บ้านของตนเองจะมีรายได้ น้อยกว่า ชุมชนจึงไปรับจ้ างทํางานกับผู้ประกอบการที่เป็ น
อุตสาหกรรมรายย่อย โดยมีรายได้ เฉลี่ย 6,000 บาทต่อเดือน
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สํ าหรั บ ตัว แทนผู้ป ระกอบการ ส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ของที่ ร ะลึก เครื่ องปั น้ ดิ น เผา
เนื่องจากประชากรเกือบทุกครัวเรื อนมีภมู ิความรู้ และมีสภาพแวดล้ อมคลุกคลีกบั เครื่ องปั น้ ดินเผามาตังแต่
้ กําเนิด
จึงมีต้นทุนทางภูมิปัญญาในด้ านนี ้ อย่างไรก็ตามแม้ จะอยู่ในฐานะผู้ประกอบการแต่ก็มีรายได้ เฉลี่ย ตํ่ากว่า
20,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากสินค้ าของผู้ประกอบการเกือบทุกรายนันไม่
้ มีความแตกต่างกัน ด้ วยผลิตภัณฑ์ไม่
มีจดุ เด่นเป็ นของตัวเอง และไม่มีตรายี่ห้อ ผู้ประกอบการจึงจําต้ องแข่งขันกันในด้ านราคาทําให้ ไม่เกิดรายได้ มาก
เท่าที่ควร
ประชากรที่ เป็ นตัวแทนครั วเรื อนมีความต้ องการพัฒนาด้ านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และต้ องการ
พัฒนาบุคคลากรด้ านการท่องเที่ยวในระดับมาก แต่ในด้ านอื่น ๆนันมี
้ ความต้ องการในระดับปานกลาง ในขณะที่
ตัวแทนจากสถานประกอบการมีความต้ องการในระดับมากในแทบทุกด้ าน ทังนี
้ ้เพราะการตลาดและการขายเป็ น
สิ่งที่สําคัญอันนํามาซึ่งรายได้ ให้ แก่ชุมชน และที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ ามาให้ ความรู้ ด้านนี ้อย่างจริ งจัง
ชุมชนจึงมีความต้ องการพัฒนาในเรื่ องการตลาดและการขายเป็ นอย่างมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐิ ณี
ทิมทอง (2543) ว่าด้ วยกลยุทธ์ การขายสินค้ าที่ ระลึกว่า หากไม่มีกลยุทธ์ ในการขายจะประสบผลสําเร็ จน้ อย
สถานะของชุม ชนในปั จจุบัน ที่ เป็ นเพี ยงเส้ นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ ยวอื่นเท่านัน้ แต่ยังไม่มีตําแหน่งทาง
การตลาด (MARKET POSITION) ในด้ านการท่องเที่ยวแต่อย่างใด และจากการสังเกตุยงั พบว่าชุมชนขาดการ
รวมกลุม่ และขาดแรงจูงใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และผู้นําชุมชนไม่ได้ เข้ ามามีบทบาทมากเท่าที่ควร ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะที่ผ่านมา แผน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มิได้ ถูกกํ าหนดโดยความต้ องการของคนในชุมชน
หากแต่ถูกกําหนดจากหน่วยงานภายนอก ดังนัน้ ทุกกิจกรรมจึงเสมือนถูกกําหนดหรื อถูกสัง่ ให้ ทําโดยคนนอก
ชุมชนจึงค่อนข้ างเฉื่อยชาและไม่ร้ ู สกึ ว่าต้ องเข้ ามามีสว่ นได้ สว่ นเสียในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เท่าที่ควร ในขณะ
ที่หลักการท่องเที่ยวชุมชน(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน,2553 ) ระบุว่าองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนต้ องให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม เนื่องจากชุมชนเป็ นเจ้ าของทรั พยากรสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ (อ้ างแล้ วในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย,2549,) ที่ระบุว่าในการพัฒนา
บุคลากรควรอยู่บนพืน้ ฐานทรั พยากรและภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความหลากหลายและเสริ มสร้ างปั จจัยพื ้นฐาน
ดังนันชุ
้ มชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจึงควรเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

สรุ ปผล

สรุปผลและเสนอแนะ

ประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา อาศัยอยู่ในชุมชนมาตังแต่
้ กําเนิด ประชากรที่มิได้ เป็ นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รั บ จ้ างมี ร ายได้ เฉลี่ ย 6,000 บาทต่อเดื อน ในขณะที่ ผ้ ูป ระกอบการส่วนใหญ่ ข ายของที่ ร ะลึก มีร ายได้ ไ ม่เ กิ น
20,000 บาทต่อเดือน และใช้ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ประชากรที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนมีความ
ต้ องการในการพัฒนาการท่องเที่ ยวด้ านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และต้ องการพัฒนาบุคคลากรด้ านการ
ท่องเที่ยวในระดับมาก ในขณะที่ มีความต้ องการพัฒนาด้ านอื่นในระดับปานกลางในขณะที่ผ้ ูประกอบการ มี
ความต้ องการพัฒนาทุกด้ านทังด้
้ านผลิตภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และด้ านบุคลากรในระดับมากเท่า
ๆกัน แต่ต้องการพัฒนาตรายี่ห้อในระดับปานกลาง
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ในส่วนของระดับการมีส่วนร่ วมพบว่าประชากรในภาคครั วเรื อนมีส่วนร่ วมเกือบทุกด้ านในระดับปาน
กลาง ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการมีสว่ นร่ วมในระดับน้ อยในด้ าน การวางแผน แต่มีส่วนร่ วมในระดับมากในด้ านการ
รับรู้ ร่ วมมือพัฒนา ร่ วมดําเนินการตามแผน และมีส่วนร่ วมในระดับปานกลางในด้ านการตัดสินใจและร่ วมรั บ
ประโยชน์
ข้ อเสนอแนะสาหรั บชุมชน
1. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนส่งเสริ มจากหน่วยงานหรื อองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบ/เกี่ยวข้ อง เช่น องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล พัฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ เพื่ อ เสนอบรรจุ ใ นแผนงบประมาณและขอรั บ บริ ก ารวิ ช าการจาก
สถาบันการศึกษาในท้ องถิ่ นเพื่ อพัฒนาศักยภาพชุมตามความต้ องการได้ แก่ ความต้ องการพัฒนาในด้ าน
การตลาด ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเป็ นต้ น
2. ในด้ านการมีสว่ นร่ วมภายในชุมชน โดยรวมยังอยู่ระดับปานกลาง ดังนัน้ ผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ควรเข้ ามีบทบาทในการสร้ างกิจกรรมและเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนทังภาคครั
้
วเรื อนและผู้ประกอบการได้ เข้ ามามีส่วน
ร่ วมในทุกระดับ ทังนี
้ ้โดยอาจมีมาตรการ วิธีจงู ใจและเชิญชวนให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมให้ มากขึ ้น
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