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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมและความต้องการในการพฒันาการท่องเท่ียวของ

ชุมชนบ้านเหมืองกุง จังหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ศึกษาครัง้นี ้คือชุมชนบ้านเหมืองกุง ทัง้หมดจํานวน 133 

ครัวเรือน เน่ืองจากประชากรมีน้อยจึงเก็บข้อมลูทัง้หมดโดยมิได้สุ่มตวัอย่าง ประชากรแบ่งออกเป็นตวัแทนจาก

ครัวเรือน 107 รายตวัแทนจากผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน 23 ราย และตวัแทนผู้ นําชุมชนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 3 ราย ในการเก็บข้อมลูใช้แบบสอบถามสําหรับประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนและผู้ประกอบการใน

สว่นของผู้ นําชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สถิติท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่สดัสว่น คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและการอธิบายประกอบตางราง  

ผลการศึกษาพบว่าทัง้ประชากรท่ีเป็นตัวแทนครัวเรือนและผู้ ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

สถานภาพสมรส มีการศกึษาระดบัประถม  อายเุฉลี่ยมากกวา่ 51 ปีขึน้ไป ประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน 

สว่นใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 6, 000 บาทตอ่เดือน อาศยัอยูใ่นชมุชนมากกวา่ 51ปี ในขณะท่ี

ประชากรท่ีเป็นผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยไมเ่กิน 20,000บาทตอ่เดือน อาศยัอยู่ในชมุชนระหวา่ง 41-50 ปี  

ประชากรท่ีเป็นตัวแทนครัวเ รือนมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเ ท่ียว ด้านการตลาด

ประชาสมัพันธ์ในระดบัมาก แต่มีความต้องการพัฒนาด้านการจัดการ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพัฒนา

บุคลากรในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีผู้ประกอบการ มีความต้องการพฒันาอยู่ในระดบัมากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่

ด้านผลิตภณัฑ์ การตลาด การประชาสมัพนัธ์ และด้านบคุลากร  

ในสว่นของระดบัการมีสว่นร่วมพบวา่ประชากรในภาคครัวเรือนมีสว่นร่วมเกือบทกุด้านในระดบัปาน

กลางได้แก่ ร่วมวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียว ร่วมดําเนินการพฒันาตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์จากการ

พฒันา และร่วมประเมินความสําเร็จหรือผลจากการพฒันา  ในขณะเดียวกนัพบวา่ผู้ประกอบการมีสว่นร่วมใน

ระดบัน้อยด้านการวางแผน แตมี่สว่นร่วมในระดบัมากด้านการรับรู้ ร่วมมือพฒันา และร่วมดําเนินการตาม 

แผน ในขณะเดียวกนัก็มีสว่นร่วมในระดบัปานกลางด้านการตดัสินใจและร่วมรับประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 
1 สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่
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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 year-

old 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 
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คาํนํา 

บ้านเหมืองกุง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีทําอาชีพเก่ียวกับ

เคร่ืองปัน้ดินเผาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สินค้าหลกัคือ หม้อนํา้และคนโฑ หรือนํา้ต้น ซึง่ได้รับคดัเลือกให้เป็น

สินค้าต้นแบบในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  และเน่ืองจากชุมชนตัง้อยู่บนถนนสายหางดง-ดอยอิน

ทนนท์และอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่สวนหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ หมู่บ้าน

หัตถกรรมบ้านถวาย ชุมชนจึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตร์

พฒันาการท่องเท่ียวของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ(สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทย,2549 ) ดงันัน้บนพืน้ฐานของ

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สิ่งท่ีควรดําเนินการควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวและสินค้าคือ การจดัการท่องเท่ียวโดยมีพืน้ฐานจากความต้องการของคนภายในชุมชน(เจิมศกัด์ิ ป่ิน
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ทอง,2537) ดงันัน้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในท้องถ่ิน และชาวบ้านรวมไปถึงผู้ประกอบการ จึงควรมี

สว่นร่วมในการพฒันานบัตัง้แต่ขัน้ตอนการร่วมแสดงความคิด ร่วมวางแผนตลอดจนร่วมดําเนินการและติดตาม

ประเมินผล  การประเมินความต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนจึงเป็นขัน้ตอนแรกก่อนจะนําไปสู่

กระบวนการในการพฒันาในด้านตา่ง ๆ ให้ตรงกบัความต้องการของชมุชนตอ่ไป  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ชมุชนบ้านเหมืองกุง อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่ประกอบด้วย 

ตวัแทนจากครัวเรือนๆละ 1 คน จํานวน 107 ราย ตวัแทนจากผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ๆละ 1 ราย จํานวน 23 

ราย และผู้ นําชมุชนและตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจํานวน 3  รายเชียงใหม่รวมทัง้หมด 133 ราย เคร่ืองมือ

ในการเก็บข้อมลูได้แก่แบบสอบถามท่ีได้รับการออกแบบให้ครอบคลมุวตัถุประสงค์ ในส่วนของข้อมลูทัว่ไปเป็น

คําถามแบบตัวเลือกในส่วนของการมีส่วนร่วมและความต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียวใช้มาตราส่วน

ประเมินคา่(Rating Scale )และแปรผลตามหลกัการอนัตรภาพชัน้ (Class Interval) ในขณะท่ีใช้วิธีการสมัภาษณ์

อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ นําชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าระดับคะแนน และใช้การบรรยาย

ประกอบตาราง  
 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 ผลจากการวิจัย  

พบวา่ประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ยมากกว่า 51 ปีขึน้ไป สถานภาพ

สมรส มีการศกึษาระดบัประถมศกึษา ประกอบอาชีพรับจ้างโดยมีรายได้เฉลี่ย 6,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลา

อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 51 ปี ขึน้ไปหรืออาจกล่าวได้ว่าอยู่ภายในชุมชนมาแต่กําเนิด ในส่วนของความ

ต้องการพฒันาการท่องเท่ียวและการมีสว่นร่วมภายในชมุชนปรากฏผลตามตารางดงันี ้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความต้องการ จําแนกตามประเด็นหลกัในความ

ต้องการพฒันาการท่องเท่ียวของประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน 

1. ประเดน็หลกัในการพฒันา คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการ 

1.1. ด้านการจดัการท่องเท่ียวชมุชน   3.34 .537 ปานกลาง 

1.2. ด้านแหลง่ท่องเท่ียวในชมุชน 2.88 .621 ปานกลาง 

1.3. ด้านการตลาด /ประชาสมัพนัธ์ 3.67 .749 มาก 

1.4. ด้านบคุลากร    3.26 .626 ปานกลาง 

รวม 3.29 .633 ปานกลาง 

        จากตารางท่ี 1 พบวา่ประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนมีความต้องการพฒันาการท่องเท่ียวในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และเม่ือจําแนกตามรายข้อพบว่าประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนมีความต้องการพัฒนาด้าน

การตลาด /ประชาสมัพนัธ์ในระดบัมากแต่เพียงด้านเดียว ส่วนในด้านอ่ืนๆนัน้ประชากรมีความต้องการในอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความต้องการ จําแนกตามประเด็นย่อยในความ

ต้องการพฒันาการท่องเท่ียวของประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน 

           2. การพฒันาการท่องเท่ียวภายในชมุชน คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการ 

2.1. ด้านการจดัการท่องเท่ียวชมุชน 

2.1.1. มีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันาทกุขัน้ตอน 3.28 .675 ปานกลาง 

2.1.2. กิจกรรมการท่องเท่ียวสร้างเสริมการเรียนรู้

วิถีชีวิตและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.40 .676 

 

ปานกลาง 

รวม 3.34 .676 ปานกลาง 

2.2. ด้านการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวในชมุชน 

2.2.1. การจดัทําแผนพฒันาชมุชน 3.25 .781 ปานกลาง 

2.2.2. การฝึกอบรมบคุลากร 3.51 .784 มาก 

2.2.3. มีบริการท่ีพกัและอาหาร 2.70 1.016 ปานกลาง 

2.2.4. มีบริการขนสง่ / การเข้าถงึ 2.52 1.029 ปานกลาง 

2.2.5. มีระบบสาธารณปูโภค  2.75 .852 ปานกลาง 

2.2.6. มีระบบรักษาความปลอดภยั 2.53 .951 ปานกลาง 

รวม 2.88 .902 ปานกลาง 

2.3. ด้านการตลาด /ประชาสมัพนัธ์ 

2.3.1. การฝึกอบรมการขาย /การตลาด 3.67 .813 มาก 

2.3.2. การฝึกอบรมใช้สื่อประชาสมัพนัธ์ 3.66 .872 มาก 

รวม 3.67 .843 มาก 

2.4. ด้านบคุลากร 

2.4.1. ฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 3.38 1.009 ปานกลาง 

2.4.2. ฝึกอบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน โดยคนในชมุชน 3.51 .865 มาก 

2.4.3. การอบรมให้ความรู้ด้านการจดัการ

ท่องเท่ียว 

3.58 .875 มาก 

2.4.4. การอบรมให้ความรู้ภาษาตา่งประเทศ 3.73 .981 มาก 

2.4.5. การเป็นผู้ประกอบการ 3.11 .836 ปานกลาง 

2.4.6. การจดัทําโฮมสเตย์ 2.25 .871 น้อย 

รวม 3.26 .906 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 การพฒันาด้านการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนในภาพรวมพบว่าประชากรท่ีเป็นตวัแทน

ครัวเรือน มีความต้องการในระดบัปานกลางในเกือบทุกด้าน ยกเว้นต้องการให้มีการฝึกอบรมบุคคลากรในระดบั

มาก และในด้านการพฒันาความรู้และทกัษะด้านการตลาดพบว่าประชากรมีความต้องการในระดบัมากในทุก

ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรมการขาย  การฝึกอบรมใช้สื่อประชาสมัพันธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรพบว่าประชากรมี

ความต้องการในระดบัมากในด้านการฝึกอบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน การอบรมให้ความรู้ด้านการจดัการท่องเท่ียว  
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การอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ ในประเด็นการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีและการเป็นผู้ประกอบการนัน้ ประชากรมี

ความต้องการในระดบัปานกลาง สําหรับการจดัทําโฮมสเตย์นัน้ประชากรมีความต้องการในระดบัน้อย  

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความต้องการจําแนกตามประเด็นการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาชมุชนของประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน 

3. การมีสว่นร่วมในชมุชน คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการมีสว่นร่วม 

3.1. รับรู้ เข้าใจ และเตม็ใจร่วมมือกนัในการ

พฒันาการท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างจริงจงั 
3.29 .727 

 

ปานกลาง 

3.2. ได้ร่วมกนัวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวโดย

ชมุชน ทัง้ระยะสัน้และ ระยะยาว 
2.71 .988 

 

น้อย 

3.3. ได้ดําเนินการพฒันาตามแผน สร้างประโยชน์

ให้แก่ชมุชนได้จริง  
3.29 .781 

 

ปานกลาง 

3.4. มีอิสรภาพในการตดัสนิใจ การดําเนินการตา่งๆ  2.83 .758 ปานกลาง 

3.5. ได้รับการสง่เสริม สนบัสนนุจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องของภาครัฐ ในเร่ืองงบประมาณเทคโนโลยี 
2.98 .713 

 

ปานกลาง 

3.6. ได้รับผลประโยชน์จากการพฒันาทางด้านวตัถุ

และทางด้านจิตใจ อย่างเท่าเทียม 
3.07 .734 

 

ปานกลาง 

3.7.  ได้ร่วมประเมินความสําเร็จหรือผลจากการ

พฒันา เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
3.01 .737 

 

ปานกลาง 

3.8.  ได้ร่วมการอนรัุกษ์ สืบทอด เผยแพร่มรดกทาง

วฒันธรรมนีแ้กผู่้ อ่ืน 
3.37 1.027 

 

ปานกลาง 

รวม 3.07 .808 ปานกลาง 

        จากตารางท่ี 3 พบว่าประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเกือบทุก

ด้าน และในสว่นของการร่วมวางแผนนัน้ ประชากรมีสว่นร่วมในระดบัน้อย  

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความต้องการจําแนกตามประเด็นหลกัในการ

พฒันาการท่องเท่ียวของประชากรท่ีเป็นตวัแทนผู้ประกอบการ ร้านค้า 

4. ประเดน็หลกัในการพฒันา คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการ 

4.1. ด้านผลิตภณัฑ์   4.01 .665 มาก 

4.2. ด้านการตลาด การประชาสมัพนัธ์ 4.06 .607 มาก 

4.3. ด้านการพฒันาบคุลากร 4.06 .631 มาก 

รวม 4.04 .634 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่าประชากรท่ีเป็นตัวแทนผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาการท่องเท่ียวใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ก็พบวา่มีความต้องการพฒันาในระดบัมากในทกุด้าน  

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความต้องการจําแนกความต้องการในพฒันาการ

ท่องเท่ียวในประเดน็ย่อยของประชากรท่ีเป็นตวัแทนผู้ประกอบการ ร้านค้า 
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5. การพฒันาด้านผลิตภณัฑ์   คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการ 

5.1. ด้านผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 

5.1.1. การพฒันาหีบห่อ/บรรจภุณัฑ์ 3.74 1.010 มาก 

5.1.2. สร้างตราสินค้าของตนเอง 3.48 1.082 ปานกลาง 

5.1.3. พฒันารูปแบบใหม่ๆ และคณุภาพผลิตภณัฑ์ 4.13 .815 มาก 

5.1.4. ความคงทนของผลิตภณัฑ์ 4.39 .891 มาก 

5.1.5. เทคนิคการเคลือบ/การเผา 4.30 .876 มาก 

รวม 4.01 .935 มาก 

5.2. ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 

5.2.1. ฝึกอบรมด้านการขาย                                    4.13 .694 มาก 

5.2.2. ฝึกอบรมด้านการตลาด  4.43 .590 มาก 

5.2.3. ฝึกอบรมด้านการจดัการ            3.87 .869 มาก 

5.2.4. ฝึกอบรมด้านการทําบญัชี   3.82 .907 มาก 

รวม 4.06 .765 มาก 

5.3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

5.3.1. การอบรมให้ความรู้ เช่นด้านภาษา 4.17 .717 มาก 

5.3.2. การพฒันาการให้บริการ/การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 3.91 .668 มาก 

5.3.3. การจดัการท่องเท่ียว 4.04 .878 มาก 

5.3.4. การจดัแสดงสินค้า 3.59 1.054 มาก 

5.3.5. การศกึษาดงูาน 3.95 .950 มาก 

5.3.6. การฝึกปฏิบติัจริง 4.45 .510 มาก 

5.3.7. การเรียนรู้จากต้นแบบท่ีประสบความสําเร็จ 4.09 .610 มาก 

รวม 4.03 .770 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบว่าตวัแทนผู้ประกอบการ ร้านค้า มีความต้องการพฒันาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ก็พบวา่มีความต้องการพฒันาในระดบัมากในทกุด้าน ในทกุ ๆ ด้าน ยกเว้นด้านการ

สร้างตราสินค้าเท่านัน้ท่ีมีความต้องการอยู่ในระดบัปานกลาง 

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมของตวัแทนผู้ประกอบการ ร้านค้า

จําแนกตามประเดน็ย่อย 

6. การมีสว่นร่วมในชมุชน คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการมีสว่นร่วม 

6.1. รับรู้ เข้าใจ และเตม็ใจร่วมมือกนัในการ

พฒันาการท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างจริงจงั 
3.87 .815 

 

มาก 

6.2. ได้ร่วมกนัวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวโดย

ชมุชน ทัง้ระยะสัน้และ ระยะยาว 
2.91 .996 

 

ปานกลาง 
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6.3. ได้ดําเนินการพฒันาตามแผน สร้างประโยชน์

ให้แก่ชมุชนได้จริง  
3.91 .848 

 

มาก 

6.4. มีอิสรภาพในการตดัสนิใจ การดําเนินการ

ตา่งๆ  
3.43 .896 

 

ปานกลาง 

6.5. ได้รับการสง่เสริม สนบัสนนุจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องของภาครัฐ ในเร่ืองงบประมาณเทคโนโลยี 
2.91 .949 

 

ปานกลาง 

6.6. ได้รับผลประโยชน์จากการพฒันาทางด้านวตัถุ

และทางด้านจิตใจ อย่างเท่าเทียม 
3.09 .793 

 

ปานกลาง 

6.7. ได้ร่วมประเมินความสําเร็จหรือผลจากการ

พฒันา เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
3.30 .765 

 

ปานกลาง 

6.8. ได้ร่วมการอนรัุกษ์ สืบทอด เผยแพร่มรดกทาง

วฒันธรรมนีแ้กผู่้ อ่ืน 
3.61 .941 

 

มาก 

รวม 3.38 .875 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ตวัแทนผู้ประกอบการร้านค้ามีสว่นร่วมในพฒันาในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

แตก่ารมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ การดําเนินการตามแผนและการอนุรักษ์เท่านัน้ท่ีอยู่ในระดบัมาก ส่วนประเด็น

อ่ืน ๆ นัน้ มีสว่นร่วมในระดบัปานกลางและด้านการวางแผนนัน้มีสว่นร่วมในระดบัน้อย 

 ทัง้นีย้งัสามารถสรุปผลการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการจาก ผู้ นําชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ว่า

ผู้ นําชุมชนและหน่วยงานมีความพร้อมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเห็นว่าการยกระดบัศกัยภาพ

ของบุคลากรเป็นเร่ืองสําคญั  และยงัเห็นว่าศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของพืน้ท่ีนัน้มีความพร้อมและชุมชนมี

พืน้ฐานในด้านการจดัการอยู่บ้างแล้ว แตปั่ญหาหลกัของชมุชนคือการมีสว่นร่วมของคนภายในชมุชน ยงัมีไมม่าก

เท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามผู้ นําชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างต้องการให้มีการพัฒนาการท่องเท่ียวภายใน

ชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าสามารถก่อให้เกิดการการสร้างงานและรายได้ และหากชุมชนร่วมมือกนัอย่างเข้มแข็งก็

อาจนําไปสูก่ารพฒันาในด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 

วิจารณ์ 

           ประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุกว่า 51 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส เกินกว่า

คร่ึงหนึ่งมีการศกึษาในระดบัประถม และอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเป็นเวลากว่า 51 ปีขึน้ สอดคล้องกบัข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการท่ีระบุว่าประชากรส่วนใหญ่ถือกําเนิดในหมู่บ้านนีแ้ละไม่มีการย้ายถ่ินฐานและ

ด้วยในอดีตการศกึษายงัไมมี่ความจําเป็นตอ่การประกอบอาชีพมากนกั ดงันัน้จากสภาพสงัคม ความเป็นอยู่และ

สภาพเศรษฐกิจในอดีตทําให้ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถม   และด้วยระดับความรู้ดงักล่าว

ประชากรส่วนใหญ่จึงต้องทําอาชีพรับจ้าง โดยทําเคร่ืองปัน้ดินเผาทัง้ในและนอกหมู่บ้าน  ผู้ ให้สมัภาษณ์ระบุว่า

หากทําเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีบ้านของตนเองจะมีรายได้น้อยกว่า  ชุมชนจึงไปรับจ้างทํางานกบัผู้ประกอบการท่ีเป็น

อตุสาหกรรมรายย่อย โดยมีรายได้เฉลี่ย 6,000 บาทตอ่เดือน  
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            สําหรับตัวแทนผู้ ประกอบการ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกับธุรกิจของท่ีระลึกเคร่ืองปัน้ดินเผา     

เน่ืองจากประชากรเกือบทกุครัวเรือนมีภมิูความรู้และมีสภาพแวดล้อมคลกุคลีกบัเคร่ืองปัน้ดินเผามาตัง้แต่กําเนิด 

จึงมีต้นทุนทางภูมิปัญญาในด้านนี ้   อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในฐานะผู้ประกอบการแต่ก็มีรายได้เฉลี่ย ต่ํากว่า 

20,000 บาทตอ่เดือน เน่ืองจากสินค้าของผู้ประกอบการเกือบทกุรายนัน้ไม่มีความแตกต่างกนั ด้วยผลิตภณัฑ์ไม่

มีจดุเดน่เป็นของตวัเอง และไมมี่ตราย่ีห้อ ผู้ประกอบการจึงจําต้องแข่งขนักนัในด้านราคาทําให้ไม่เกิดรายได้มาก

เท่าท่ีควร  

 ประชากรท่ีเป็นตัวแทนครัวเรือนมีความต้องการพัฒนาด้านการตลาด  ประชาสัมพันธ์และต้องการ

พฒันาบคุคลากรด้านการท่องเท่ียวในระดบัมาก แตใ่นด้านอ่ืน ๆนัน้มีความต้องการในระดบัปานกลาง ในขณะท่ี

ตวัแทนจากสถานประกอบการมีความต้องการในระดบัมากในแทบทกุด้าน ทัง้นีเ้พราะการตลาดและการขายเป็น

สิ่งท่ีสําคญัอนันํามาซึ่งรายได้ให้แก่ชุมชน  และท่ีผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความรู้ด้านนีอ้ย่างจริงจัง 

ชุมชนจึงมีความต้องการพฒันาในเร่ืองการตลาดและการขายเป็นอย่างมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฏฐิณี  

ทิมทอง (2543) ว่าด้วยกลยุทธ์การขายสินค้าท่ีระลึกว่า หากไม่มีกลยุทธ์ในการขายจะประสบผลสําเร็จน้อย  

สถานะของชุมชนในปัจจุบันท่ีเป็นเพียงเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนเท่านัน้ แต่ยังไม่มีตําแหน่งทาง

การตลาด (MARKET POSITION)  ในด้านการท่องเท่ียวแต่อย่างใด และจากการสงัเกตยุงัพบว่าชุมชนขาดการ

รวมกลุม่และขาดแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  และผู้ นําชมุชนไมไ่ด้เข้ามามีบทบาทมากเท่าท่ีควร  ทัง้นี ้

อาจเป็นเพราะท่ีผ่านมา แผน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มิได้ถูกกําหนดโดยความต้องการของคนในชุมชน 

หากแต่ถูกกําหนดจากหน่วยงานภายนอก ดงันัน้ ทุกกิจกรรมจึงเสมือนถูกกําหนดหรือถูกสัง่ให้ทําโดยคนนอก  

ชมุชนจงึคอ่นข้างเฉ่ือยชาและไมรู้่สกึวา่ต้องเข้ามามีสว่นได้สว่นเสียในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เท่าท่ีควร ในขณะ

ท่ีหลกัการท่องเท่ียวชมุชน(สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน,2553 ) ระบุว่าองค์ประกอบของการจดัการท่องเท่ียว

โดยชุมชนต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เน่ืองจากชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พฒันาการท่องเท่ียวภาคเหนือ (อ้างแล้วในสถาบันวิจัยเพ่ือพฒันาประเทศไทย,2549,) ท่ีระบุว่าในการพัฒนา

บุคลากรควรอยู่บนพืน้ฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความหลากหลายและเสริมสร้างปัจจัยพืน้ฐาน  

ดงันัน้ชมุชนและทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องจงึควรเข้ามามีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการพฒันา  

 

สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผล  

ประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนและผู้ประกอบการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส มีการศกึษา

ระดบัประถมศกึษา  อาศยัอยู่ในชมุชนมาตัง้แตกํ่าเนิด ประชากรท่ีมิได้เป็นผู้ประกอบการสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้างมีรายได้เฉลี่ย 6,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ขายของท่ีระลึกมีรายได้ไม่เกิน 

20,000 บาทต่อเดือน และใช้ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ประชากรท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนมีความ

ต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการตลาด การประชาสมัพันธ์และต้องการพัฒนาบุคคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวในระดบัมาก ในขณะท่ีมีความต้องการพฒันาด้านอ่ืนในระดับปานกลางในขณะท่ีผู้ ประกอบการ มี

ความต้องการพฒันาทกุด้านทัง้ด้านผลิตภณัฑ์ การตลาด การประชาสมัพนัธ์ และด้านบุคลากรในระดบัมากเท่า 

ๆกนั แตต้่องการพฒันาตราย่ีห้อในระดบัปานกลาง  
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ในส่วนของระดบัการมีส่วนร่วมพบว่าประชากรในภาคครัวเรือนมีส่วนร่วมเกือบทุกด้านในระดบัปาน

กลาง ในขณะท่ีผู้ประกอบการมีสว่นร่วมในระดบัน้อยในด้าน การวางแผน แต่มีส่วนร่วมในระดบัมากในด้านการ

รับรู้ ร่วมมือพฒันา ร่วมดําเนินการตามแผน  และมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางในด้านการตดัสินใจและร่วมรับ

ประโยชน์  

ข้อเสนอแนะสาหรับชุมชน  

1. ชมุชนสามารถขอรับการสนบัสนนุสง่เสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีส่วนรับผิดชอบ/เก่ียวข้อง เช่น องค์การ

บริหารส่วนตําบล พัฒนาชุมชนอําเภอ เพ่ือเสนอบรรจุในแผนงบประมาณและขอรับบริการวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาในท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมตามความต้องการได้แก่ ความต้องการพัฒนาในด้าน

การตลาด ผลิตภณัฑ์และพฒันาศกัยภาพบคุคลากรเป็นต้น 

2. ในด้านการมีสว่นร่วมภายในชมุชน โดยรวมยงัอยู่ระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผู้ นําชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ควรเข้ามีบทบาทในการสร้างกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้ภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในทกุระดบั ทัง้นีโ้ดยอาจมีมาตรการ วิธีจงูใจและเชิญชวนให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมให้มากขึน้  
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